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Voorwoord

In de zomer van 1981 werd mijn belangstelling voor het Kollumer Oproer gewekt door
het boekje Feanster Flucht, een dorpsgeschiedenis van Surhuisterveen (uit 1976), van de hand
van SJ. van der Molen, die na een algemeen overzicht van de gebeurtenissen gegeven te heb-
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ben, op een hele levendige manier de onkosten-declaratie beschreef die de schoolmeester K.
Rommerts had ingediend wegens gederfde inkomsten. Voor mij kwam door die korte schets
het oproer als in een flits tot lÉven. De meest voor de hand liggende manier om méér van
dergelijke klein-menselijke verhalen te vinden leek me toen hèt standaardwerk erover te lenen
bij de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Dat mislukte, omdat zo’n standaardwerk niet bes
tond. Toen ik vervolgens in mijn onschuld op de leeszaal van het Rijksarchief van Friesland
enkele portefeuilles met strafdossiers aanvroeg om zo tòch iets meer te weten te komen over
dat raadselachtige oproer en de deelnemers eraan, vond ik wèl wat ik zocht, maar bleek ook
dat ík enkele strekkende meters dossier zou moeten doorworstelen om ook maar een begin van
een inzicht te krijgen in hoe de gewone man en vrouw de belangrijkste gebeurtenissen op 3, 4
en 5 februari 1797 ervaren hadden. Op dat moment had ik te weinig tijd om aan een dergelijk

tijdverslindend project te beginnen. Toen ik die tijd ruim twaalf jaar later, in de herfst van
1993, wèl had (en ik me in de tussentijd — niet onbelangrijk détail — had bekwaamd in het
gebruik van een tekstverwerker) hoopte ik ergens nog dat hèt standaardwerk over het oproer
(mèt, als het enigszins kon, de persoonlijk getinte verhalen waar ik naar zocht) intussen wèl
verschenen was, zodat ik me niet min of meer gedwongen hoefde te voelen dat dan zelf maar
te schrijven. Maar ook nù nog steeds géén standaardwerk. Er was inmiddels wèl een MO-B
scriptie (uit de vroege jaren tachtig) verschenen van de hand van J.A. Wagenaar, maar omdat
die probeerde een antwoord te vinden op de vraag of het Kollumer Oproer het resultaat van
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t of niet, kwam de gewone man die zijn vereen samenzwering van Orangezinden was gewees
graag zou willen vertellen, nauwelijks aan
haal over het oproer waaraan hij heeft meegedaan
geïnteresseerd was, vond ik dat ik nu
bod. En omdat ik vooral in dát aspect van het oproer
en.
toch zelf maar moest proberen in die leemte te voorzi

omdat de verhalen van de oproerlingen
Daarbij was het wel nodig héél kritisch te zijn,
en bekentenissen die allemaal sterk gekleurd zijn
vooral te vinden waren in getuigeverklaringen
gd: vaak na de arrestatie van de betrokkene,
door de omstandigheden waaronder ze zijn afgele
fikse gevangenisstraf (en in een enkel geval zelfs
in de gevangenis, en met de dreiging van een
getuige had er natuurlijk alle belang bij de rol
de doodstraf) boven hun hoofd. Een dergelijke
ekenend mogelijk voor te stellen en de schuld
die hij gespeeld had bij het oproer als zo onbet
dat hij eigenlijk niet mee had willen doen, maar
op anderen te schuiven, vooral door te stellen

is het beslist niet onmogelijk de Wahrheit
dat ánderen hem daartoe gedwongen hadden. Toch
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t één en dezelfde gebeurtenis vaak door meeren Dichtung van elkaar te onderscheiden: doorda
mogelijk met een redelijke mate van
dere personen wordt beschreven, is het vaak goed
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d gebeurd is.
waarschijnlijkheid te vertellen wat er in wérkelijkhei
ng is me net zo lief als de Wahrheit.
Maar, hoe tegenstrijdig misschien ook: de Dichtu

leesbaarhé

onthullend) beeld van de vertellers van
Juist de leugenverhalen geven vaak een heel leuk (en

bij een historische reconstructie om draait.
die verhalen en dàt is voor mij eigenlijk waar het
n achter die gebeurtenissen, met al hun angNiet de historische gebeurtenissen maar de mènse
kele keer hun dapperheid, komen voor mij
sten, hun opschepperij, hun bravoure en een dooden

, òf als willoze slachtoffers van historische
op de allereerste plaats. Mènsen maken geschiedenis
en vorm geven, en hebben hoe dan
gebeurtenissen òf als degenen die historische gebeurteniss
te vertellen — iets wat ik hen graag laat
ook daarover hun zeer persoonlijk gekleurde verhaal
en ’history’ en ’story’ niet helemaal
doen: tenslotte zijn in een taal als het Engels de woord
nse stam!
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Uit wat ik hiervoor gesteld heb, zal voldoende duidelijk zijn dat ik me vooral baseer op
primaire bronnen en dat zijn vooral de verhalen van de medespelers in het drama — zowel
patriotten als oproerlingen — zèlf. Pas wanneer dergelijke bronnen ontbreken, maak ik
gebruik van een secundaire bron als de Beschrijving der oproerige beweegingen in Friesland,
een sterk patriottisch gekleurd ’Verhaal der Gebeurtenissen, begonnen in het dorp Collum,”
zijn

1e,
elfs
rol

gepubliceerd vlak nà het Kollumer Oproer, waarschijnlijk nog in het vroege voorjaar van

1797.
Nuttige secundaire literatuur bleek nauwelijks te vinden: bijna iedereen die iets wilde
vertellen over het oproer bleek zich (vaak zonder bronvermelding!) te baseren op de Beschrijving, en de anonieme schrijver daarvan onkritisch na te kauwen, zònder daarbij dus iets nieuws

jaar
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toe te voegen aan wat er over het oproer al bekend was. Voor alle duidelijkheid: Simke
Kloosterman’s Jt Jubeljier beschouw ik niet als secundaire literatuur (zoals de Encyclopedie
van Friesland wèl doet!): het is fictie op basis van een aantal historische feiten en mag dus
__nooit als zodanig gebruikt worden.
In mijn weergave van gesprekken heb ik me verschillende vrijheden veroorloofd om de
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leesbaarheid te bevorderen: 1) waar interpunctie ontbrak of (zoals bijna altijd) verwarrend was,
heb ik die stilzwijgend ’genormaliseerd,’ 2) waar ik gesprekken in de indirecte rede aantrof
heb ík nogal eens de directe rede gebruikt en tussen haakjes aangegeven op welke toon
bepaalde opmerkingen gemaakt werden (mits dat verdedigbaar was op basis van de bron), 3)
waar een verhaal of dialoog door het archaïsche en/of slechte achttiende-eeuwse Nederlands
(of Fries vermomd als Nederlands, wat dan iets oplevert dat op Bokwerders lijkt!) vrijwel
onbegrijpelijk was, heb ik dat een enkele keer herschreven, 4) waar één en dezelfde
gebeurtenis door verschillende personen verteld wordt, heb ik daar soms als een alwetende
verteller (een journalist, bijvoorbeeld) één verhaal van gemaakt.
In mijn reconstructie van het oproer heb ik een redelijk strakke chronologische volgorde

der gebeurtenissen aangehouden en geef ik ook waar dat mogelijk is de tijden waarop die

zijn en sòms geschat). Ik heb daarmee een
gebeurtenissen zich afspeelden (die sòms vrij exact
ructie een broodnodig kader en 2) het
tweeledig doel voor ogen: 1) het geeft mijn reconst
keihard zit te liegen òf dat iemand
maakt het nogal eens mogelijk te constateren dat iemand
honderden mensen getuige zijn
hele cruciale gebeurtenissen verzwijgt. Zo moeten enkele

centrum van Kollum, maar is er in de stukgeweest van de beslissende ‘slag’ op de Pijp in het
doet. En, nog veelzeggender, enkele
ken maar één getuige te vinden die daarvan verslag
de dramatische gebeurtenissen voor de
duizenden mensen moeten getuige zijn geweest van

maar geen enkele oproerling heeft het
Woudpoort van Dokkum op zaterdagavond 4 februari,
aangedurfd daarvan verslag te doen.

van een messcherpe zwart-wit
Het lijkt me nodig hier nadrukkelijk te stellen dat er
geen sprake is en dat je alleen aan
tegenstelling patriotten-prinsgezinden tijdens het oproer
gische bevlogenheid tegenkomt. Bij de
patriottische kant bij nogal wat burgers een stuk ideolo

idelijke oranjegezindheid dan van een
oproerlingen is vaak minder sprake van een stuk overdu
ichters, waarbij dan de oranjegezindheid
behoefte zich af te zetten tegen de patriottische nieuwl
anjers bij het monument van koninginmeer een symboolfunctie had, zoals het leggen van
ische uiting van verzet tegen de
moeder Emma in Amsterdam op 29 juni 1940 een symbol
niet zozeer vóór de prins als wel tégen het
Duitse overheersing was. Een prinsgezinde was dus
zijden van de scheidslijn verbond was de
patriottisch régime. Wat nogal wat mensen aan beide

betrokken te raken bij een oproer
heel normaal-menselijke wens afzijdig te blijven en niet
waarvan de consequenties niet te overzien waren.

n die me heel bereidwillig
Als laatste wil ik nog kwijt dat ik vol lof ben over al degene

de stukken of concrete informatie nodig
van dienst waren als ik (wéér) eens kopieën van bepaal
stadium geholpen hebben, wil ik in het bijhad. Van de mensen die me in een vroeger of later

Rijksarchief in Friesland, A.
zonder noemen P. Nieuwland en Mevr. S. Bloemhof van het

d in Dokkum, J. Faber, K. Zandberg,
Medema van het streekarchivariaat Noordoost-Frieslan
rden, de mensen van de leeszaal
en W. van Rijnsoever van het Gemeentearchief van Leeuwa
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van de Provinciale Bibliotheek van Friesland (&, niet te vergeten, R. Sewgobind van de reproafdeling van de PB), de Athenaeum-bibliotheek in Deventer, Mevr. A. Talens van de

d

Gemeente Kollumerland c.a, afd. Algemene Zaken, dhr. M. Boersma (sector Gemeentelijke
ontwikkeling en werken) voor enkele plattegronden van Kollum, H. van der Goot, bestuurslid

stuk-

van de oudheidskamer Mr. Andrez te Kollum, Y. Douma (neef van de schrijver van Uit het
Verleden en Heden van Kollum), D. Feitsma van de Gemeente Achtkarspelen, P. van der Zee
van de Gemeente Dongeradeel, Jan Meulstee en Rien ter Ellen, de °95-ers’ Pieter van Wissing

het

(RA Gelderland), Nijmegen en Sjaak Joha, Drachten, mijn schoonvader R. Fennema en
natuurlijk Jitske Fennema, mijn vrouw, zonder wiens geduldige kritische zin dit boek niet
mogelijk geweest zou zijn.
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Ik denk dat het nuttig is te stellen dat de deelnemers aan het Kollummer Oproer van 3, 4

en 5 februari 1797 hoogstwaarschijnlijk geen marionetten van welke politieke groepering dan
ook geweest zijn. Ieder van hen kon ruim voldoende persoonlijke ammunitie vinden in de
oproep van de plaatselijke municipaliteit, of het grietenijbestuur (tegenwoordig
gemeentebestuur), zich te laten plaatsen op de lijsten opgemaakt ten behoeve van de Algemene
Burgerwapening (een militie of volksleger). Als je man was en in de leeftijdscategorie van 18
tot en met 45 jaar viel, kon je woedend zijn op de gemeentelijke, provinciale of landelijke
autoriteiten omdat die je verplichtten deel uit te maken van het nieuw te vormen volksleger,
maar als je man was en 45 jaar of ouder of weduwe of ongehuwde vrouw kon je woedend zijn
op dezelfde autoriteiten omdat die je verplichtten een contributie, een

soort belasting, te

betalen om dit volksleger in stand te houden.| En, alsof dat dan nog niet genoeg was, kon je,
of je nu man of vrouw was, woedend zijn op alle mogelijke gezagsdragers omdat ze zichzelf?
hadden vrijgesteld van de verplichting te dienen in de Bataafsche Gewapende Burgermacht,

zoals het nieuwe volksleger zou moeten gaan heten.
Ook een commissie tot onderzoek (naar de oorzaken van het oproer) uit de Raad van

Justitie kwam, ondanks vage geruchten van het tegendeel, tot de conclusie dat er van enigerlei
complot hoogstwaarschijnlijk geen sprake was geweest. In een rapport, gedateerd 6 maart

1797, stelt ze
(dat de Raad voor als nog geene de minste informatien heeft, die zouden kunnen doen
vermoeden, dat het bewuste Oproer eenige connexie, Buitenlands heeft gehad, als alleen
dat eene der schuldigen heeft gezegd, geadresseert te zyn aan een Predikant in Oostvriesland, zonder nogthans te kunnen bepaalen, in hoe verre dit suspitie (= verdenking) zou
kunnen geeven.
Dat voor zo verre betreft de zaamenhang van deeze onderneming met de Ingezeetenen
van andere Provincien, informatien zijn ingewonnen, dat men in zommige Dorpen in
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Groningerland meede ’t Volk heeft aangezegd om op te koomen, en in ’t Oproer deel te
deempo, en dat zich ook werkelyk Groninger Ingezeetenen by ’t zelve hebben laaten
zien
Dat de Raad verders geïnformeerd ís dat zommige voornaame Aanhangers der Oranjeoen Friesland en Drenthe op Westerbeeke-sloot (in Drenthe), conferentien hebben
ouden.

an 3, 4
g dan
de

gemene

Dat ’t oogmerk der opstand, volgens Confessien van meede Deelgenooten, is geweest,
de Organisatie der Nationaale Guarde te beletten; — de Schutterien ontwapenen, en
aldus het Land te winnen.
Dat dit oogmerk schynt ondernomen te zyn op een zeer onberedeneerde en zwakke
wyze, wanneer er niets van meerder aanbelang ontdekt wordt. — Doch, ’t welke nog
waarschynlyker is, wyl veele zaamenlopende zaaken, als ’t voor af laaten maaken van
beschaadigende Instrumenten, enkele bedekte Brieven, ’t vinden van zommige Knegts

onder de Oproerlingen, die met voorkennis hunner Meesters by dezelve waren, — ’t uitdeelen van Geweeren aan eene dier zaamenrottinge, door Lieden van veel invloed, ter-

wyl op denzelfden tyd anderen het konden weigeren, zonder nadeelige gevolgen voor
hun — de ondervinding dat veele Boeren van zodanige Lieden af hangende met de Troep

ijke

hebben meede geweest, terwyl zy anderen van hunne plaatzen afzetteden, zo ras zy als
Schutters een Geweer opnaamen — dat dit alles veel nadenken moet verwekken — nogan kan de Raad, die op geene waarschynelykheden kan oordelen, hier omtrent niets
epaalen.”

eger,

Ook al voordat per decreet van 13 september 1796 de vorming van de Bataafse

van 18

end zijn

Gewapende Burgermacht door de Nationale Vergadering werd aangekondigd, hadden de

te

provinciale autoriteiten alle mogelijke moeite gedaan de Friese bevolking een ’contributie’ —

kon je,

met een verzamelnaam ’de wapengelden’ genoemd — te laten betalen voor de plaatselijke

ichzelf?
yacht,

burgerwachten (waarvan een aantal al in de vroege jaren tachtig was opgericht) die na de mislukte patriottische revolutie van 1787 over het algemeen een nogal slapend bestaan hadden
geleid. Per decreet van 23 september 1795 kondigde het Provinciaal Bestuur aan dat de

j van

‘wapengelden’ geheven zou worden naar een zekere rato van het inkomen. Een doorsnee

enigerlei

gezinshoofd moest op jaarbasis tussen de 1 gulden en vijf stuivers en zes gulden betalen, máár

jaart

… hij werd vrijgesteld van enige betaling van wapengelden als minstens één gezinslid zich

en doen
als alleen
Oostvries-

ing) ZOU

pen in

aanmeldde voor de plaatselijke gewapende burgerwacht.
Omdat het nu dus financieel aantrekkelijk was geworden je aan te melden als schutter,
zagen de overtuigde patriotten de bui al hangen: *Wat eenen talloze menigte vijanden van de
tans plaats hebbende Constitutie worden in staat gesteld een alderbloedigts misbruijk te maken

(van de uitgereikte exercitiegeweren)’! Dus leek het zinnig tot een soort ballotage van aspirant-

de arme Pp

leden te komen, opdat ’niemand mogte toegelaten worde tot de wapening, dan met voorkennis

vermeldde

en goedkeuring van de Municipaliteit (=Gemeente) en Krygsraad of Gekommitteerden uyt de

der schrik

gewapende burgermagt of volkssociëteit(.)’S Ze hadden zich echter niet zo ongerust hoeven

helsche weg

maken: er ís geen enkele aanwijzing dat tijdens het Kollumer oproer degenen die zich als

chte Oranje

schutters hadden aangemeld om betaling van de wapengelden te ontlopen (en dat zijn er

begeeven, d

waarschijnlijk niet zo gewèldig veel geweest), die wapens vrijwillig hebben afgestaan aan de

te ontwyken

oproerlingen of dat ze die tegen hun patriottische medeburgers hebben gekeerd.

want de heils

De inning van de wapengelden zelf verliep allesbehalve vlotjes. De volgende brief van

Het g,

de ’Municipaliteit’ van Hennaarderadeel aan de ’Burgers gecommitteert tot het waarnemen der

autoriteiten j

saaken van ’t Collegie’ spreekt wat dat betreft boekdelen:

gekker, dat
Het lijkt me

Wij vinden ons genoodsaakt, tot Ulieden te wenden in de becoomelijke omstandigheden,

waarin wij ten opsichte van de invordering van ’t wapengeld verkeren; veele Dorpen
weigeren de betalinge, … Selfs heeft de ontvanger van Welsriep in een overgegeven rest

(=een lijst met wanbetalers) daarvan sich als een onwillige opgegeven; En zij die betaalt
hebben, schijnen te onvreden dat anderen weigeren zulks te doen. Allen dezen onwilligen
volgens Placaat te executeren (= volgens het decreet een deurwaarder op het dak te
sturen), daarin vinden wij niet alleen groote en onoverkomelijke swarigheden, maar ook
voor hun die met de executie (=uitvoering) belast zijn, zoo voor hunne personen als

goederen verregaande verdervelijke gevolgen. De Particuliere ontvangers selfs onttrekken sich om den executeur (=deurwaarder en hoofd van de plaatselijke politie) de
executie te demanderen (=vragen), zoo om de kwade gevolgen voor hunne personen, als
ook bij Sommigen volgens gk Sustenne (=volgens ons), omdat tegen die belastinge
selfs vooringenomen zijn.’
Ook in het latere oproerig gebied was de onvrede over de wapengelden en de inning daarvan

zowel in het!
politieke very
De in d
door de Fra

taat er zoiets |

individuele wl
gemeen hebt £
lijk onuitgespt

groot. Gerrit Pieters van Nes, bijvoorbeeld, zei op 31 januari 1797 tegen de plaatselijk

Resultaat:

predikant P. Romar,toen die bij hem op huisbezoek was:

wanneer ze acf

'Gij houdt het altijd met de patriot-

eer

ten!’ En, gaat het dan verder in zijn dossier, wanneer (=toen) de dorpregter genoodzaakt was

leden van dat

de wapengelden af te neemen, hij (= Ds. Romar) zich dan opentlijk wanneer (hij) van de

Franse als de

preedikstoel afkwam, daar over verheugde en lagte en verders (zei Gerrit Pieters) dat het zijn

schuld was dat de Ingezeetenen met lasten bezwaard wierden.”” Tijdens het oproer liep het met

î

heel gemakkelij
civile’) als je jë

spirant-

kennis
uyt de

ven
Is

de arme predikant dan ook niet goed af, zoals de Friesche Courant van 14 februari 1797
vermeldde: ’De waardige Predikant van Pesens bevond zig gevaarlyk zyk (=ziek), uit hoofde
der schrikken en gewelddaadigheden, door de Prinslyke Moordenaars aan hem gepleegd, uit
helsche weerwraak van zyne bekende Vaderlands-liefde. Do. Romar, de woede deezer gevleeschte Oranje-duivels willende ontkomen, heeft zig, tot aan de lippen toe, door 't Water moeten
begeeven, om aldus de vaart te passeeren, en de verscheurende klaauwen van Oranjes Aanhang

an de

te ontwyken: ter naauwernood heeft deeze eerlyke Republikein het Leeven ’er van af gebragt,
want de helsche Oranje-vervolgzugt was ten hoogsten toppunt gesteegen!’

f van

men der

Het gekke is dat de autoriteiten zelf (misschien met uitzondering van de gemeentelijke
autoriteiten) de omvang van het verzet tegen hun plannen nogal onderschat hebben, en,‚ nog
gekker, dat ze zich enig verzet tegen de plannen als zodanig helemaal niet konden voorstellen.
Het lijkt me dat een verklaring voor dit merkwaardige gebrek aan realiteitszin te vinden is

gheden,

pen
ven rest
e betaalt
willigen
te

aar ook
j als
nttrekle
onen, als

stinge

zowel in het revolutionaire gedachtengoed, direct of indirect afkomstig uit Frankrijk, als in de
politieke verwikkelingen van de jonge Bataafse Republiek.
De in dit verband belangrijkste revolutionaire begrippen zijn al in 1762 geformuleerd
door de Franse schrijver-filosoof Rousseau in zijn Du Contrat Social. Volgens Rousseau bestaat er zoiets als een ’algemene wil’ (‘volonté générale’), d.w.z. niet een optelsom van
individuele wensen en verlangens (de volonté de tous’), maar de wensen en verlangens die je
gemeen hebt met je medemensen. Als je je onderwerpt aan die algemene wil ga je een (natuur-

aarvan

lijk onuitgesproken) ’maatschappelijk verdrag’ (‘contrat social’) aan met die medemensen.
Resultaat: een ’republiek’, die ’staat’ wordt genoemd wanneer ze passief is en ’soeverein’

k
patriotaakt was

n de
het zijn

p het met

wanneer ze actief is, en waarvan de ingezetenen als collectief ’volk’ heten, en als afzonderlijke
leden van dat collectief burgers’ Ccitoyens’).8 De latere strijdkreet van de revolutie (zowel de
Franse als de Bataafse), ’Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap’ (in die volgorde!) valt nu ook
heel gemakkelijk te verklaren: je vindt als burger een maatschappelijke vrijheid (*liberté

civile”) als je je beperkt tot wat je medeburgers ook willen, als je je dus overgeeft aan de

10
‘algemene wil’, en dus, per definitie aan de ‘gelijkheid’, aan dat wat niet alleen maar van
jezelf is. Doen je medeburgers hetzelfde (en natuurlijk doen ‘andersdenkenden’ dat niet!), dan

represents
volgt er d
te raadpleg

is daarmee meteen een ‘broederschap’ geboren.
De moeilijkheid in de 'revolutionaire’ werkelijkheid van alledag was alleen, wie je als

patriottisch leider tot je mede’burgers’, tot de ‘broederschap’ van het ’volk’ kon rekenen en
wie je als leider dus moest raadplegen. In de Bataafse politiek van alledag kwam het de patriottische leiders daarbij goed uit (uiteraard zonder dat ze daarbij nu direct een theoretische
rechtvaardiging — van Rousseau of iemand anders afkomstig — in gedachten hadden) ’Oran-

zoude ople

Wari
nog wel

tar

slechts lipp
niet eens ov

jeklanten’, politieke tegenstanders dus, uit te sluiten.® Betekende dit dan wel dat de patriottis-

de bevolki '

che leiders op zijn minst hun eigen achterban raadpleegden? Volgens Rousseau zouden

Friesland,

‘afgezanten’ of ‘gedeputeerden’ veelvuldig ruggespraak moeten houden met het volk dat hen

van Nederla

afgevaardigd heeft, omdat niemand de algemene wil kan belichamen en daarmee de

tussenin),

volkssoevereiniteit vertegenwoordigen. In de politieke praktijk ging echter niet alleen het
onderscheid tussen ‘vertegenwoordiger’ en ’afgezant’ verloren, maar kwam er ook van een
raadpleging van het eigen volk niet veel terecht. Het is in dit verband heel instructief het
antwoord te lezen van de Commissie tot de Burger-wapening op de vraag of het niet strijdig is
met de ’Oppermacht (=Soevereiniteit) des Volks’ van een gewapend Burger te eisen dat hij
gehoorzaamheid belooft aan reglementen die nog moeten worden opgesteld? Je kunt niet, is
dan het antwoord van de Commissie,

van een Volk dat haare Vrijheid waardeerd en haare

Regten kent,’ verwachten ’dat het zich Wetten dewelke met zyne natuurlyke Vryheid stryden,
zoude laten opdringen, terwyl in een tegen overgesteld geval, wanneer een Reglement het
Zegel van billykheid draagt, de Wet, als het uitdrukzel van de algemeene Wil, door een ieder

individueel Burger, al had hy die die gehoorzaamheid niet speciaal beloofd, moet en behoord
gehoorzaamd te worden.’ In het eerste geval zou je verwachten

dat de Commissie zich er mid-

dels een of andere volksraadpleging van wil vergewissen dat het volk zich inderdaad niets laat
opdringen. (Terwijl in het tweede geval de Commissie zich op het voetstuk van de onfeilbare

tg

verschillen
proclamatie,
Friesland.

>

en griffier vä

ing van het B
opgeven vaal
‘geschikte mis
Plan tot Opré

Provisionele E
Conventie de!
sentatieve verf
gronden afkeul
Pas een nation
te werken, wel!
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van

et!), dan

> je als
gen en
Je patriothe
) ’Oran-

atriottisn
dat hen

‘representant’ plaatst zoals die volgens Rousseau helemaal niet mag voorkomen!)

Maar nee,

volgt er dan, ’hoe zeer ook de Commissie … gaarne zoude medewerken … ’s Volks gedagten
te raadplegen, schijnt het haar in dezen zeker te zijn, dat zulks ten dezen opzigte een ruim veld
zoude opleeveren tot allerleie verwarringen.…” 10
Waren echter de patriottische leiders het na de omwenteling van 10 februari 1795 dus
nog wel tamelijk eens over wie je moest raadplegen en hoe je dat deed (terwijl ze daarbij
slechts lippendienst bewezen aan het ideaal van de ’volkssoevereiniteit’), ze waren het absoluut

niet eens over een eenduidige definitie van het begrip volk’. Bedoelde je in die tijd met ’volk’
de bevolking van een gewest, en moest je in de allereerste plaats spreken van het ’Volk’ van
Friesland, Holland, Zeeland, etc, of bedoelde je daarmee in de allereerste plaats het ’Volk’
van Nederland? M.a.w. was je, zoals dat genoemd werd, unitaris of federalist (of iets daar
tussenin), tegen- of voorstander van een zekere (of bijna totale) gewestelijke autonomie? De

: het

an een
het

strijdig is
dat hij
niet, is
haare

J stryden,
nt het
een ieder

behoord
ich er mid1 niets laat
jnfeilbare

verschillen tussen de twee groepen komen heel mooi naar voren in een zeer informatieve

proclamatie, op 23 oktober 1795 uitgevaardigd door de Representanten van het Volk van
Friesland. De ontertekenaars van het stuk, Van der Berg en Dibbets (respectievelijk voorzitter
en griffier van de Representanten) stellen dat het weliswaar nodig ’om tot eene betere inricht-

ing van het Bondgenootschappelijk bestuur de geschikte middelen te beraamen,’ maar dat het
opgeven van ‘de provintiale souverainiteit van het Volk van Vriesland’ hen niet een van die
‘geschikte middelen’ lijkt te zijn. Vandaar dat ze zich helemaal niet konden vinden in een
Plan tot Oproeping tot eene Nationaale Conventie’, op 28 juli 1795 ingediend door de

Provisionele Representanten van het Volk van Holland, ’waarbij aan de aanstaande Nationale
Conventie de uitoeffening van ’s Volks Oppermagt en vernietiging van alle Provintiale representatieve vergaderingen, wort toegekend.” Dit is, vinden ze, niet alleen op inhoudelijke
gronden afkeuringswaardig maar ook op staatsrechtelijke gronden (eerst een constitutie, dan
pas een nationale conventie!): “(Wij schroomen tot het benoemen van eene vergadering meede
te werken, welke met de hoogste, ja met eene schier onbepaalde magt bekleed zal zijn, voor en

12
aleer er eene door Ulieden goedgekeurde Constitutie aanweesig is, waarbij het gezag en de

Represe

werkzaamheeden van deeze vergadering nauwkeurig zullen bepaald worden. Gij zult

viel nau

bemerken, dat wij het raadzaamer oordeelen, de oude en gebrekkige Regeeringsform voor een

ciaal B

tijd te verbeteren, waartoe wij … een vrij voldoende ontwerp vermeenen opgegeeven te heb-

Leeuwa

ben.” De Friese afgevaardigden onder leiding van ds. Thomas Joha voelden zich op 29 septem-

te zend '

ber 1795 echter in een hoek gedreven door een voorlopig besluit bij meerderheid van stemmen

in de St

(van de afgevaardigden van de zeven gewesten) ‘doorgedreven, dat er eene Nationaale

zenden

Vergadering zal worden bijeengeroepen, tot welke elke Provintie een aantal Leeden, in eeven-

uit de Gi

reedigheid van haare volkrijkheid leeveren zal.’ 11 Ze realiseerden zich natuurlijk heel goed

Burger-y

dat de meer volkrijke provincies de kleinere, zoals Friesland, geheel zouden wegstemmen. De

februari|

stemming over het ”Hollandse’ en het ’Friese’ voorstel werd gehouden op 13 November 1795.

der teloa,

Hoewel die geen eenduidige uitslag opleverde, werd het Hollandse’ voorstel verworpen verk-

daarvoor

laard. Friesland bleef dus voorlopig zelfstandig. 12 Hoe uiteindelijk op 27 februari 1796 de

decemb el

Friese afgezant ter vergadering van de Staten-Generaal, Huber, gedwongen werd vóór het
bijeenroepen van de eerste Nationale Conventie te stemmen, is elders!3 uitvoerig beschreven
en voor mijn doel niet zo belangrijk.

Het is wel heel belangrijk hier te benadrukken dat het streven een Nationale Conventie
bijeen te roepen alles te maken had met het streven te komen tot een Algemene Burgerwapening. Voor wie als voorstander van een Nationale Conventie met verstrekkende bevoegdheden
zich eind 1795 begon af te vragen of zijn doel door alle tegenwerking uit Friesland (maar ook

uit Groningen en Zeeland) nog te bereiken was, kon het streven te komen tot een volksleger
namelijk aantrekkelijk zijn: het was een wezenlijk onderdeel van de nationale eenwording en

als zodanig kon je het zien als een onmisbaar stuk in het grote politieke schaakspel. 14 Vandaar
waarschijnlijk de uitnodiging uit Den Haag aan de reeds bestaande vrijkorpsen ’gecommitteerdens af (te) zenden, om uit den haaren eene Commissie af te zenden naar ’s Hage, ten einde de
vereeniging van de gewapende Burgermacht der gansche Republiek te bevorderen” De

13
n de

Elsen
es hebseptem-

emmen

Ee
goed
en. De
r 1795.
a verk6 de
het

even

ventie

vapen”
heden

ar ook

leger

8

ne en
8
randaar

itteer-

inde de

Representanten van het Volk van Friesland
gaven op 6 februarij 1796 hun toestemming
(dat
viel nauwelijks te verwonderen omdat vanaf
26 januari de unitarissen de macht van het
Provinciaal Bestuur in handen hadden! ) en op 8 februa
ri verzocht het ’Committe van Herstel binne
n
Leeuwarden’ aan alle vrijkorpsen in Friesl
and ’uit elke Compagnie … een gecommitte
erde (af
te zenden), tegens aanstaande Vrijdag den
12 Februarij 1796, ’s morgens ten 10 uuren,
alhier
in de Stads Schutters Doele, met last om uit
hun midden ene Commissie te benoemen
en te
zenden na ’s Hage, ten einde aldaar op Maand
ag den 15 deezer eene algemeene Vergaderin
g
uit de Gansche Republiek bij te woonen en
finaal te helpen concluderen het Plan ter gerege
lde
Burger-wapening voor de Bataafsche Republ
iek.” 15 Je zou kunnen zeggen dat op vrijda
g 12
februari 1796 een eerste Friese stap gezet zou
worden op een pad dat zou leiden naar een
verder teloorgaan van de Friese zelfstandigheid.
Het kan nauwelijks toeval zijn dat op de dag
daarvoor, donderdag 11 februari, onder leidin
g van ds Thomas Joha, dezelfde die tot 31
december 1795 geprobeerd had het Friese meer
federalistische alternatief voor een centralistische eenheidsstaat te propageren in de
Staten-Generaal in Den Haag, en Reinier Dibbet
z,
griffier van de Representanten, met hulp van
de Waals-Franse generaal Dumonceau en
zijn
troepen een ‘staatsgreep’ pleegden. Zoals enkele
slachtoffers enkele weken later in de
unitarisch-gezinde Friesche Courant schre
ven:

|

Eenige Fransche bevelhebbers, onzeeker door welke midde
len aangespoord, bragten met
Militair geweld onze residentie, ja onze Verga

had hen binnen onze muuren gelaten; de verzederzaal in hun bedwang. De goede trouw
keringen van den Generaal Dumonceau
hadden ons gerust gesteld. Vergeefsch

! de vorige Bestuurders kwamen, door Fransche
Jagers te paard gedekt en omstuwd, wederom binne
n; zy namen met trotsheid hunne
oude zitplaatzen; zy kwamen, Medeburgers, in gezel
schap van den bekendsten Volk-

sonderdrukkers, en Leden der vorige Aristocrat

ische Oranje cabale binnen de Stad en,
geadsisteerd door den geweezen Griffier Dibbetz,
dewelke met Pistoolen gewapend in de
Vergadering verscheen! Een Joha stond in verba
nd
met eenen Burmania Rengers!
eenen Willem Anne van Haren, en vergezelde
elkander op den
openbaaren weg by den
aankomst. De gearresteerde geweezene Medelneeden
onzer
Verga
derin
g wierden gpet
behulp van Fransch garnisoen ontslagen, en traden
vervolgens ter Raadzaale in!
Meteen na de coup verbood het nieuwe bewin
d de gecommitteerden uit de

Burgergenootschappen (of vrijkorpsen) om op
12 februari, de volgende dag dus, in de Doelen

|

|

Ë

14
te Leeuwarden bijeen te komen ‘op straf van bannissement (= verbanning) of gevangenis voor

Ni

vijf jaren.”17 Het lijkt me duidelijk dat mensen als Joha en Dibbetz uitstekend zagen dat de

sterk op

vorming van een nationaal volksleger al de onafwendbare totstandkoming van die ene Neder-

omdat z,

landse volkssoevereiniteit moest inhouden. Maar het tij van de eenheidsstaat viel niet te keren.

theoretis

Na een tegencoup op 23 februari kreeg op 27 februari de Friese afgezant bij de Staten-

zonder d

Generaal, Huber, opdracht voor het bijeenroepen van de eerste Nationale Conventie te stem-

plannen |

men (zoals ík aan het eind van de vorige alinea ook al genoemd heb) en kwam die Conventie
al daadwerkelijk bijeen op 1 maart 1796. Vanaf dat moment werd de vorming van een Bataafse
burgermacht als stuk in het grote politieke schaakspel nog belangrijker dan ze al was omdat het
politieke sluitstuk van de eenwording, een constitutie (=grondwet) door grote onenigheid,
vooral over het punt van de volkssoevereiniteit (zoals steeds was het een open vraag of die
volkssoevereiniteit het gehele volk of de volkeren van de gewesten betrof) lang op zich liet
wachten. Al op 22 maart 1796 lag er een Plan ter Organisatie voor de Gewapende Burgermagt
ter tafel (waaraan ook drie Friese gecommitteerden aan hadden meegewerkt) 18 en op 13 september 1796 werd het Reglement voor de Bataafsche Gewapende Burgermacht door de Nationale Vergadering aangenomen en vervolgens gepubliceerd. 19 Vervolgens werd op 13 oktober
1796 door het Provinciaal Bestuur van Friesland een commissie ingesteld om dit reglement in
praktijk te brengen.20 De geesten werd in december 1796 rijp gemaakt voor het oproer door
de aanzeggingen aan alle mannelijke inwoners van 18 jaar en ouder gedaan om op een
bepaalde dag en een bepaald tijdstip te verschijnen om zich te laten inschrijven op de lijst voor
de Algemene Burgerwapening. Begin januari 1797 zond de pas genoemde commissie (onder
voorzitterschap van A.J.C. de Bere) de lijsten die ik in de eerste alinea van deze inleiding beschreven heb aan de municipaliteiten, de grietenijbesturen dus, maar zonder dezelve juist te

bepaalen, hoedanig de invulling moest geschieden, of door oproeping der Ingezeetenen in hun
District wonende, of door omschryving by de Huizen.’21

15
genis voor

Nogmaals, zoals ik in de tweede alinea van deze inleiding al aangestipt
heb, het lijkt er

n dat de

sterk op alsof de autoriteiten de omvang van het verzet tegen hun plannen
onderschat hebben

ne Neder-

omdat ze deze plannen teveel (bewust of onbewust) gezien hebben in het
politieke en vaak zeer

et te keren.

theoretische kader van de soevereiniteitskwestie, dus als een schaakstuk
in een politiek spel,

en-

zonder daarbij veel oog te hebben voor de mensen die of als soldaat of
als belastingbetaler die

> te stem-

plannen zouden moeten helpen uitvoeren.

Conventie
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s omdat het
igheid,
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Deel van de Eekhoff-kaart van de grietenij
Kollumerland en Nieuwkruisland, in 1847
uitgegeven op last van de Staten van
Friesland

16
veel

Hoofdstuk 1

nf

(Het z
ter do

Op woensdag 18 januari 1797 organiseerde Hessel Sijtses, kastelein te Idsegahuizum bij

begin

Makkum, een schaatswedstrijd met als prijzen een gouden ring en het zilveren heft van een
mes. Misschien was hij óók schaatsliefhebber, maar in de allereerste plaats was hij natuurlijk
zakenman: er moesten zoveel mogelijk mensen naar de herberg komen die zoveel mogelijk
moesten verteren. Om de sfeer zo gezellig mogelijk te maken had hij een ’speelman,’ Symon
Everts, bijgenaamd ’Blinde Simon,’ ingehuurd om die op zijn viool verzoeknummers te laten
spelen. Over zijn zaken kan hij niet te klagen hebben gehad: tot diep in de nacht was er een
groot gezelschap bijeen. Toch moet hij hebben geweten dat er in dat gezelschap grote spanningen heersten die in de loop van de avond en na behoorlijk drankgebruik wel eens tot uitbarstingen zouden kunnen leiden. Een paar dagen na de gebeurtenissen van die avond, hield hij
zich tegenover twee leden van het gerecht van Wonseradeel nogal onnozel. Hij gaf toe dat hij
drie gasten Orange Boven!’ had horen roepen, maar verder wist hij van niets.
22 Zijn
waarschijnlijk gespeelde onschuld had, naar je mag aannemen, alles te maken met het bestaan
van het plakkaat van 9 augustus 1796, waarbij ‘alle logementshouders, herbergiers, tappers en
andere Winkel- en Neering-doende Lieden’ werden gemaand ’om die geene welke in hunne
huizen … vergrijpen aan daaden, waardoor de Openbare Rust, de persoonlijke veiligheid der
Ingezetenen … wordt gestoord of hun eenig molest word aangedaan’ aan te geven bij de plaatselijke autoriteiten op straffe van verlies van hun tapvergunning en zelfs van arrestatie. Om
hen tot naleving van dit plakkaat te dwingen werden ’alle brave Burgers, en inzonderlijk de
Officieren der gewaapende Schutterijen’ gevraagd ’toezigt te houden op overtreedingen tegen

dit ons Placaat.”23 Had Hessel Sijtses de namen en toenamen van de drie roepers van Orange
Boven! genoemd, dan had hij zich in theorie (de soep werd door de provinciale autoriteiten

je vool

Ì

aange Ì

17

veel minder heet gegeten dan hij werd opgediend) schuldig gemaakt aan het uitspreken van
drie doodvonnissen, want overtreders van het plakkaat zouden met de dood worden gestraft.
(Het zal niet toevallig zijn dat Salomon Levi, die in 1798 als een van de leiders van het oproer
ter dood gebracht werd, dit plakkaat ergens van de muur gerukt had en het bij zijn arrestatie in
ahuizum bij

t van een

begin september 1797 nog op zak had!)
Wat volgde was misschien het gevolg van stevig drankgebruik en een afkeer van het

j natuurlijk

patriottisme en iedereen die daarmee in verband gebracht zou kunnen worden. Het zingen van

mogelijk

oranjeliedjes onder vioolbegeleiding van Blinde Simon was nog betrekkelijk onschuldig, maar

an,’ Symon

ging de twee aanwezige leden van gewapend genoodschap van Makkum al veel te ver: als er

ers te laten

herhaaldelijk gezongen werd ’Al is ons Prinsje nog so klein al even wel zal hij Stadhouder

vas er een

zijn!’, dan kon je dat als schutter nauwelijks anders zien dan als oproerig want tegen het

rote span-

patriottische bewind gericht. Als dan vervolgens het Wilhelmus werd gespeeld en luidkeels

ns tot uitbar-

meegezongen en er zelfs op werd gedanst, kon je als schutter nog proberen niet op te vallen en

|, hield hij

je vooral niet te laten provoceren. Dat lukte niet meer als er tegen je gevloekt werd en je zelfs

f toe dat hij

aangevallen werd, zoals Durk Pieters overkwam die te horen kreeg van Andries IJsbrands:

Zijn

‘Douw Blauwe Bliksem, douw siste hewwe, strak sistouw Carmenjoule danse (NB: de 'carmag-

het bestaan

S, tappers en
in hunne
ligheid der

bij de plaattatie. Om

nole’ was de patriottische dans rond de meiboom!), douw siste er oon (= F. 'oan’, dus: je gaat
er aan!),” en van dezelfde Andries een paar stevige slagen op zijn hoofd kreeg. Zijn jonge
collega-schutter Johannes Cornelis Bakker kreeg meteen daarop van Andries IJbrands te horen
hoe hij so Bliksemsche gek was, om een geweer te neemen. Hij wilde zig liever verdrinke,
want binnen korten kwaamen de Pruysen en dan gaane Jimme er alle gaar an. 24
De donderdag na het Kollumer Oproer, 9 februari 1797, werd er door de redacteur van

derlijk de

de fel patriottische Friesche Courant een volkomen onterecht verband gelegd tussen de

ingen tegen

gebeurtenissen op zaterdag 18 januari in Idsegahuizum en het Kollumer Oproer dat pas drie

van Orange

weken later zou losbarsten. De teneur van het volgende artikel is heel duidelijk: alle ’Oranjek-

toriteiten

lanten’ kun je rustig over een kam scheren, kroegruzie of oproer, het maakt allemaal niet uit,

18

elk vertoon van oranjeliefde moet zo zwaar mogelijk bestraft worden (en gezien de hoogte van

onvrede

de straffen dachten de rechters er precies zo over!): ’Tot zonderling genoegen van alle

wit, pat

weldenkende Republikeinen, hebben wij thans (d.w.z. 8 februari) in deeze Friesche Hoofdstad

Idsegahu

een extraordinaire dag van JUSTITIE-OEFFENING gehad. Het Hof van Justitie heeft

avonds 3

ongetwijfeld begrepen, dat het allernoodzakelyst was om aan de Friesen te toonen, dat het

om zich.

straffen van alle Oranjery, hoe ook genaamd, geen genade, geen verschoning, of oogluiking

eigen vel

by het zelve vind; maar dat het zyn gezag wil staaven en staande houden, ten aanzien zelfs der

moeilijk

duizenden Oranje-oproermaaker, die thans den helschen kop, in deeze Provintie, durven ver-

de onderl

heffen. … De blinde Oranjeviolist is naar huis vertrokken, met het heilig voornemen, om, zo

de Koll

dra zyn rug het toelaat, niet anders dan Klaagliederen en Boetpsalmen op zyn Viool te knar-

diploma i

sen.” Maar waar Blinde Simon allen nog maar door ’den Scherpregter op het Schavot geleyded

afgezante

(was om) aldaar wel Strengelijk gegeesselt te worden,’ werd Andries IJsbrands tot maar liefst

willigden

vijf jaar tuchthuis veroordeeld.25

sters 'eeri

Gelukkig waren er ook gematigde patriotten die weigerden overal verachtelijke

aan hen 4

tegenstanders te zien. In een brief gericht aan het Provinciaal Bestuur van Friesland (en

- en of

‘|

behandeld in de Statenvergadering op 15 juni 1797) stelt de Commissie van Directie der

ontspon zi

Vaderlandsche Volkssocieteit onder de zinspreuk ter handhaving der Rechten van den Mensch
te Leeuwarden’ dat de toon die de redacteur van de Friesche Courant regelmatig aansloeg
hen
allesbehalve zinde: ’Den spotachtigen toon op welke zaaken van gewigt dikwerf wierden
voorgedragen, de zouteloose satires, de schampere uytdrukkingen tegens burgers … , althans
tegens de leer die zij aankteeven, moge anderen stof tot lachen verschaft hebben, wij bleeven
zwijgen. … (Het dagblad krioelt) van stukken die tot niets anders schijnen ingerigt, dan
om

In hetalgf

Burgers tegens Burgers in het harnas te jaagen(.)'26 Wat de leden van deze commissie betreft,

sters wat hij

dus geen polarisatie.

nogal: *Zoi

Als je de heren Ellens en Braak van het Gerecht van Kollumerland mag geloven was ook
bij in ieder geval een deel van de latere deelnemers aan het oproer de wens nog aanwezig
hun

zelfs kwam
dat men

wél
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onvrede over de inschrijving voor de Algemene Burgerwapening niet in termen van zwart en
wit, patriot en oranjeklant te zien. Voor dezelfde woensdag 18 januari 1797 waarop bij
Idsegahuizum schaatswedstrijden verreden werden en het in de herberg van Hessel Sijtses ’s
avonds allemaal wat uit de hand liep, hadden zij de bewoners van Kollumerzwaag opgeroepen
om zich op de lijst voor de Algemene Burgerwapening te laten plaatsen. Misschien tot hun
eigen verbazing kwamen de Kollumerzwaagsters allemaal opdagen. Wat toen volgde kun je
moeilijk anders dan een eenaktertje waarin zo op het oog de spelers zich netjes gedragen, maar

de onderhuidse spanningen zo groot zijn dat ze die bijna niet onder controle kunnen houden:
de Kollumerzwaagsters, die blijkbaar probeerden een imitatie ten beste te geven van de in het
diplomatieke verkeer gebruikelijke procedures,27 verzochten aan Ellens en Braak een aantal
afgezanten of gevolmachtigden (’eene Commissie’) uit hun midden te willen aanhoren. Die
willigden dat verzoek in. De gevolmachtigden verklaarden daarop dat door de Kollumerzwaagsters ‘eene onderlinge verbintenis was aangegaan’ om geen antwoord te geven op de vragen die

lijke
nd (en

ectie der
} den Mensch
aansloeg hen
wierden
…. ‚ althans

aan hen gesteld zouden worden (naam, leeftijd - en voor wat vrouwen betreft, huwelijkse staat
- en of ze misschien al lid waren van een plaatselijke burgermacht). Tussen de twee partijen
ontspon zich toen de volgende dialoog:
Ellens en Braak: ’ Hebben jullie een schriftelijke last?
De gevolmachtigden: ’Nee!
Ellens en Braak (Ongeduldig): ’Willen jullie dan een verklaring tekenen dat jullie last
gekregen hebben een zodanige verklaring af te leggen?’
De gevolmachtigden: 'Nee!’

ee

en Braak: ’Laat dan ieder afzonderlijk maar binnenkomen om zijn eigen zegje te

wij bleeven
gt, dan om
nissie betreft,

oven was ook

anwezig hun

‘In het algemeen,’ constateerden de beide heren vervolgens, bevestigden de Kollumerzwaag-

sters wat hun gevolmachtigden al gezegd hadden. De sfeer waarin dat gebeurde wisselde echter
nogal: ‘Zommige hielden zig zeer bedaard, anderen toonden een stuurs en dreigend gelaat;
zelfs kwam eenen Marten Pieters met een groote stok in de Rechtkamer; hem wierde gezegd
dat men wel persoonnen maar geen stokken gevorderd had, waar op hy antwoorde; dat dit zyn
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derde hand was. Het Gerechte echter liet hem en alle andere gerust vertrekken, en deed by
monde van den Executeur (=hoofd van de plaatselijke politie) Hedde Abes Broersma hun

bedanken voor hunnen zoo eenparige (=eendrachtige) verschyning, gelyk zy weder keerig
hunnen erkentenis betuigden voor de vriendelijke behandeling, die zy Lieden ondervonden

hadden.’28
Het is heel erg de vraag of de heren Ellens en Braak hier niet een veel te rooskleurige
voorstelling van zaken gegeven hebben, want volgens AJ.C. de Bere van de Commissie ter
algemeene Directie der Bataafsche Gewapende Burgermagt voor Friesland (in een brief d.d. 14
februari 1797) was de sfeer in Kollumerland — en je mag aannemen ook in Kollumerzwaag en
dat ook vanaf het begin van de inschrijving — veel grimmiger: ’In het District Collumerland
wierden de Ingezeetenen opgeroepen; dezelve compareerden in grooten getalen, ten deele
gewapend met Stokken en Kauppels, waar op door de Municipaliteit verzogt zynde, een voor
een binnen te komen, wierd zulks door hun geweigerd, en vorderden in tegendeel alle te gelyk
binnen te staan, ’t welk met reden geweigerd wierd; — doch de menigte was stout genoeg

een

mi

daad’lyk de Rechtkamer in te dringen, onder de alleryslykste vervloekingen en
brutaliseeringen, tegen de Municipaliteit; dezelve zich niet in staat ziende, hier door aan hun
last te kunnen voldoen, scheiden de Vergadering.’29 Het is ook nog mogelijk dat De Bere de
gebeurtenissen in de rechtkamer in Kollum verward heeft met die in de rechtkamer in Wommels waar in deze periode de complete bevolkingen van zowel Wommels als Lutkewierum met

WOMMELS, Hennaarderadeel, jan.-febr. 1797. Op deze dag stond de bevolking van
Wommels precies op tijd voor de deur van de rechtkamer om zich te laten inschrijven
voor de Algemene Burgerwapening. Toen Auke Johannes, de assistent van het gerecht de
deur opende, drong de menigte met geweld naar binnen. Niemand trok zich iets aan van
de rechter, Wiers Pieters Hijlarides, die vermanend zei dat ieder op zijn beurt, die
bepaald werd door het nummer waaronder hij voorkwam in het specieboek, moest
wachten, en dat niemand geweld mocht gebruiken en al helemaal niet stokken mocht
meenemen. De eerste man die binnengedrongen was, Marten IJsbrands, ging op een tafel
zitten en zei dat hij geholpen wilde worden omdat hij op tijd gekomen was (14.00 uur)
en dat hij pas weer wilde weggaan als dat gebeurd was. Maar vervolgens tòch bleef,

EH

stokken gewapend de rechtkamer binnendrongen:

dus
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zelfs nadat rechter Hijlarides om de lieve vrede te bewaren hem zijn zin gaf en zijn naam
en leeftijd noteerde, na eerst nog wat tegenstribbelend tegen Marten gezegd te hebben dat
n werd.
hij pas aan de beurt was als hij opg:
Op een andere dag, ook ter gelegenheid van de inschrijving voor de Algemene Burgerwapening, drong de bevolking van Lutkewierum de rechtkamer te Wommels binnen.
Ook

hier legde de aanvoerder van de menigte, een zekere Folkert Reinderts, grote

minachting voor het gerecht aan de dag. Eerst eiste hij op brutale toon direct geholpen te
worden en meteen daarna ging hij zitten in de stoel van de president en zei dat hij die
ook moest passen. Zijn vuist uitstekend zei hij dreigend dat de rechters grote bazen
waren, maar dat als hij met hen in discussie ging, zij dan met de mond vol tanden zaten.
Als verklaring voor zijn gedrag zei hij nog dat nu de autoriteiten, die hij verdeelde in
grote en kleine regenten (waaronder de rechters) oftewel ’gravers en ondergravers’, hem
zijn geld bijna afgetroggeld hadden, ze zijn bloed wilden hebben. Hierna betaalde hij bij
de herbergierse zijn gelag, ging de deur uit en zag kans alle andere aanwezigen te overreden hetzelfde te doen.
De vraag of dit ook de sfeer was waarin de inschrijving in Kollumerland verliep, zal wel nooit
beantwoord kunnen worden, maar die constatering laat onverlet dat het algemene beeld van
een Friese (plattelands?-)bevolking die zich hier en daar vrij massaal verzette tegen de door
grote of kleine ‘regenten’ opgelegde maatregel redelijk duidelijk lijkt.
In de keten van gebeurtenissen die zouden leiden tot het oproer is dan vervolgens niet
een menigte mensen, maar een enkeling, Abel Reitses van Burum, belangrijk:

KOLLUM, zaterdag 28 januari 1797. Abel Reitses, bij zijn moeder onder Burum
inwonende en oud 24 a 25 jaar, heeft zich vandaag, als de bekende ezel die voor de
tweede keer tegen dezelfde steen trapt, weer eens als een dorpsidioot gedragen. In 1795
had hij zich in Visvliet in Groningerland al schuldig gemaakt aan wat tegenwoordig
‘Oranje baldadigheden’ worden genoemd, en had daarvoor naar Oostfriesland moeten

vluchten, en deze keer maakte hij zich daar weer schuldig aan bij gelegenheid van de
inschrijving voor de Algemene Burgerwapening in het rechthuis te Kollum. Toen hij
alle andere Burumers door de dorpsrechter van Burum werden opgeroepen om vandaag
naar Kollum te gaan, is hij gegaan, heeft zijn naam opgegeven en nog verklaard dat hij
niet kon zeggen hoe oud hij was. De moeilijkheden begonnen pas toen hij het Oost van
Kollum ee om weer naar huis te gaan. Toen hij het huis van de dorpsrechter van
Kollum,

Alof

Cocq,

passeerde, kon hij het niet

Oranje boven
verdomd, al dat geel, is dat is
stok naar de dorpsrechter wees en tegen hem
vels!” Ook riep hij zonder ophouden 'Oranje
oranjeliedjes zelfs toen hij Kollum al verlaten

rekenen dat hij niet vervolgd zal worden?31

nalaten zeer brutaal
te schreeuwen —

mooij’, toen met zijn van woede trillende
zei: ‘Daar staat ook nog een van die duijboven! ’t is dog oranje boven!’ en zong hij
had. Zal hij weer vluchten of er maar op

en mocht

ig op een tafel
(14.00 uur)
ch bleef,

Dat Abel pas in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 februari 1797 gearresteerd werd,

dus ruim vijf dagen later, vindt waarschijnlijk zijn verklaring in de totaal uit de hand gelopen
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inschrijving in de herberg van kastelein Keimpe Aukes te Zwaagwesteinde op dinsdag 31
januari 1797. Toen de rechter van Dantumadeel, Dr. Drewis Uitterdijk, de herberg in Zwaagwesteinde binnenkwam om met de inschrijving te beginnen vond hij daar een groep mensen die
al helemaal op zijn komst was voorbereid. Nog voor hij aankwam waren de inwoners van
Zwaagwesteinde al massaal naar de herberg gestroomd. Enkelen van hen hadden stokken in de
hand voorzien van ijzeren proppen. Een zekere Jelle Lieuwes, ’gewapend met een stok met een
afbeeldsel,’ riep: ’Het is toch allemaal oranje boven, en al wie zijn naam aangeeft zal

doodgeslagen worden.’ Een ander riep verscheidene keren ‘Oranje boven!’ Ene Jacob Tjibbes
ging op de stoel zitten die voor de rechter gereserveerd was en zei dat hij niet zou opstaan al

ie

ï

zouden ’ze’ hem ik-weet-niet-wat willen aandoen. Dezelfde Jacob Tjibbes drong er bij de
anderen sterk op aan nog diezelfde avond de exercitie geweren van Rinsumageest en omliggende plaatsen op te halen. Het lijkt er sterk op dat hij niet alleen moeilijkheden verwàchtte,
maar die moeilijkheden opzocht en stond te popelen om in actie te komen, en uit wat toen
volgde blijkt wel dat hij daarin beslist niet de enige is geweest. Toen Dr Uitterdijk met zijn
collega’s de provisorische rechtkamer binnenkwam, moest hij constateren dat er van enige

inschrijving zo niets terecht kon komen en dus verzocht hij de menigte het vertrek te verlaten.
Maar de mensen weigerden te gaan. Een van hen

riep: 'Zie zo, nu hebben wij die duivels hier!

Wy zullen hen nu wel spreeken!’ En aan ander, misschien weer Jelle Lieuwes, riep ’Hij wie zyn

Naam of Ouderdom op geeft, zal onder onze handen sterven!’ Voor Dr Uitterdijk was het op
dat moment nog maar de vraag was of hij in deze dreigende sfeer de herberg van Keimpe
Aukes ongeschonden kon verlaten: het moet hem duidelijk geweest zijn dat hij sowieso gedwongen zou worden een soort spitsroeden te lopen tussen een haag van mensen door die hem
gezien moeten hebben als de verpersoonlijking van een uitvoerende macht die hen naar het
leven probeerde te staan. Het fysieke geweld liet niet lang op zich wachten. In de verwarring
van het verlaten van de gelagkamer bracht ene Jacob Minnes de arme rechter van opzij met
zijn linkerarm een geweldige stoot toe. De arbeider Willem Jans, die naast hem stond, zei nog
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dijk ook nog hard op zijn hoofd had geslagen, trapte Jacob de ruige muts van rechter Uitterdijk
in de modder. Een andere Jacob, Jacob Jurjens, probeerde zijn dorpsgenoot Tjipke Femmes
over te halen de rechter en zijn collega (-’s?) ’na te zetten’, maar die weigerde dat en zei: ’Gaa
zelve heen.”32 Uit een lijst met de namen van alle personen in Dantumadeel die geweigerd
hadden hun naam of leeftijd op te geven, door Uitterdijk aangelegd op 14 maart 1797, dus
ruim een maand na het oproer, komen exact 77 namen van inwoners van Zwaagwesteinde
voor, waarop achter de namen van Sijne Eelkes en Lieuwe Jelles (de zoon van Jelle Lieuwes?),
Jacob Jurjens, Salomon Levi en een zekere Brand Minnes de toevoeging 'gevlugt’ te vinden is
en achter de naam van Djoerd Tjipkes ’gevangene op ’t gedemolieerde Blokhuis.’33 Het
verschil tussen de (poging tot) inschrijving in Zwaagwesteinde en andere (pogingen tot)
inschrijving in alle andere dorpen in Dantumadeel en in alle andere Friese grietenijen (inclusief
Kollumerland!) is ongetwijfeld geweest dat er in Zwaagwesteinde grof fysiek geweld was
gebruikt tegen een vertegenwoordiger van de rechterlijke macht, zodat je rustig kunt stellen dat

op die dinsdag 31 januart 1797 een al sluimerende controverse uit de hand gelopen is.
Deze escalatie bracht het conflict onherroepelijk op een hoger bestuurlijk niveau: het was
een zaak voor het Hof van Friesland geworden, in casu Nicolaas Scheltema, de Procureur
Generaal. Maar die moet, misschien na overleg met Dr Uitterdijk, geaarzeld hebben: het
arresteren van Zwaagwesteinders als Jacob Minnes zou tot nog veel meer massaal geweld
leiden. En toch was het nodig een duidelijk voorbeeld te stellen om verder oproerig gedrag de
kop in te drukken. Op dat moment moet Abel Reitses, wiens geval hem voorgelegd was door

het nedergerecht van Kollumerland, voor hem de op dat moment perfecte zondebok en dus een
geschenk uit de hemel geleken hebben: de man had zich misdragen door openlijk blijk te geven
van zijn oranjeliefde en dat nog wel ten tijde van een inschrijving voor de Algemene Burgerwapening. Hij stuurde twee ’Dienaren der Justitie’, Hendrik Gjalts (Sanberg) en Adam
Marinus, naar Kollum, die in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 februari 1797 (samen met

|
|
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enkele collega-gerechtsdienaren uit Kollum 34) Abel Reitses van zijn bed lichtten en overbrachten naar Kollum.39

Was er zonder de arrestatie van Abel geen Kollumer Oproer geweest? Misschien, maar
dan waarschijnlijk wel een Zwaagwesteinder Oproer, want toen alles voorbij was, verklaarde
Sijbe Taedes, arbeider te Zwaagwesteinde, dat op donderdag 2 februari 1797 om ongeveer 4
uur Jacob Minnes bij hem kwam ‘aanzeggende om ’s avonds ten huyse (=in de herberg) van
Keimpe Aukes (…) te komen en dat hij kwam uyt last van Jacob Jurjens, huisman aldaar, en
Boele IJdes.”36 Omdat Abel Reitses pas ‘s nachts gearresteerd werd, dus uren later, lijkt de
conclusie voor de hand te liggen dat de Zwaagwesteinders ook zonder het geval Abel als plotselinge geschikte aanleiding tot geweldadige aktie zouden zijn overgegaan.
Hoe stond het verder met de bereidheid van de bevolking van andere dorpen (dan
Zwaagwesteinde) en andere grietenijen tot oproerigheden over te gaan? Het is mogelijk daarin
tot op zekere hoogte inzicht te krijgen. In de Grietenij Dantumadeel waren nogal wat mensen
te vinden die, vergeleken met de Zwaagwesteinders, zich in een soort voorstadium van
oproerigheid bevonden: net als de Zwaagwesteinders waren ze niet bereid bij de inschrijving
voor de Algemene Burgerwapening hun naam en/of leeftijd op te geven. Uit de lijst van Dr

Uitterdijk blijkt het per dorp te gaan om de volgende aantallen personen: Driesum: 38;
Wouterswoude: 47; Damwoude: 27; Murmerwoude: 47; Akkerwoude: 62;
Sijbrandahuis: 19 en, de grote klapper, Veenwouden:

Rinsumageest: 15;

125! Dat onder al deze personen nogal

wat mensen te vinden waren die maar een klein duwtje nodig hadden om daadwerkelijk in
beweging te komen blijkt wel uit de vermeldingen achter de namen van 21 van hen: 8 keer
staat achter een naam ‘gevangene op 't gedemolieerde Blokhuis’ vermeld, 10 keer ’gevlugt,”’
achter de naam van Pieter Everts uit Wouterswoude ’het Been afgezet, aan de quetzure van 4
Febr. 1797,’ achter de naam van Hendrik Lieuwes uit Akkerwoude ‘op ’t Blokhuis overleden’

en achter de naam van Pieter Emkes uit Akkerwoude ‘in ’t Oproer voor Dokkum gesneuveld,
4 Febr. 1797’ (en voor Teunis Gerbens uit Akkerwoude, Pieter Lieuwes uit Veenwouden en
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Heine Geerts uit Driesum geldt hetzelfde!37).38 Conclusie: nogal wat mensen uit deze streek
hebben bij het oproer vooraan gestaan (en van nogal wat anderen wordt de naam veelvuldig

‘hien, maar

genoemd in allerlei stukken die op het oproer betrekking hebben)! Ook zijn er sterke aanwij-

verklaarde

zingen dat in Oostdongeradeel de bereidheid om tot oproerigheden over te gaan hier en daar

ongeveer 4

wel aanwezig was. Zo zijn daar de op het oog vreemde toespelingen in een gesprek dat Boote

erberg) van

Sijbes van Anjum ‘ongeveer veertien dagen voor het oproer van den 46 Februarij,’ dus rond de

aldaar, en
or, lijkt de
bel als plot-

| (dan
gelijk daarin

wat mensen
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schrijving

21ste januari 1797, aanknoopte met zijn dorpsgenoot Lieuwe Jans van Anjum ’ten huijse van’
(waarschijnlijk in de herberg van) een zekere Pieter Tjipkes in Ezumazijl:

Boote: Gaat het nog?”
Lieuwe: "Goed, maar waarom vraag je dat zo?’
Boote: ’Ben je nog gerust? Ik slaap geen nacht goed, het staat zo-zo (en maakte daarbij
draai-bewegingen met zijn vlakke hand, alsof hij een beker met dobbelstenen op een tafel
onee en vervolgens de beker eraf nam om te zien wat hij gegooid had!). Ik sta alle
uren klaar!’

Lieuwe: ’Ik kan niet begrijpen waar zoiets vandaan zou (moeten) komen.”
Boote: "Het zal uit Kollumerland voortkomen. Dan zelwe op jimme toe, en dan zel de
patriotten er an!’

Lieuwe: 'Dat zal zo ligt nier lope, dan worden wij alle ongelukkig.”
Boote: ‘Ja wel, die jimme meene dat met jimme binne, die valle met ons!’

st van Dr

Ik neem aan dat Boote hier reageert op de mislukte inschrijving van de bewoners van Kol-

: 38;

lumerzwaag op woensdag 18 januari, drie dagen eerder. Als dat het geval is, wordt ook

mageest: 15;

duidelijk dat hij (en anderen?) de ‘onderlinge verbintenis’ van de Kollumerzwaagsters om hun

onen nogal

naam en leeftijd niet op te geven (versie Ellens en Braak) of het allemaal tegelijk binnenkomen

kelijk in

van de rechtkamer en het beledigen van de gerechtsleden Ellens en Braak (versie De Bere) zag

n: 8 keer

als een bewuste poging om de plaatselijk autoriteiten te provoceren tot een reactie die vervol-

‘gevlugt,’

gens een opstand, die zou moeten leiden tot een omwenteling, en dat duidelijk niet alleen in

tzure van 4

Kollumerland, zou kunnen rechtvaardigen. 39 (Of de Collumerzwaagsters dit zelf ook zo

s overleden’

gezien hebben is niet duidelijk.) In een gesprek dat dezelfde Boote Sijbes (onderweg van

gesneuveld,

Anjum naar Dokkum) op donderdag 2 februari (de dag waarop ’s avonds door een aantal

wouden en

Zwaagwesteinder oproerkraaiers vergaderd zou worden in de plaatselijke herberg en waarop
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later, midden in de nacht, Abel Reitses door de twee gerechtsdienaren uit Leeuwarden gear-

mis

resteerd zou worden en overgebracht naar Kollum!) had met Taede Taedes uit Ezumazijl, lijkt

vallj

Boote te reageren op de inschrijving in Zwaagwesteinde op 31 januari, dezelfde inschrijving

maa

die twee dagen daarvoor tot fysiek geweld tegen rechter Uitterdijk had geleid. Hij had met

plaal

Taede ’eenige reedenwisseling over de opschrijving van personen’ en het lijkt onwaarschijnlijk

len di

dat hij, omdat hij — zoals het het vorige gesprek blijkt — zat te wachten tot de vlam ergens in

Ure hi

de pan zou slaan, daarbij niet doelde op Zwaagwesteinde, op dat moment de enige plaats waar

dond!

het daadwerkelijk tot geweldadigheden was gekomen:
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and 4
het

Boote: "De tijd is nu gekomen dat de patriotten of prinselui er aan moeten. Er is een man
van Buitenpost geweest, die met schoenen en muilen loopt, die gezegd heeft dat er een

neme)

boer uit Oostdongeradeel bij een boer in Buitenpost is geweest die gezegd heeft dat ze zig

alle ogenblikken klaar moesten houden.’
Taede: "Als het mocht gebeuren dat er een opstand komt, zal ik wel doen alsof ik achter-

Benot

lijk ben om niet ongelukkig te worden.”

ben

Boote: "Dat wil ik wel geloven, want jij moet er dan ook aan!’
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Taede: "Zoiets kan ik niet geloven! Ik heb jou toch nooit kwaad gedaan?’

Boote: "Dat klopt, maar jij bent die zaak toegedaan”!

Vervolgens, ’al verder over die zaken handelende,’ probeerde Teade hem tot bedaren te
brengen, ’en hem het verkeerde van zijn denk en handelwijse onder ’t oog (…) te

Woord

brengen:”

een

Taede: Men moet wetten gehoorzamen, en in zulke gevallen wijzere mensen raadplegen, onder anderen MF Rosier.”

Tuan

Boote: 'Patriotten kennen geen wetten of regels. Ik heb MF Rosier altijd een uitstekende

contacten geweest zijn tussen enerzijds groepen of individuen uit Oostdongeradeel en een boer
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De man uit Buitenpost is natuurlijk een marskramer die door zijn negotie iets gehoord heeft

de patriottische overheersers. En hoewel uit het volgende hoofdstuk wel zal blijken dat er geen
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man gevonden, maar nu is hij een onchristen!’40

over contacten tussen boeren die lijken te duiden op een bereidheid om in aktie te komen tegen
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of boeren uit Buitenpost en anderszijds de Zwaagwesteinders, lijkt aan de vooravond van het

1796 di

oproer, op donderdag 2 februari 1797, de bereidheid om tot oproerigheden over te gaan zeer

daardo |

groot geweest te zijn in Dantumadeel, en in het bijzonder in Zwaagwesteinde, in Kol-

Goed eff

lumerzwaag in Kollumerland en in ieder geval bij enkele personen in Oostdonge
radeel en

helpen É
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warden gear-

misschien in Achtkarspelen (en in Wommels en Lutkewierum in Hennaarderadeel, maar die

Ezumazijl, lijkt

vallen buiten mijn bestek). Ook is het mogelijk dat er al iets broeide in Opsterland. Op

> inschrijving

maandag 30 januari 1797, namelijk, kreeg Nicolaas Jacobs Coenradi ’s avonds van zijn

Hij had met

plaatsgenoot Jacob Wijbrens twee briefjes met dezelfde inhoud — maar door twee verschil-

‚nwaarschijnlijk

lende personen geschreven — met als inhoud:

; vlam ergens in

Ureterp, stuur het voort, maar breng het de patriotten voorbij.” (N.B.: de ‘donderdag’ is weer

ige plaats waar

donderdag 2 februari 1797!) En hoewel hij de briefjes meteen de volgende dag naar twee

’Kom donderdagmorgen om 9 uur in de kerk te

andere Ureterpers heeft gebracht, en verschillende anderen hetzelfde gedaan zullen hebben, is
. Er is een man
eft dat er een
| heeft dat ze zig
alsof ik achter-

nemen ook Jacob Wijbrens) vrij snel door de ingeseinde schutters van Gorredijk tn hechtenis
genomen werd.41 Ook dit kan al dan niet iets met het op handen zijnde oproer te maken hebben gehad.
Ik denk dat het aan de vooravond van het Kollumer Oproer zin heeft iemand aan het

tot bedaren te
>...) te
sen raaden uitstekende

hoord heeft
te komen tegen
ken dat er geen

elen

het waarschijnlijk niet tot een bijeenkomst in de kerk gekomen omdat Nicolaas (en je mag aan-

een boer

vond van het

te gaan zeer
1 Kolradeel en

woord te laten die zich vrij expliciet uitgelaten heeft over de Algemene Burgerwapening om zo
een kleine indruk te geven van de puur persoonlijke motieven die iemand er op 3, 4 en 5 februari 1797 toe konden brengen in opstand te komen: Gerrit Pieters van Nes in Oost-

dongeradeel. Hij schrijft de patriotten duidelijk een goddeloosheid toe (Dit was trouwens ook
al het geval met Boote Sijbes die de plaatselijke notabele MI Rosier verweet een ‘onchristen’ te
zijn! Is het toeval dat hij en Gerrit beiden uit Oostdongeradeel komen?), bloeddorstigheid
(Denk aan Folkert Reinderts uit Lutkewierum die ook van mening was dat ’ze’ bij gelegenheid
van de inschrijving voor de burgerwapening zijn ’bloed’ wilden hebben!) en overzoenlijkheid
en polarisatie (De ‘verklaring’ waar hij het over heeft is de ‘Burgerverklaring’ van 11 maart

17% die door alle ambtenaren in Friesland moest worden afgelegd. De ambtenaar verklaarde
daardoor o.a. een Vijand van het Stadhouderlijk, Aristocratisch en Eenhoofdig Bestier te zijn;
Goed en Bloed feil te hebben, om, op gronden van Vrijheid en Gelijkheid, het Volks geluk te
helpen bevestigen.’42). In een gesprek dat Gerrit Pieters op 3 februari 1797 (de eerste dag van
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het Kollumer Oproer!) had met zijn plaatsgenoot Tjepke Wierds had over de Algemene
Burgerwapening, zei hij dat hij zijn zoon niet had grootgebracht om als kanonnevlees te
dienen:

Ik zal me samen met hem tegen die burgerwapening verzetten. Als mijn hand beter is, zal
ik de eerste die ik tegenkom doden. Het is bijna zover dat er een omwenteling komt. De
oranjelieden vergaderen net zo goed als die zotten van patriotten. Zij die de verklaring
hebben afgelegd zijn hun ziel en zaligheid kwijtgeraakt. Wist je dat toen dominee Romar
bij mij op huisbezoek was, ik hem vroeg of het een predikant betaamde te zeggen dat 'de
patriotten de prinselui in de kloten zouden schieten’ en dat hijdaargp alleen maar zei dat
niemand hem iets te verwijten had? Niemand? Ook zijn Heer niet?

Impressie van een gevangene in een laat18e-eeuwse gevangenis (tekening: Edwin
Tunis).

Deze foto uit 1908 van 'Kollum in
Vogelvlucht’ laat goed het strategisch
belang zien van de Pijp, de brug naast het
Rechthuis, die de verbinding vormt tussen
West- en Oost-Kollum (de foto is vanuit
het noorden genomen).
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ling komt. De
de verklaring
lominee Romar
zeggen dat ‘de
een maar zei dat

Hoofdstuk 2

Het nieuws van de arrestatie van Abel Reitses in het holst van de nacht en zijn overbrenging naar het hondegat van het rechthuis in Kollum ‘in bewaringe door sware boeijens’44
en het nieuws dat Abel nog diezelfde donderdag 3 februari naar het Blokhuis in Leeuwarden
zou worden overgebrachtfS was al vóór de middag overal in de omgeving bekend.
Zo was in
Zwaagwesteinde rond twaalf uur Jacob Jurjens, oud-dorprechter onder het stadhouderl
ijk
bewind en één van de voornaamste oproerkraaiers bij de inschrijving in de herberg van
Keimpe Aukes op dinsdag 31 januari, druk bezig zoveel mogelijk mensen op de been
te
brengen. De herbergier zelf, Keimpe Aukes, kreeg van hem rond twaalf uur te horen dat hij
mee naar Kollum moest reizen, ’alwaar alles in rep en roer was, om de gevangene
Abel
Reitses los te maken.’46 Rond twee uur kreeg Boele IJdes, ook van Zwaagwesteinde,
van hem
dezelfde boodschap, maar met de veelzeggende toevoeging ’het is nu begonnen,
het moet er nu
ook door” Het lijkt er sterk op dat Jacob de arrestatie van Abel Reitses zag als het
soort
openingszet van de patriottische politieke tegenstander dat onherroepelijk een tegenzet
opriep.
Blijkbaar was het voor hem (en misschien ook voor zijn medestanders) erg belangrijk
dat de
ander de eerste zet deed, of die daar nu toe geprovoceerd was of niet. Het zou kunnen
zijn dat
dit punt op de bijeenkomst te avond tevoren in de herberg van Keimpe Aukes, geconvocee
rd
door Jacob Jurjens en Boele IJdes, een belangrijke rol gespeeld heeft. De samenzwee
rders
moeten zich er rekenschap van gegeven hebben dat als ze (zoals door Jacob
Tjibbes op de dag
van de inschrijving al ter sprake was gebracht) zouden besluiten de exercitieg
eweren van
Rinsumageest en omliggende plaatsen op te halen, dat door hun dorps- en streekgeno
ten wel
eens niet begrepen zou kunnen worden: alleen een daad van agressie gericht
tegen één persoon
(of desnoods een groep personen) zou voldoende mensen kunnen mobiliseren
om een opstand

tegen het patriottische gezag kans van slagen te geven. Abel Reitses had in dit licht
gezien een
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belangrijke symboolfunctie: in hem kristalliseerde zich een geweldig stuk tot op dat moment

uur)

nog sluimerend onbehagen over de nieuwe machthebbers.

med
hel

Het ’aanzeggen’ van potentiële medestanders gebeurde op deze ochtend nog huis-aanhuis en niet, zoals op de volgende twee dagen, door het luiden van de kerkklokken, en dan,

alles

zodra de verzamelde menigte, uiteraard zoveel mogelijk gewapend met stokken en hooivorken,

reis

groot genoeg was, ‘op de baan’, oftewel op weg, was, naar de plaats van bestemming te gaan.

geva

Het optrekken van de menigte vanaf Zwaagwesteinde via Kollumerzwaag en Veenklooster naar

gave)

Kollum ging door deze wijze van aanzeggen natuurlijk niet al te snel. Zo was Jacob Jurjens,

inge\

die al rond twaalf uur begonnen was met ’aanzeggen’, rond twee uur nog bezig. Zijn
dorpsgenoot Salomon Levi was tussen 14.00 en *14.15 uur (de * geeft aan dat de tijd geschat
is!) nog aan het aanzeggen in Zwaagwesteinde, rond 15.00 uur in Kollumerzwaag, op zijn
vroegst een uur later (afstand plusminus 5 km per uur, wandelsnelheid ongeveer gelijk
daaraan), dus *16.00 uur, bij het Huis van de Secretaris van het Gerecht van Kollumerland,
Jan Braak, gelegen ongeveer op de plek waar nu de tennisvelden liggen, en *16.15 uur in het
centrum van Kollum.47 Veel later zullen de belangrijkste gebeurtenissen van deze dag zich wel
niet afgespeeld hebben, omdat de zon al om ongeveer 17.30 onderging en mensen als Jacob
Jurjens en Salomon Levi waarschijnlijk niet het risico wilden lopen door de duisternis overvallen te worden. Tenslotte had ook Kollum een goed gewapende burgermacht, die het hen in
het donker wel eens behoorlijk lastig zou kunnen maken!
De menigte, ’veilig op eenige honderden te begrooten,’48 was niet alleen afkomstig uit
de Zwaag (Zwaagwesteinde of Kollumerzwaag) maar ook uit Oudwoude, Westergeest, 'en
verdere Dorpen aan dien kant gelegen’49 en niet te vergeten uit wat toen genoemd werd

|

‘Optwijzel’ waarschijnlijk onder aanvoering van Geert Pieters Prins®Ô. Een deel van de

|

menigte, waarschijnlijk het deel afkomstig uit de richting Westergeest, kwam de trekschuit van
Groningen naar Dokkum tegen ergens tussen het Kollumer Vallaat en Westergeest (tijd:
*14.30 - *15.00 uur; aankomst van de trekschuit in Dokkum volgens de dienstregeling: 16.00
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lat moment

uur). Deze ‘oproermakers’ dreigden (de schuit) te doorzoeken om
te weeten of hun gevangen
medestander zich ook daar in bevond, dan van hier beter onderrecht, vervolgd
en zij hunnen

g huis-aan-

helschen optogt, onder de Ysselijkste Vloeken en Verwenschingen, met
Dreigementen van

n, en dan,

alles te zullen vermoorden, dat niet met hen eene lijn trok. Inmiddels zette
de Jaagschuit haare

ì hooivorken,

reis voort, en waarschuwden de Passagiers nog eenige hun ontmoetende Manscha
ppen, met dat

ning te gaan.

gevolg, dat verscheidene jonge lieden te rug keerden, doch anderen hier aan
geen gehoor

klooster naar

gaven, maar antwoorden, dat zijlieden gedwongen waren, alzo hun
was aangezegd dat,

jb Jurjens,

ingevalle zij naalaatig bleeven, men zulks aan hunne Persoonen en goederen
zoude

ijn
tijd geschat
‚ op zijn

wreeken.’51
Terwijl al deze oproerkraaiers op weg waren naar Kollum, liet het gerecht
van Kollumerland, in de persoon van ’mederegter’ Jacob Ellens, zogenaamde ’informat
ien’ nemen, dus een

umerland,

soort proces-verbaal opmaken, om die aan de Procureur-Generaal van
het Hof van Friesland te
laten overgeven door dezelfde gerechtsdienaren, Adam Marinus en Hendrik
Gjalts, die Abel

5 uur in het

naar het Blokhuis in Leeuwarden moesten overbrengen.52 Volgens
een anonieme journalist

elijk

dag zich wel

van de Friesche Courant van dinsdag 14 februari 1797,53 scheen Abel Reitses ’een soort
van

als Jacob

galgenberouw (te) hebben.” En inderdaad, het Informatieboek van Kollumer
land voor 1796-

nis over-

1802 bevestigt dat Abel nogal geschrokken was van de gevolgen van zijn
baldadig gedrag: ’(de

komstig uit

getuige bekent) dat hij wel plegtig wil beloven om nooit geen weder oranje
lietjes te singen, en
oranje boven te roepen.” Omdat de secretaris van het Gerecht van Kollumer
land, Jan Braak, al
wegens ziekte ’circa 5 dagen het huis had gehouden,’ werden de ’informat
ien’ genomen door

eest, ‘en

Jacob Ellens zelf94, geassisteerd door een beëdigd klerk.55 Toch wilde
Braak blijkbaar zelf,

e het hen in

werd
an de

ekschuit van
(tijd:

ling: 16.00

ondanks zijn 'ongesteldheid’ de genomen ’informatien’ in het Informat
ieboek van Kollumerland schrijven, want op het moment dat de oproerlingen Kollum
binnentrokken, was hij thuis
druk bezig de verklaring van Abel Reitses uit te schrijven. De tekst
in het informatieboek met
onderaan de handtekening van Ellens, Braak en Abel Reitses, de
man waar alles tenslotte om
begonnen was, laat zien dat hij daarmee klaar was, en vooral ook,
dat Abel Reitses, als hij zijn
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verklaring ten huize van Braak ondertekend had, al weer was overgebracht naar het rechthuis

daden

7,

in het centrum van Kollum (op ongeveer één kilometer van het Huis van Braak gelegen) op het

Binnes t

moment (om ongeveer *16.00 uur) dat de Zwaagsters zijn werkvertrek binnendrongen.

gen, hei

Afgezien van de verklaring van Sijbe Taedes van Zwaagwesteinde dat bij het binnendringen

dag in

Salomon Levi een degen in de hand had, en dat zijn dorpsgenoten Hedzer Andries en Jacob

Taedes ook aanwezig waren>6, is voor wat dan volgt Braak zelf de enige bron:

Een groote bende Muitelingen, gewapend met Vorken, Greepen, Stokken, Seiïssen,
Snaphaanen en Houwers, vervoegde zich ter Secretarie, alwaar de Secretaris met

schryven bezig was, drongen met allerlei moordtuig in het vertrek, en omcingelden
Hem; aan het hoofd hiervan bevond zig de thans reeds geregtelyk ter dood gebragte Jan

Binnes, van Oudwoude, Been Egberts van Westergeest, of het zogenaamde Zwagerveen;

Jacob Jurjens, uit Westerend onder Damwoude op een plaats aan P.A. Bergsma
toebehoorende, eenen Jood Salomon; en nog een persoon in de wandeling Jacob Ruiter
genaamd (Jacob Minnes van Zwaagwesteinde?), beneevens eenen Tjebbele Sjoerds,

knegt by Sjoerd Abrahams, huisman onder Oudwoude, welke laatste met snaphaan en
bouwer gewapend, in den gepasseerden Winter op Enumatil in Groningerland zig meede
aan Oranje Oproerigheeden heeft schuldig gemaakt, en toen daar in door de Hussaaren is

hi
J 5

toezeg gi

wel behg
probeerd
wekken.

voor te sf
twee died

op de hof

te keer gegaan; deze scheen weder met dien zelven geest bezield en geneigd hier ook een

gewapen d

Regthuis te gaan, waar op hy weder vraagende: tot welk oogmerk? ten antwoord bek-

en niet v a

kans te waagen. Deeze gewapende bende vroeg den Burger Braak om meede naar het

wam: om den gevangen Abel Reitzes te slaaken (=bevrijden). Men deed onderzoek
(D.w.z. Braak vroeg!) op wiens last zulks geschiedde, en hierop zeiden de Muitelingen

daar toe order te hebben, en dat uit ieder huis iemand mede moest; het welk egter door

den Burger Braak wierd geweigerd. Toen wierd na de knegts gevraagd, en men onder-

richtte hen (d.w.z. Braak vertelde hen), dat de een naar de Doctor van Oostermeer, en

de andere in de Schuur, op het Hooi was, welke laatste dan ook schielyk met de
hoorvorkj de hand van daar wierd gehaald, van welke hy zig egter kort daar na
ontdeed.

Braak zic

terwijl in“
He }
Salo,
Ad

di

Sala

Hierop trok de bende — naar het zich laat aanzien zonder Braak — naar het rechthuis,
waar op dat moment Jacob Ellens en zijn mederechter Schuil in de rechtkamer, die zich op de

Adaùl

het H
Salai

Terw

eerste verdieping bevond, aanwezig waren. Volgens het rapport van Ellens en Braak drong

&

(een deel van?) de bende de rechtkamer binnen en dwong de twee rechters de toezegging af dat

’Is hi

mens

Abel Reitses zou worden vrijgelaten. Meteen daarop ging het weer naar beneden waar de
groep vrij plotseling bereid bleek het recht in eigen hand te nemen en kennelijk geen behoefte
meer had aan zelfs maar de schijn van legitimatie die een toezegging van twee rechters aan hun

Vol ge
er voor dat
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ir het rechthuis
gelegen) op het
drongen.
innendringen
ries en Jacob

daden zou kunnen geven. Voor de leden van de groep, waaronder zich Salomon
Levi en Jan
Binnes bevonden, de twee die als enigen een doodvonnis over zich uitgesproken
zouden krijgen, heiligde het doel overduidelijk het middel geweld. Sterker
nog, soms, zoals de volgende

dag in het geval van Jan Binnes zou blijken, was geweld zowel middel als
doel.
Je zou je hier mogen afvragen of er in werkelijkheid wel sprake
is geweest van een
toezegging van de twee rechters en al helemaal of de grote groep oproerlingen
daar eigenlijk

1, Seissen,
aris met
acingelden
d gebragte Jan
de Zwagerveen;
Tgsma
> Jacob Ruiter
le Sjoerds,
snaphaan en
land zig meede
de Hussaaren is
gd hier ook een
ede naar het
twoord bekonderzoek
e Muitelingen
Ik egter door
no men onderjstermeer, en
met de
daar na

et rechthuis,
die zich op de
raak drong

ezegging af dat
} waar de

geen behoefte
schters aan hun

wel behoefte aan had. Het lijkt er sterk op dat Ellens en Braak in hun rapport in ieder
geval
probeerden de schijn van normaliteit en erkenning van het wettig gezag —
hun gezag! — te
wekken. Dat ze op dit punt wel eens geprobeerd kunnen hebben de werkelijkh
eid wat fraaier
voor te stellen lijkt bevestigd te worden door het feit dat Adam Marinus
en Hendrik Gjalts, de
twee dienaren van het Hof van Friesland, die uiteraard al van de komst van
de oproerkraaiers
op de hoogte waren, hen bij de voordeur stonden op te wachten,
Hendrik Gjalts zelfs
gewapend. De plaatsbepaling ’bij de voordeur’ suggereert dat de hele
groep van buiten kwam
en niet van boven! Ook het dan volgende twistgesprek bevestigt alleen
maar dat Ellens en
Braak zichzelf graag afschilderden als mensen die hun zaakjes goed
onder controle hadden,
terwijl in werkelijkheid zelfs elke schijn van gezag hen tussen de
vingers doorglipte:

Hendrik: "Wat komen jullie hier zo gewapend doen?”
Salomon Levi: ’Wij willen Abel Reitses los hebben, dat is geen schelm of dief!’
Adam: "Wij laten hem niet los, of het gerecht moet ons daartoe opdracht geven.”
Salomon: ’Hij zal er uit!’
Adam: "Jullie moeten oppassen wat je doet,
ijn collega en ik zijn hier als Dienaars van
het Hof van Justitie met een opdracht van dat Hof.”
Salomon: Het Hof is hier niet in tel, daar schijten wij wat op, hij zal er
Terwijl hij dit alles zei, stond Salomon aan het hoofd van de grote bende uit!’
voor de twee
gerechtsdienaren met een degen dreigend in de hand. Vanuit een tweede grote groep
mensen die naar het rechthuis optrokken, werd luidkeels geroepen:
‘Ts hij er nog niet uit? Toe maar, er maar in!’
Waarop Salomon Adam de degen op de borst zette, en de mensen achter hem zodanig
opdrongen dat de twee gerechtsdienaren gedwongen waren zich terug te trekken
en
haastig te vluchten in de richting Strobe 8
Volgens Ellens, in een brandbrief gericht aan het Provinciaal Bestuur,
zorgde de menigte
er voor dat ’de boeijens waarin (Abel) gesloten zat, in stukken
(werden) gevijld.”’59 Volgens
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het rapport dat hij later samen met de secretaris voor het Provinciaal Bestuur schreef,
gebeurde
dat door de plaatselijke smid.60 Voor wat dan volgt ís dit rapport ook weer de enige
bron:
In deezen eersten aanval moest de Clerq zig mede te zoek maken, doch had de voor-

zichtigheid om alvoorens het Informatieboek en de Copiën der Informatien weg te
bergen. Na zulks vloog de oproerige meenigte naar boven, en dwong het Gerechte tot
het passeeren van eene Acte, houdende (=inhoudende) dat Abel Reitses vry was

ontslagen; dit wierd hun ingewilligd, en dit stuk van de Puye (=pui) van het Rechthuis,

door den Mederegter Schuil afgeleezen. Hier mede nog niet voldaan, eischte men het
Informatieboek, en de genoomen Informatien; dan (=doch) het Gerechte vond in het
afzyn van den Clerq een voorwendsel om zig hier omtrent te verontschuldigen,

Íf
i

betuigende het gevraagde niet te hebben, nog (=noch) te weeten waar het zelve

berustende was. Men bragt hier op in het midden dat dan den Secretaris zulks moest
weeten en bezorgen; waar op een getal van meer dan honderd man zig naar den Burger

|

Braak begaaven om het Informatieboek enz. te hebben, doch deeze nam meede de

|

}

absentie van den Clerq te zyner redding uit deeze verlegentheid te baat, dreigende men
inmiddels alle boeken in de Secreatarie te zullen doorzoeken, om het gevraagde te

vinden; iets dat nog gelukkig wierd voorkomen. Toen dwong men den Secretaris om

zich mede na (=naar) Kollum te begeeven; aan het hoofd van welke bende zig bevonden

den geslaakten (=bevrijde) Abel Reitses, den Jood Salomon, Jacob Ruiter (=Jacob

Minnes?), en meer andere boven genoemd, welke alle met den Burger Braak na Collum
optoogen, welgewapend met Houwers, Vorken, Stokken, en ander moordgeweer; onder

|

weg greep Abel Reitses den meergemelden Braak by den Arm, dog zonder hem verder

leed te doen; den voornoemden Jacob Ruiter droeg een houwer in een bandelier over de
schouder, terwyl een uit de meenigte hem toeriep: Trek uit, Kaptein! het geen hy egter
niet deed; dus ging men vreedig tot het huis van de Clerq, daar men de Papieren
en

schré

bedsteeden scheurde, en alles visiteerde (=doorzocht), om te ontdekken of bewuste
Clerq in huis was, schoon (=ofschoon) zylieden van het tegendeel verzekerd wierden,

voo 4
Ï

Boeken doorzogt om het begeerde Informatieboek te vinden, gelyk men de bedden uit de

if

|

door eene schreyende en ten uitersten verlegene Vrouw, die door den Burger Braak,

sprak

moed moest grypen, dat alles wel was, doch hy niet wist waar haar man zich verborgen
had. Vervolgens begaf men zich naar het Regthuis, stoof aanstonds naa boven, en drong

het zé
Ï

welke by alles met de meenigte aanweezig was, wierd gerust gesteld, zeggende dat zy

de Regtkamer in; hier vond de Burger Braak den President van het Gerechte, te midden

ken d

van een groote meenigte die men onmogelyk kan noemen, dog die meest alle met hun
gewoon moordtuig voorzien waaren; ook bevond zich alhier de Mederechter Schuil,
hoewel deeze door den Burger Braak niet gezien wierd.

Als bij de menigte oproerlingen al sprake was aan een behoefte aan een stuk legitimatie

ij
gediel

Î

ten

ij

van hun daden (en als dit verslag van Ellens en Braak ook maar enigszins op waarheid berust

ge

natuurlijk!), dan is dat een behoefte die wel eens ingegeven zou kunnen zijn door heel praktis-

het sla

che overwegingen: een stuk papier dat de daden van deze dag kon legitimeren was welkom

genoeg

omdat dat kon helpen (een al te zware!) straf te ontlopen in het niet denkbeeldige geval dat het.

van re |

nu begonnen oproer zou mislukken!

JÌ
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, enige bron:
jad de vooren weg te
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ter Schuil,

35
Ellens en Braak blijven ook in het vervolg van hun rapport (vanaf het moment dat de
menigte de rechtkamer binnendrong niet langer de enige bron!) de oproerlingen zien als
mensen met weliswaar afwijkende en verwerpelijke politieke denkbeelden, maar toch ook als
redelijke wezens die niet wezenlijk van henzelf verschillen:

Het algemeen geroep was aanstonds om een verklaring op Zegel voor den losgelaatenen
Abel Reitzes, houdende dat hy door het Gerechte vry was ontslagen, en deeze eischte
men dat door den Secretaris van de Puye van het Rechthuis wierd afgeleezen, onder
belofte van als dan na huis te zullen keeren, aan deezen eisch wierd daadelyk voldaan.
Dan nauwelijks was dit geschied, of er ging een nieuwe kreet op, men wilde een tweede
Verklaring, waar by toegelaaten wierd, om ongehinderd Oranje boven te mogen

roepen?
”; hier in wierd egter niet bewilligd, men trachtte hen onder het oog te brengen,
dat dit eene zaak was, die niet van het Gerechte maar van het Provinciaal Bestuur van
Friesland afhing, by het welk men zich dan by Request moeste vervoegen, om waare het

mogelyk die Publicatie ingetrokken te krygen. Zommigen echter drongen hier op niet

sterk aan, waaren het met de beide Gerechtslieden, en den Burger Braak eens, dat het

Gerechte hun hier in geen genoegen konde geeven, terwyl den geslaakten Abel Reitzes
en de zyne zich voldaan hielden met de bekoomen Acte van ontslag. Ten overvloede
wierd hun aangeraaden, zich omtrent het requestreeren dien nagt nader te bedenken; dit
stemden zy toe, en beslooten dan des Saturdags morgens weder op te komen(.)
Redelijke mensen toch, die oproerkraaiers? De brandbrief die Ellens dezelfde avond nog
schreef aan het Provinciaal Bestuur van Friesland, spreekt heel andere taal, en benadrukt
vooral het geweldadige aspect van de gebeurtenissen van vrijdag 3 februari 1797. Als er al
sprake is van enige verdraaiing van de werkelijkheid, dan zou je, gezien het doel van de brief,
het zo snel mogelijk verkrijgen van zo effectief mogelijke hulp, eerder denken aan het aandikken dan aan het verdoezelen van de mate waarin geweld werd gebruikt: Zo is ’t dat wij
gedienstig versoeken hierin door uw lieden (*t zij door gewapende magten of andersins’) te
worden gemaintineerd en versterkt; op dat wij hier rustig en veilig kunnnen zijn en onsen
pligt

uk legitimatie

ten uijtvoer kunnen brengen; En dient verders dat het voornoemde gewapende volk
zig

tarheid berust

gehelijk meester van de regtkamer hebben gemaakt en de Preecident van onsen Gerechte
met

jr heel praktis-

het slaan van een sabelslag op het hooft grotelijk hebben mishandeld waar uijt gijlieden
wel

vas welkom

Senoegsaam kunt zien dat uwe hulp hier hoog noodzakelijk is(.)’63 De sabelslag op het hoofd

e geval dat het

van rechter Ellens komt volgens verschillende gerechtelijke dossiers aardig wat dichter
bij de
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werkelijkheid van de gebeurtenissen in de rechtkamer dan het rapport dat Ellens en Braak na
afloop van het oproer opmaakten. Degenen die in de rechtkamer het hoogste woord voerden
waren Jacob Jurriens van Zwaagwesteinde, Jan Binnes van Oudwoude en Louwrens Johannes
(=Louw Corporaal) van Westergeest. Van Jacob Jurriens is alleen bekend dat hij ’veele en
sterke discussien teegen de meede geregtlid Jacob Ellens heeft aangeregt’ (m.a.w. hij heeft de
arme rechter uitgevloekt!). De uitspraken van Jan Binnes lijken interessanter, omdat hij er
blijkt van geeft sterk te denken in zwart-wit termen en bijna als een maftoso avant-la-lettre
grote waarde hecht aan een primitieve wraak voor het doorbreken van de groepssolidariteit.
Van hem wordt in het vonnis gezegd dat hij ’toen aldaar met de Sabel in de Vuist op de

Rechtkamer is ingedrongen, den Praesident van het Gerechte, Jacob Ellens, in zijn functie,
met de dood heeft gedreigd, bij aldien (d.w.z. ’als’) Jacob Ellens aan den gevangene niet zeide:

wie teegen Abel Reitses getuigd hadde.” Volgens Hedde Abes Broersma was Jan Binnes
degene die geweld had gebruikt tegen de rechter: hij meende ’dat Jan Binnes de President
Jacob Ellens aldaar op de regtkamer met de Sabel op ’t hoofd heeft geslaagen, also wel heb-

bende gesien, dat de President een slag op het hoofd kreeg, dat Jan Binnes een Sabel had en
ook niemand anders gesien heeft met een Sabel.” Het bontst zowel in woorden als daden
maakte het Louwrens Johannes, die tegen de rechter als volgt uitvoer:
‘Wat doest dou hier onder dat vee? Dou kenst dijn kost anders wel winnen! Dou bist niet

weerdig dast een ogenblik langer leefste, want jimme hebben in Jimme gelederen het
soort vee, mennisten en papisten, die weese en weduwe goederen aantaste en daar word
in Gods woord een wee over uiĳtgesprooken! (Vgl. Jes. 10:1,2 in de Statenvertaling:
"Wee dengenen die ongerechtige inzettingen inzetten, en den schrijvers die moeite
voorschrijven, om de armen van het recht af te wenden en om het recht der ellendigen

mijns volks te rooven, opdat de weduwen hun buit worden en opdat zij de weezen mogen.
plunderen” In de Groot Nieuws Bijbel is dit iets duidelijker: ’Ik klaag hen aan die
rgb
wetten invoeren, hen die dwangbevelen uitschrijven. De zwakken geven
zij geen eerlijk proces, de armen beroven zij van hun rechten; de weduwen worden hun —
prooi, de wezen plunderen zij uit.” De verwijzing naar ‘mennisten en papisten’ lijkt
duidelijk: op 5 au
s 1796 was de scheiding tussen kerk en staat doorgevoerd, waarbij |
alle kerkgenoodschappen gelijkberechtigd werden en de financiering van de armenzorg

door de overheid (via de kerk) op de tocht kwam te staan.)

Op dit moment sputterden enige van zijn medestanders tegen: 'Hij is toch een goed
man.” Zij zullen dan ook het verband tussen Louw’s verwijzingen naar de Staten-bijbel
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s en Braak na
oord voerden
rens Johannes
ij ‘veele en
w. hij heeft de
mdat hij er
int-la-lettre

en de arme Jacob Ellens niet erg goed begrepen hebben! Maar toch, de
zijn maten bracht hem heel even tot bedaren, want hij zei tegen Ellens: interventie van
‘Dou kenste er wel uit gaan.”

Jacob vertrouwde het zaakje duidelijk niet, en om zijn leven veilig te stellen
bood hij
Louw geld aan:

Ik wil er wel uit gaan, als ik een eerlijk vrijgeleide kan krijgen. Als de ingezeten
en (van
Kollumerland?) er mee tevereden zijn, wil ik honderd gulden toegeven.’
Dit bracht Louw tot razernij: Ellens wilde zijn eerlijkheid kopen! Dat moest wel
betekenen dat de man hem niet op zijn goede woord vertrouwde, en dus zei hij
woedend:
‘Douw biste niet weerdig een minuut langer te leeven.”

je a

ssolidariteit.

Dit alles duidt meer op een stuk irrationele woede, voortkomend uit een diepe wrok
tegen de

ist op de

nieuwe machthebbers, dan op de redelijkheid van mensen die alleen maar je
politieke

ijn functie,

tegenstanders zijn (een soort van ’Her Majesty's Opposition’: wèl tegenstanders, maar
toch

igene niet zeide

deel uitmakend van hetzelfde politieke systeeem!).

j Binnes

Hoe dan ook, de oproerlingen hadden hun ogenschijnlijke doel, de bevrijdi
ng van Abel

President

Reitses, bereikt, en hun leiders, mensen als Salomon Levi en Jacob Jurriens,
waren erin ges-

Íso wel heb-

laagd veel mensen op de been te krijgen èn hen daardoor het gevoel te geven
dat er geen weg

sabel had en

terug was: wie A had gezegd moest nu ook B zeggen, of, om te herhalen wat Jacob
Jurriens

Is daden

eerder op de dag tegen zijn dorpsgenoot Boele IJdes zei: ’Het is nu begonnen
, het moet er nu

! Dou bist niet
deren het
en daar word
vertaling:
‚ moeite
r ellendigen
weezen mogen
aan die
wakken geven
\ worden hun
sten’ lijkt
voerd, waarbij
e armenzorg
zen goed
Staten-bijbel

ook door!’ De vraag was alleen, wat die ’B’ was, m.a.w. wat moest er nu gebeuren
? De eerste
informele vergadering over dit onderwerp vond plaats rond acht uur op de terugweg
van Kollum even buiten Veenklooster. De grote menigte schaarde zich in een kring
rond Salomon Levi
en Jacob Jurriens en iemand genaamd Johan Christiaan Sperling, die zichzelf
vrij opvallend
afficheerde als een afgezant van de prins ('Ik ben hier geordonneert en moet
hier weze. ’) en
dus daarom door iedereen ’de zogenaamde prins’ werd genoemd. Of hij
echt in betaalde dienst
van de Prins van Oranje was, zal wel nooit duidelijk worden, maar duidelijk
is wèl dat hij als
een agent provocateur zich alleen maar inliet met de voorbereidingen voor
het vervolg van het

oproer. Hij genoot er duidelijk van de mysterieuze figuur te spelen om zo
indruk te maken en
iedereen te laten gissen naar zijn ware identiteit. En met succes, want
die avond werd er
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gemompeld dat hij wat meer wist als helemaal niets’ (’wat meer als regt neen [=rjocht
net/neat?]’), zeggende sommigen dat hij een gezant van de prins was, doch anderen dat
hij de
jonge prins was.” Qua uiterlijk onderscheidde hij zich nogal van de rest van het gezelschap
,
door niet op ’t boere fries gekleed’ te gaan, maar ’met een Blauwe rok, roode kraag
en
opslagen, ruige muts op ’t hoofd, en een groote officiers Sabel in de hand.” Wat het drietal
precies besproken heeft is niet bekend, maar wel dat ze het ’zeer druk hadden.” De uitkomst
van hun beraad was in ieder geval wel duidelijk: iedereen moest nog diezelfde avond om
tien
uur naar de herberg van Andries Andries in Zwaagwesteinde komen. Deze vrij late
tijd was
blijkbaar bedoeld om iedereen de gelegenheid te geven te eten en wat bij te komen
van de
vermoeienissen van de dag. Vóór deze bijeenkomst in de open lucht was Sperling
trouwens al
vooruitgelopen op de ‘besluiten’ die er later op de avond genomen moest worden. Tegen
de

avond (in ieder geval ruim voor 20.00 uur) ging hij met een aantal manschappen, waaronder
Geert Pieters Prins (de gelijkenis in bijnaam is toevallig!) even langs bij Hendrik Harmens,
de
‘hospes’ (=herbergier) van Veenklooster (en, niet onbelangrijk detail, de schoonzoo
n van Jan

Binnes van Oudwoude!) en vroeg hem of hij vrijuit kon spreken. Waarop Hendrik Harmens
antwoordde: ’Als er een opsporingsbevel tegen u is uitgevaardigd niet, maar anders vind
ik dat

uitstekend!’ Hij kon natuurlijk op zijn minst vermoeden dat Sperling, die zich al vanaf het
voorjaar van 1795 in de Friese Wouden ophield, en al eens op Pinkstermaandag
van het jaar
179% bijna opgepakt was door de schutters van Oostermeer omdat hij ’grotelijks in
’t oog liep
als een die het volk tot oproer zogte aan te zetten,’ hem zou willen inschakelen bij het
oproer
dat die dag begonnen was. En klaarblijkelijk maakte het groepje onder aanvoering van
Sperling genoeg indruk om hem zijn bezwaren te doen vergeten en hem zonder verder tegenstribbelen Sperling’s opdracht (’Als hier een Courier komt, dan moeste dij op Collumerz
waag vervoege, om de klok te kleppen, dat (=opdat) alles in rep en roer komt. ”) te doen uitvoeren.
Maar Hendrik Harmens had, achteraf bekeken, niet echt bang hoeven zijn, omdat
de

gebeurtenissen van de volgende ochtend in en rond Veenklooster het luiden van de klokken in

Ko
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.
een [=rjocht

Kollumerzwaag overbodig zouden maken. Maar daarover later meer.

Bij zijn vertrek naar Zwaagwesteinde moet Sperling, gezien zijn uitspraak ’dan is alles
En
EW
perling, g
jn
uitsp

anderen dat hij de
het gezelschap,

‚

,

klaar!’ redelijk tevreden zijn geweest met de gang van zaken tot op dat moment. Dat zijn
leiderschap op dat moment geaccepteerd werd, mag toch wel merkwaardig heten als je leest

ode kraag en
Wat het drietal

en.”

hoe geweldig arrogant de man zich opstelde. Zo moest hij vóór het begin van de bijeenkomst

R
De uitkomst

.

de avond om tien
n
…
vrij late tijd was

naleerd werd!) nog onderdak hebben — iets wat er ook wel op wijst dat hij door de ontwikkelingen van die dag overvallen was — in een herberg waarin hij niet al te veel in de gaten
liep, dus niet in de herberg van Andries Andries maar in die van Keimpe Aukes, herbergier en
meester bakker, die trouwens zelf net uit Kollum was teruggekomen: ‘Eenige oogenblikken

rden. Tegen de

daarna is ten mijnen huise gekomen Pieter Cornelis en de zogenaamde Prins. Pieter Cornelis

ppen, waaronder

van Zwaagwesteinde drong tot in de hoofdkamer door en eiste licht, terwijl de zogenaamde

idrik Harmens, de

Prins in de gang stond. Die nam de kandelaar van Pieter Cornelis in ontvangst, stak de kaars

hoonzoon van Jan
.
ondrik Harmens
anders vind ik dat

aan, en vroeg aan mij een vrije kamer. Toen gingen beiden het bakhuis binnen, waar de

zogenaamde Prins mij vroeg: ’Zijn hier ook vrouwen in huis?’ Ik zei dat dat het geval was, en
voegde er meteen aan toe dat ik geen kamer voor hem had.” Net als bijna iedereen in Zwaagwesteinde ging Keimpe Aukes daarop naar de herberg van zijn collega Andries Andries, waar

h al vanaf het
.
dag van het jaar
ee.
.
Ijks tn ’t oog liep
…
en bij het oproer

komen, leverde dat een nogal komische woordenwisseling op met Rinnert’s ‘huisvrouw’ Janke

ering van Sperl-

Meents die Sperling die avond nogmaals een gelegenheid gaf zijn arrogantie te tonen (die in dit

rder tegenstribllumerzwaag ver-

en uitvoeren.

Sperling, Pieter Cornelis, Jacob Jurriens en Salomon Levi ondertussen ook al waren. Toen zijn

dorpsgenoot Rinnert Tjebbes aanzegging kreeg om ook naar de herberg van Andries Andries te

an de klokken in

I

geval grensde aan hoogmoedswaanzin toen hij suggereerde dat hij de Hertog van Brunswijk

was:

|
Anonieme aanzegger: ’Is Rinnert Tjebbes thuis?”
Janke Meents (zittend, terwijl ze de aanzegger bij de voordeur liet staan!): 'Nee, die is

.

|

in de herberg van Andries Andries (waarin hij voor het eerst ’tussen acht en negen uur’ gesig-

komen van de
.
erling trouwens al

mdat de

|

niet thuis.”
Anonieme aanzegger:

'Rinnert moet direct mee naar de herberg van Andries Andries

komen, of hij wordt met de dood gestraft!’

I

|

|
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Janke Meents (opstaand):

'Ik wil mijn man nog niet dood hebben, ik moet weten wie die

man is die hem naar de herberg wil commanderen.’
Daarop ging Janke zelf met haar zoontje naar de herberg van Andries Andries. Toen ze
de gelagkamer binnenkwam, zag ze in een hoek iemand zitten van middelmatige lengte

en nogal gezet, met een ruige muts op het hoofd en een grote bonte doek om de hals.
de. hem zag ze Geert Pieters Prins van Optwijzel zitten. Janke ging meteen op Sperling af en zei:
‘Wie heeft mijn man hier naar toe gecommandeerd?’

Antwoord uit de groep: ‘Jouw man moet hier komen!"

Janke (nadrukkelijk tegen Sperling):

'Wart voor man bent u?

Sperling: 'Ik schrijf mijn naam als 'Brunswijk'!'
Van dit antwoord werd Janke natuurlijk niet veel wijzer, dus ging ze met haar kind maar

weer naar huis. Het viel haar onderweg nog op dat er veel mensen op de been waren: de

bezoekers aan de herberg waren met zovelen dat een aantal van hen genoegen moesten
nemen met staanplaatsen buitenshuis. Vlak nadat ze teruggekomen was, kwam haar man
thuis, die ook wel met haar naar de herberg wilde omdat hij gewoon nieuwsgierig was.

Hij wilde ’die vreemde kerel’ wel eens zien, maar dan ook niet nadat hij eerst gegeten en

gedronken had! Maar toen ze met zijn tweeën bij de herberg aankwamen waren er nog
steeds veel mensen op straat te vinden, was de ‘vreemde persoon’ waar ze voor gekomen
waren alweer met onbekende bestemming vertrokken. Waarop Janke met haar man maar
weer naar huis ging.

Sperling, die door één van de aanwezigen nog beschreven wordt als iemand met ‘lang
zwart haar neerhangend tot op de schouder, van middelbare leeftijd en naar zijn accent te oordelen, een Duitser, met een pallas (=een ruitersabel) voor zich,’ zette meteen de toon van de
bijeenkomst door te stellen dat ’als er twijfelaars (namelijk Patriotten) onder het gezelschap
waren, die meteen moesten opstappen.’ Geert Pieters Prins, die als een soort rechterhand en
PR-man scheen te willen fungeren, zei dat dat nodig was omdat ze anders niet vrijuit konden
spreken.
Als vanzelfsprekend het leiderschap over het pas begonnen oproer op zich nemend, zei
Sperling luidop tegen Salomon Levi dat ‘hij voornemens was, eerst Collumerland en dan

Buitenpost, Twijzel, en zoo na Dragten en de Compagnien, de Zuidkant door om zoo een
menigte volk bij malkander te krijgen.’ In hele grote lijnen lijkt dit plan in de dagen daarna ook

inderdaad uitgevoerd te zijn. Maar toch, Sperling, een Jacob Jurriens en een Salomon Levi
moeten zich gerealiseerd hebben dat er meer dan ’een menigte volk’ nodig was op een oproer

tot een echte opstand te doen uitgroeien. Trouwens, voor nogal wat aanwezigen was het doel

Î
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et weten wie die
ndries. Toen ze
lelmatige lengte
k om de hals.
neteen op Sperl-

van deze bijeenkomst al van te voren duidelijk; het ging er om met zijn
allen te overleggen,
‘hoe zij het hebben zouden, om de Patriottische Burgers te ontwapenen.” Later op de
avond
speelde Sperling, net als bij Veenklooster staande in het midden van een grote
kring, op deze
verwachting van zijn toehoorders in door het belang van wapens te benadruk
ken om het oproer
enige kans van slagen te geven:

‘Mannen! Het is nu een zaak van groot gewicht. Realiseer je

wel dat tweehonderd gewapende mannen meer mans zijn vierhonderd ongewape
nde!’ Zijn
st haar
e been
oegen
kwam

kind maar
waren: de
moesten
haar man

uwsgierig was.

j eerst gegeten en
1 waren er nog
ze voor gekomen
st haar man maar

publiek was het natuurlijk volkomen met hem eens: 'Ontwapenen is onze zaak, we moeten
er
maar op los!’ En, iets specifieker:

‘Laten we naar de Valom gaan en elders om de vrijcorpsen

te ontwapenen!” (Jacob Jurriens probeerde bij zijn arrestatie de onderzoeksrechter wijs
te
maken dat hij tezamen met anderen de herberg verliet en rustig naar huis ging op
het gerucht
dat de burgerwacht van de Valom in aantocht was!) De volgende dag zou wel blijken
dat door
te besluiten eerst vuurwapens te halen en pas daarna met een grote menigte concrete
aktie te

and met ’lang

ondernemen de hele onderneming al bij voorbaat weinig kans van slagen
had. Het besluit hield

jn accent te oor-

een stuk tijdverlies in dat de oproerlingen zich niet konden veroorloven:
op de tweede dag was

de toon van de

er géén sprake meer van het taktisch voordeel van het verrassingselement.
Integendeel, alle

et gezelschap

patriotten in de zeer wijde omgeving waren gealarmeerd en trokken op naar
de Zwaag en Kol-

echterhand en

lum.

vrijuit konden

Niet gehinderd door dit soort overwegingen ging de menigte op sterke
aandrang van
Sperling naar buiten (natuurlijk was dit van zijn kant bedoeld om óók de
vele mensen die nog

h nemend, zei

buiten stonden te wachten bij de voorbereidingen voor de volgende dag
te betrekken) om uit

ind en dan

hun midden zes ’gecommitteerden’ te kiezen. Toen er al drie gecommit
teerden, waaronder

jm zoo een

Jacob Jurjens, gekozen waren, en de groep de herbergier Keimpe Aukes
aanwees als vierde

lagen daarna ook

man, protesteerde die heftig en zei: 'Dit is een onderneming waarvan ik
de gevolgen niet kan

alomon Levi

overzien. IK sterf nog liever ter plaatse dan dat ik meedoe!” Het resultaat
was grote verwarring.

; op een oproer

De menigte ging de herberg weer in en Keimpe Aukes werd door een zekere
Hedser Andries
voor spelbreker uitgemaakt die zijn verdiende loon nog wel zou krijgen. Uiteindel
ijk, rond

n was het doel
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middernacht, werd door de ’hoop’ besloten om ’s morgens om acht uur naar Veenklooster te
gaan en dat iedereen ’op de baan’ moest komen. En dat ’iedereen’ omvatte niet langer alleen

nie

de ’Zwaagsters’ en de mensen uit Westergeest, Oudwoude en Optwijsel maar ook groepen die

bli

op deze dag nog niet in aktie waren gekomen, afkomstig uit het noordelijke gedeelte van

opg

Dantumadeel, van Driesum tot Rinsumageest, uit het zuiden, van Harkema-Opeinde tot

we

Drogeham en De Kooten en, meer naar het zuid-oosten, Surhuizum en Augustinusga, in het

ger

noord-oosten de Kollumerlanders en in het noorden de Oostdongeradeelsters, vooral die uit Ee

e

|

en Engwierum. Het besprokene moet die avond in de ruime omgeving van Zwaagwesteinde

blij

doorgedrongen zijn, omdat de menigte in de herberg ’van alle omliggende oorden bij een

ricl

waren.’65 De eerder genoemde Geert Pieters Prins, bijvoorbeeld, kwam uit Optwijzel, en

Abg

iemand als Louwrens Johannes, die die middag rechter Ellens nog zo had uitgevloekt

2 É

(alhoewel dat misschien, gelet op zijn bijbel-citaten, niet helemaal het juiste woord is!), en die

we

dus vast en zeker óók in Veenklooster en Zwaagwesteinde aanwezig was, kwam uit

ve

Westergeest. Geert Pieters Prins, zoals meer van zijn dorpsgenoten en zelfs enkele Buiten-

Ee

posters, begon de volgende ochtend rond 8.00 uur in zijn woonplaats zoveel mogelijk mensen

a

op de been te brengen. Louwrens Johannes deed trouwens nog deze avond zijn in de herberg
aanwezige dorpsgenoten aanzegging zich de volgende dag rond dezelfde tijd, 8.00 uur, bij zijn
huis aan de trekweg onder Westergeest te verzamelen om vandaar gezamelijk richting Kollum

ai

Î

avan
ben

te trekken.66 Ook is er een enkele aanwijzing dat na de bijeenkomst in de herberg in Zwaag-

poel

westeinde koeriers zijn uitgezwermd naar verderaf gelegen dorpen. Zo vertelt Dirkjen

ee k

Hendriks, dienstmeid bij Bindert Jacobs in Buweklooster, dat op vrijdag 3 februari rond mid-

An

dernacht op een van de vensters werd geklopt, waarop er geroepen werd dat de mannen zich

k

de volgende morgen gereed moesten maken om mee te gaan of dat anders henzelf of hun have

En

|

en goed iets zou overkomen. Er werd niet gezegd waarom de mannen zich gereed moesten

Ee

|

maken, maar alleen ’dat het er dan om weg zou gaan.’67

Ï
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Veenklooster te

Opvallend is trouwens nog wel dat Sperling de daaropvolgende twee dagen door

et langer alleen

niemand waar dan ook gesignaleerd werd: zijn opstoken van het oproer-vuurtje was voor hem

ook groepen die

blijkbaar genoeg inbreng geweest. Het vuile werk zou door anderen moeten worden
opgeknapt. Zelfs zijn vertrek uit de herberg die vrijdagavond is zeer onopvallend gebeurd,

edeelte van

want de herbergier, Andries Andries, verklaarde later dat ’deeze perzoon van daar is weg-

peinde tot

geraakt zondat (dat) hij … weet hoe en wanneer.’68

tinusga, in het

Hoe chaotisch en ook duidelijk ongecoördineerd deze eerste dag van het oproer verliep

vooral die uit Ee

blijkt wel uit het feit dat ’s avonds rond acht uur er een * gewapende bende’ vanuit Buitenpost

vaagwesteinde
rden bij een

richting Kollum trok, waarbij zich ook ‘verscheidene’ mensen uit Twijzel gevoegd hadden, om

)ptwijzel, en

Abel Reitses te bevrijden. Sierk Lijkles van Buitenpost vertelt hoe hij na zijn vruchteloze

evloekt

expeditie naar Kollum i.p.v. direct terug te gaan naar huis over Veenklooster naar Zwaag-

voord is!), en die

westeinde, ongetwijfeld omdat hij (en wie weet, nog vele anderen) onderweg (bijvoorbeeld in

um uit

Veenklooster waar de voorvergadering gehouden was!) van de vergadering in Zwaagwesteinde
gehoord had en nieuwsgierig was naar de plannen die Zwaagsters hadden voor de volgende

kele Buiten-

dag.69 In Optwijzel ging die avond het gerucht dat ’de Collumer Zwaagsters ook (in Kollum)

nogelijk mensen

zouden koomen.” In werkelijkheid waren de Kollumerzwaagsters al aan het begin van de

n in de herberg

avond weer uit Kollum vertrokken en waren de meesten van hen al druk bezig met de voor-

8.00 uur, bij zijn

bereidingen voor de volgende dag en waren ze op het moment van vertrek van de Buiten-

richting Kollum

posters en Optwijzelers bij Veenklooster te vinden om te horen wat Sperling, Salomon Levi en

berg in Zwaag-

Jacob Jurriens daarover te vertellen hadden. De geteisterde Jacob Ellens en zijn secretaris Jan

Dirkjen
ruari rond mid-

Ì

le mannen zich

zelf of hun have |
reed moesten

Braak moeten, behalve bang, ook nogal verbaasd geweest zijn een tweede menigte te zien
opdagen die een gevangene kwam bevrijden die al uren daarvoor door een eerste menigte bevrijd was. 70

Dr. Drewis Uitterdijk, bij wie de herinneringen aan de mishandelingen op 31 januari in
Zwaagwesteinde nog vers in het geheugen moesten liggen, zag het zwerk klaarblijkelijk drij-

ven: hij vertrok de volgende ochtend vroeg naar het vermeend veilige Dokkum.
En volgens
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een buurvrouw had hij daar goed aan gedaan: (Ze) zeide, dat het haar zeer verwonderde, hoe
dat het Geregte (d.w.z. rechter Uitterdijk en zijn collega’s) de avond te voren, zijnde den 3
Febr: 1797, zoo lange in ’t Regthuis hadden durven blijven; dewijl zij wist dat het volk zoude
komen, om het Geregte van het Regthuis af te schieten en het Regthuis om ver (te) halen; en
dat haar veint (zijnde haar knegt) te nagt al klaar geweest was (om mee te doen?): en … in

dien ze Dr. Uitterdijk dan kregen, dat hij dan ook Capot zoude worden gemaakt: dat Drewes
Uitterdijk daar al aan getwijffeld heeft, omdat hij al voortgegaan is van Morgen na Dokkum.

71

Aan het eind van deze eerste dag was het allergrootste probleem voor de arme

Î

gerechtsleden in Kollum hoe zo snel mogelijk aan zo effectief mogelijke hulp te komen. Het is
opvallend dat Ellens en Braak in hun rapport aan het Provinciaal Bestuur sterk de nadruk leggen op de noodzaak hulp te verkrijgen van de Provinciale Overheid: ze hadden de grote
menigte oproerlingen die dag met eigen ogen in Kollum gezien, en wisten dat de enkele
tientallen burgerwachters die de ruime omgeving zou kunnen leveren, bij lange na niet

|

voldoende zouden zijn om het oproer te dempen:

|

Toen ook deeze troep verreisd was, hervatte het Gerechte aanstonds hunne bezigheeden
die het hadden moeten staaken, nametlyk om aan het Provinciaaal Bestuur en den Raad
van Justitie opening van zaken te geeven, door het afzenden hunner Informatien; dan dit
alles in gereedheid zynde, deed er zich weder eene zwarigheid op omtrent het afzenden
dier stukken; men wist dat de geheele Woudstreek in beweeging was; men had wel is
waar een Correspondentiepost van 3 Hussaaren: dog desobedientie (=ongehoorzaamheid) van den Vice Corporaal maakte het Gerechte huiverig, om zaaken van die
aangeleegenheid aan hem te betrouwen; den Executeur (=uitvoerder, hoofd der politie
van het nedergerecht; in Kollumerland Hedde Abes Broersma) durfde men mede niet

laaten vertrekken, om dat men onzeker was welke gebeurtenissen er zouden kunnen
plaats hebben, die zyne tegenwoordigheid noodzakelyk maakten. Men begreep dan om
twee Gerechtsdienaars af te vaardigen langs den Dyk naar Dockum, den één om tot
Leeuwarden door te reizen; en den ander om bericht van hun wedervaaren te brengen,
doch de duisterheid van de nagt; de ongemakken op weg, veroorzaakt door
doorgraavingen in den dyk (N.B.: dit had waarschijnlijk alles te maken met het feit dat
het omliggende land na een periode van dooi vrijwel blank stond!), waaren de reden dat
de Missive niet tijdig genoeg te Dockum kwam, om met het eerste schip des Saturdags
morgens ten vier uuren op Leeuwarden vaarende, verzonden te kunnen worden, en

dezelve dus tot negen uren moetende wagten, het gegeeven berigt van de Commissie uit
het Gerechte (Elles, Schuil en Braak) te laat kwam om spoedig genoeg gewaapende

besc

|
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Manschap ter adsistentie te kunnen bekoomen (ze hadden gelijk: hun ’Missive’ kwam
pas om 15.00 uur op het Landschapshuis te Leeuwarden, de zetel van het Provinciaal
Bestuur, aan!). Intusschen waaren des Vrydags twee braave Burgers uit Groningen naar
Leeuwarden reizende (San. J. de Graav van Ezumazijl en Ulrich Harmen Huber,
luitenant van de huzaren /£), het Collumer Vallaat gepasseerd en hadden aldaar
(waarschijnlijk even na *14.30) die gewapende bende, of wel een gedeelte daar van

gezien, en hier van te Dockum rapport gedaan …: ook was iemand van Collum
der-

waards geloopen en had het gebeurde berigt … 73

De Beschrijving der oproerige Beweegingen in Friesland verhaalt uitvoerig
hoe er ín
Dokkum op deze onheilstijdingen gereageerd werd:

(Dit alles) kwam den Burger HECTOR FEUGEN, Commandant der gewapende magt
die Stad, zoo belangrijk voor, dat hij aanstonds het Gerecht verzogt te Vergaderen, en in
Krijgsraad liet beleggen. De Leden der laatste ontvlamden op de maare hun

aangekondigd in edele woede, en waren van oordeel dat men een Detachement Schutters,

met een Veldstuk (een kanon, een zgn. drie-ponder) voorzien, in aller ijl na Collum

moest afzenden; dan het Gerecht, hoe zeer de goede zaak ook toegedaan, vreesde om

deszelfs braave Medeburgers, zoo lang men geene nadere omstandigheden kende, en dus
het gevaar niet berekennen konde, aan losgelaatene Aterlingen bloot te stellen; het duchte
het plengen van dierbaar Burgerbloed, en
kwam dierhalven, niet dan naa ernstige overweeging, tot het Cordaat besluit om 56 Schutters, met een Veldstuk, onder het Opperbevel van Hunnen Stads Commandant, den onverschrokken FEUGEN, te stellen, en na
Collum, te doen uittrekken. ("Na veelvuldige deliberatien is besloten dit detachement,
om poeder te Collum te kunnen sijn, in trekschuiten over te voeren, zullende het
veld
met de canonniegs gedekt met een escorte van de wapende Burgers, door paarden derwaarts gebragt(.)’/4)Dit Detachement kwam te Collum des nagts tusschen 2 en 3
uuren, alwaar de Commandant, in het Dorp de Wacht deed betrekken door één Officier

en agt man, laatende op het Collumer Vallaat een Voorpost van één Sergeant en twaalf
man, terwijl, naa dat het overigg van den nacht vrij rustig was doorgebragt, de overige
Manschap gebilletteerd wierd.d
Ellens en Braak waren er allesbehalve gerust op dat Feugen met zijn manschappen
iets
zou kunnen uitrichten tegen de grote overmacht: hoewel de Dokkumers burgerwachters
‘alle
vol vuur waaren’ toen ze Kollum binnentrokken, realiseerden ze zich immers
niet, zoals de
leden van het gerecht dat wel deden, dat ze niet sterk genoeg waren ‘om de
van alle kanten
optrekkende gewaapende benden te kunnen wederstaan, terwyl men in het gemeen
eene zaak

voor uit niet zoo inziet als hy weezentlyk is, dus dikwyls te veel vertrouwen in zich
zelven
steld, en den Vyand te gering acht.”76 Voorlopig echter bood de kleine troepenmacht
enige
bescherming, en dan wel vooral bescherming tegen de Koltumer oranjekl
anten, maar zoals de
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volgende dag zou blijken, zelfs nadat er versterkingen uit Leeuwarden waren aangekomen, was
die nauwelijks voldoende te noemen. Die versterkingen (aankomst in Kollum 9.00 uur) waren
er gekomen dankzij Adam Marinus en Hendrik Gjalts, de twee dienaren van het Hof van
Friesland, waarvan iedereen op dat moment vergeten leek te zijn dat ze tegen *16.30 uur voor
de menigte die Abel Reitses kwam bevrijden, gevlucht waren in de richting Stroobos, waar

Z.D. (=Zacherias Dexter) Leyber, Commies van het kwartier Oostergo, zijn werkterrein had.

Uits. N. F.Stroekstra.

2686.

Deze foto van vóór 1910 toont de trekvaart naar Dokkum met een nog onver-

hard jaagpad.

Het oude rechthuis in 1897.

ciaal ]
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Aangekomen, was
„00 uur) waren

Hoofdstuk 3

t Hof van
16.30 uur voor

Toen Adam Marinus en Hendrik Gjalts rond *17.15 in Stroobos bij de
Commies Leyber

obos, waar

aankwamen troffen ze daar ook Abel Wijbrens Keuning, sinds juli 1796 Lid
van het Provin-

erkterrein had.

ciaal Bestuur van Friesland,
”7 en in het dagelijks leven kastelein en sluiswachter op het Kollumer Vallaat (eigenlijk ’verlaat’ =kleine sluis),
/ê halteplaats voor de trekschuiten GroningenLeeuwarden v.v, en een plek waar de schippers hun paarden konden wisselen.
Deze was
misschien niet helemaal toevallig in Stroobos (het kan hem niet ontgaan zijn
dat grote groepen
mensen tussen *14.30 en *16.00 uur over het jaagpad langs de trekvaart en over
de brug vlak
voor zijn huis richting Kollum getrokken waren, zodat het wel eens veiliger zou
kunnen zijn
zich elders op te houden!), maar goed, hij was ogenschijnlijk aldaar om huishoude
lijke zaaken
aanweezig.” Na enig spoedoverleg besloten de heren éérst naar het Kollumer
Vallaat te gaan,
ongeveer 5 km verderop (waarschijnlijk omdat daar paarden te vinden waren
die rond de tijd

Dokkum.

van hun terugkeer, ongeveer *18.15, na het eventueel wisselen van de paarden
van de
trekschuit rond *14.30, redelijk uitgerust waren!), één van de twee gerechtsd
ienaren,
waarschijnlijk Hendrik Gjalts, daar te laten en de andere dienaar, Adam Marinus,
met Leyber
naar het Landschapshuis in Leeuwarden te laten gaan om daar het Provinciaal Bestuur
om hulp
te vragen.79 Ze kwamen na een ongetwijfeld moeilijke rit (het was donker en
de toestand van
de wegen was door een periode van dooi bar slecht) ’s avonds om ongeveer 21.00
uur in
Leeuwarden aan. Het Provinciaal Bestuur besloot snel aktie te ondernemen, kennelijk
zonder
daarbij echt overtuigd te zijn van de ernst van de situatie: de troepenmacht
die richting Kollum
gestuurd werd bestond slechts uit ongeveer een dozijn mensen (de ’medeleden’
van het Provinciaal Bestuur J. Germans en D. Wadman, de secretaris H.W. Alma, de burger
H.T. Ament,
die zich vrijwillig had aangeboden, een commando van vier huzaren, de
Substituut Procureur
J. Groenia en enkele ’dienaren der justitie’). Ze hadden opdracht, en waren ook
gemachtigd,

48

‘om alles aan te wenden, wat strekken kon tot demping der oproerige beweegingen, en ver-

ders, om met concurrentie van (=in samenwerking met) de onderscheidene Districts
Gerechten, de beste middelen te beraamen, ter beteugeling der oproerige Benden.’80 van de
twee koeriers, Z.D. Leyber en Adam Marinus, zal vooral de laatste zich heel goed
gerealiseerd hebben dat een dergelijke kleine troepenmacht weinig tot niets zou kunnen
uitrichten tegen de grote menigte waarvoor hij die middag uit Kollum had moeten vluchten.
Dus kan hij degene zijn geweest die niet alleen zijn chef-van-het-moment Leyber maar
ook de
anderen ervan overtuigd heeft dat er ook onderweg zoveel mogelijk gewapende burgers
op de

been gebracht moesten worden om hun kleine troepenmacht te versterken. Uit een krantenbericht d.d. 7 maart 179781 blijkt dat de schutters van Oostermeer ”Vrydags avonds den
3

February om 10 uur’ uitgetrokken waren en het lijkt aannemelijk dat Leyber en Adam Marinus
degenen zijn geweest die hen aan het begin van de avond gealarmeerd hebben. Je mag aannemen dat ze met de Oostermeerder schutters (52 man) hebben afgesproken dat die naar De
Rottevalle (5 man) zouden gaan, vandaar naar Drogeham (16 man), waar ze zich moesten
verzamelen en vervolgens gezamelijk via Augustinusga (3 man) naar Buitenpost zouden trekken
(waar ook nog 16 korpsleden te vinden waren, waaronder de kapitein van de ’Gecombine
erde
Compagnie van Achtkarspelen en Kollumerland’, S. Voormeulen).82 Uit het feit dat er
’s
morgens even voor *7.00 uur 70 manschappen in Buitenpost in Buitenpost aankwamen,
zou je
mogen afleiden dat de opkomst (70 van de 76!) goed te noemen was. Leyber en Marinus
zullen vanuit Leeuwarden snel terug zijn gereden naar Stroobos om de gewapende burgermacht
in
enkele plaatsen onderweg te alarmeren maar daarbij wèl duidelijke afspraken te maken met
de

commandanten: de korpsleden van Tietjerk, Hardegarijp, Bergum en Garijp (in totaal 26 man
onder commando van de kapitein Eelke Rommerts Boonstra van Garijp83) zouden zich in
Bergum moeten verzamelen en daar op de groep Germans wachten, vervolgens gezamelijk ver=

der trekken in de algemene richting Kollum, dan onderweg in Buitenpost contact
maken met

de burgerwachten van Oostermeer en verschillende plaatsen in Achtkarspelen, en van daaruit
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egingen, en verDistricts

gezamelijk optrekken naar Kollum. Als Leyber en Marinus samen met het kleine detachemen
t
via de Hoekster Poort de stad Leeuwarden te paard verlaten hebben, dan kunnen ze, uitgaande

el goed

van een snelheid van 15 km per uur (een paard in galop), tegen een gemiddelde snelheid
van 5
km per uur voor het detachement Germans en de verschillende burgerkorpsen,
die korpsen

zou kunnen

ruim de tijd gegeven hebben zich te verzamelen òf in Bergum vóór de komst van de groep

noeten vluchten.

Germans, òf in Drogeham om van daaruit even voor *7.00 uur in Buitenpost te zijn, vlak voor

nden.’80 Van de

eyber maar ook de
nde burgers op de

de aankomst van een deel van het detachement Germans daar.
Om half twaalf ’s avonds vertrok het kleine detachement Germans uit Leeuwarde
n, maar

Jit een kranten-

ter hoogte van het tolhuis even voorbij Hardegarijp nam de Substituut Procureur Groenia met

s avonds den 3

de vier huzaren de meer noordelijke route naar Kollum via Veenwoudsterwal, Veenwouden,

En Adam Marinus
n. Je mag aandat die naar De
zich moesten vert zouden trekken
‚ ‘Gecombineerde
t feit dat er ’s
ankwamen, zou je
en Marinus zulde burgermacht in
te maken met de

(in totaal 26 man
juden zich in
ns gezamelijk vertact maken met
‚ en van daaruit

Zwaagwesteinde, Kollumerzwaag richting Veenktooster, waar de twee kleine groepen
elkaar
weer zouden ontmoeten, terwijl het restantje van het detachement (hoogstens 7 personen!) naar
Bergum trok om vandaar, versterkt met 26 korpsleden, een iets zuidelijker route te nemen:
eerst weer naar het noorden richting Veenwouden, daarna ter hoogte van Hardegarijp
in
oostelijke richting en iets ten noorden van het Bergumer Meer via het ”Wildpad’ richting
Veenklooster.
Toen Germans met zijn kleine groepje rond 2 uur (ondanks de slechte toestand van
de
wegen een hele redelijke gemiddelde snelheid van ongeveer 6 km per uur!) in Bergum
aankwam vond hij daar ’tot (zijn) genoegen eenige gewapende Burgers van dat District,
die
reeds brandende waren van begeerte, om de Oranjemuiters den kop te verpletteren” Net
als bij
de gewapende burgers van Dokkum, die rond deze tijd in Kollum aankwamen, was de
geestdrift voor de patriottische zaak dan misschien wel groot, maar de gezamelijke slagkracht (en

zelfs de vuurkracht, zoals die middag op de Pijp voor het rechthuis van Kollum zou blijken!)
veel te gering om het gestelde doel te bereiken. Het adjectief ’eenige’ suggereert trouwens
dat
lang niet alle 26 korpsleden op dat moment waren komen opdagen en zelfs dat het merendeel
rustig op bed was blijven liggen (het is zelfs mogelijk dat de groep in totaal slechts uit negen
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man bestond!84). Geestdrift? Akkoord, maar wèl bij een erg kleine groep! Maar goed, de

Buiten

weinige gewapende burgers die er waren bewezen de groep Germans nuttige diensten als voor-

brengg

hoede die de weg kende:

lume

Naa dat wy (=de groep Germans) eenige oogenblikken aldaar (=te Bergum) vertoefd
hadden, deden wy die wel gerolveerde (vastberaden) gewapende Mannen voor ons uit

marcheeren; deezen Braaven ontzagen geene duisternis der nacht, noch byna onbruik-

baare wegen, maar obedieerden (=gehoorzaamden) ook daadelyk aan onze ordres, marcheerden opwaarts en wierden daadelyk door ons gevolgd; tot aan Veenklooster genaderd
zynde, ontmoeten wy den Substituur Procureur (=J. Groenia) met de Husaaren (*5.50
uur), hebbende reeds een der voornaamste Muitelingen gevat (*5.30 uur), namelyk Jan
Binnes, dewelke van achteren gebleeken is een hoofd der rebellen te zyn, zynde dezelve

woonachtig onder Oudwoude; wy lieten denzelven aldaar in de Herberg (=van zijn
schoonzoon, Hendrik Harmens!), en stelden hem onder bewaaringe van vier à vyf schutters(.)
Het zal duidelijk zijn dat de Substituut Procureur Groenia met zijn vier huzaren zeer

Hu

dl

(
missch
Kollum
Kolt

i

steeds
aanko Li

die do 0

aktief bezig is geweest midden in de nacht oproerlingen op te sporen en te arresteren.
85

zouden

Waarschijnlijk had hij met Germans vroeg in de nacht afgesproken dat als ze wilden proberen

aankom

mensen op te pakken, dat het beste door het meer mobiele deel van de groep, dus door ruiters,
zou kunnen gebeuren. Sijbe Taedes van Zwaagwesteinde, die bekend stond als patriot en de
avond tevoren, na met de dood bedreigd te zijn, uit de herberg van Andries Andries had
moeten vluchten, is de enige bewoner van de Zwaag die de aankomst van Groenia en zijn
huzaren noemt. Hij vertelt hoe hij ’s morgens om ongeveer 5 uur gewekt werd door Marten
Pieters van Kollumerzwaag en Leendert Leenderts van Zwaagwesteinde. Marten Pieters,

dreigend zwaaiend met zijn wapentuig, een zeis ’regt uijt in de stok’, zei tegen hem: ’Indien
doe Duivel niet aanstonds mit komste, dan zals too (=do) daar met bered (= F. 'berêden’;
doodgemaakt!) worden!’ Sijbe gaf toe, ging een eind mee op weg richting Kollumerzwaag,
maar kreeg toen (*5.30

uur) bevel terug te keren ‘op het gerugt dat er housaaren waaren. ’86

Na de vereniging van het groepje Groenia met de groep Germans besloten de heren twee

dingen te doen: enerzijds proberen nog meer rebellen op te pakken met een grotere (maar
minder mobiele groep: de schutters waren te voet!) maar anderzijds ook door te trekken naar

Meteed
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Ia

7.00 ú
vooren (
elders,

N

Bergum,
van hun’

laatste mj
te kenne.
verlangde
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Maar goed, de

Buitenpost om daar de vereniging met de schutters uit (grotendeels) Achtkarspelen tot stand
te

ze diensten als voor-

brengen: 'Toen zonden wy de gewapende manschappen, hoe wel weinig in getal, na Col-

Bergum) vertoefd
annen voor ons uit
:h byna onbruik\ onze ordres, marenklooster genaderd
Husaaren (*5.50
zur), namelyk Jan
zyn, zynde dezelve
rg (=van zijn
an vier à vyf schut-

lumerzwaag (*6.10 uur); Ament benevens de Substituut Procureur en de by ons
zynde
Husaaren begaven zich ook derwaarts, neemende wy onze cours op Buitenpost (*6.20
uur) …
()’ Volgens de Beschrijving der oproerige Bewegingen in Frieslandë” echter,
ging Ament
misschien dan wel naar Kollumerzwaag (*6.30 uur), maar daarna toch meteen door naar het

Kollumer Vallaat (*6.40 uur), —

waarschijnlijk omdat het Groenia en hem bij aankomst in

Kollumerzwaag duidelijk geweest moet zijn dat ze met een zo kleine groep weinig tegen de
steeds meer opdringende massa mensen konden uitrichten — waar hij het nieuws van de komst
aankomst van de Schutters uit de rest van Achtkarspelen en Oostermeer hoorde van een
koerier

r huzaren zeer

die door de groep vooruitgezonden was. (Was het misschien afgesproken dat de schutters dit

resteren.85

zouden doen? Het lijkt waarschijnlijk, want ze kunnen op dat moment nog niet van
de

e wilden proberen

aankomst van de kleine groep Dokkumer schutters bij het Kollumer Vallaat gehoord hebben!)

p, dus door ruiters,

Meteen daarop (*6.50 uur) ging hij richting Buitenpost, waar hij ongeveer tegelijk
(*7.00 uur)

als patriot en de
Andries had

met het kleine detachement Germans aankwam.
In zijn rapport vervolgt Germans: ’(B)y het arrivement (=de aankomst) te Buitenpost

roenia en zijn

(“7.00 uur), vonden wy een Detachement gewapende Burgers, die daar eenige oogenblikk
en te

erd door Marten

vooren (even voor *7.00 uur) waren gearriveerd, zo uit Drogeham en Oostermeer
als van

arten Pieters,
sen hem:
= F.

’Indien

'berêden’:

ollumerzwaag,
aaren waaren.’86
ten de heren twee
grotere (maar
r te trekken naar

elders, ten getale van zeventig man, dewelke niet minder bereidvaardig waaren dan
die van
Bergum, om den oproerigen hoop het hoofd te bieden; wy gaven direct ordres
dat vyftig man
van hun moest uitmarcheeren na Collum, het welk ook daadelyk geschiedde.” Maar
op het

laatste moment toch niet, want: ’Inmiddels kwam de Burger Ament weer tot my, die my
ook
te kenne gaf, dat hy deeze gewapende manschappen te Buitenpost vindende, dezelve
met hem
verlangde te hebben; wij verwagten of vermeenden dat in Buitenpost ook geene
beweegingen

te vreezen waren, en lieten daarom, allen, op veertien à vyftien man na, uittrekken
(*7.10);

Baande toen het Detachement na Collumerzwaag; want door den Burger Ament wierden
wy
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geinformeerd dat Collum reeds bezet was door 60 gewapende Burgers uit Dokkum. ’In de Beschrijving der oproerige Beweegingen in Friesland zijn de verdere wederwaardigheden van deze:
vrij grote groep te vindenê8:

van

fh

zijn

a

geva

In Veenklooster ontmoette dit Detachement het Gewapend Corps van Bergum, met een

Gevangen, en wat verder dat van Garyp, met twee Gevangenen, die met hun moordtuig

gevat waren (*7.40) (N.B. uiteraard waren de heren Groenia en Ament óók bij deze

korpsen te vinden). Al voorttrekkende ontmoette men een troep Muitelingen, op hunne

gewoone wijze gewapend, die na eenige schermutseling, waar bij een Schutter zijn
linkerhand (die naderhand afgezet heeft moeten worden) door het barsten van zijn

geweer verloor, bijna omcingeld wierd, en men 66 Gevangenen (volgens Germans waren
het er 56) bekwam, zoekende de anderen hun heil in eene verhaaste vlugt (*7.50). Deeze

gevangene Geweldenaars wierden (N.B. nadat zij ongeveer een uur lang in Kollumerzwaag waren vastgehouden om hen te ontwapenen en misschien ook om de grote
groep patriotten de gelegenheid te geven nog meer gevangenen te maken en wapens op te
sporen) na Collum gevoerd (uiteraard werd onderweg, uit de herberg van Veenklooster,
Jan Binnes ook meegenomen naar Kollum!), aldaar in de Kerk opgeslooten en door eene
sterke Wacht bewaakt.”(aankomst van de groep gevangenen rond *10.00 uur).
En Germans voegt hier nog aan toen: “(Dit maakte de woede der Rebellen nog meer gaande.’
Jane Willems uit Kollumerzwaag, één van degenen die gevangen genomen werd door de
Substituut Procureur Groenia vlak vóór deze versterking kreeg van de korpsen uit Buitenpost

halen i

en óók vlak voor de schermutseling tussen Veenklooster en Kollumerzwaag, was ten tijde van
zijn gevangenname op weg naar Zwaagwesteinde, m.a.v. hij liep in westelijke richting ’met

richting

meer anderen … (en) daar op (zijn) de Suptstituut Procureur Generaal, eenige Dienaars en

afgesp

gewapende burgers (hem) … tegen gekomen en (hebben) hem en meer andere in de Kerk te

proberë

Collum … gebragt(.)’99 Dit gegeven zou best eens kunnen sporen met één van de dingen die
de avond tevoren in de herberg van Andries Andries in Zwaagwesteinde besloten was: de
oproerlingen zouden de vrijkorpsen in ’de Valom en elders’ gaan ontwapenen, en het lijkt er

dus verdacht veel op dat het kleine detachement Groenia die onderneming, tenminste voor wat
de Valom betreft, verijdeld heeft!

Jelle Eijberds, dorprechter van Zwaagwesteinde, zat op deze ochtend duidelijk tussen
twee vuren: enerzijds kon hij niet met het oproer meedoen omdat hij in zijn functie aan de kaf

Ì ï
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ment
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Dokkum. ’In de Bes-

van het nieuwe bewind stond, maar anderzijds werd hij daartoe door zijn dorpsgenoten, die

aardigheden van deze

zijn afzijdigheid niet accepteerden, gedwongen. Resultaat: óók hij werd op een haar na als
gevangene naar de kerk van Kollum getransporteerd:

ì Bergum, met een
met hun moordtuig
ent óók bij deze
telingen, op hunne
n Schutter zijn
rsten van zijn
gens Germans waren
vlugt (*7.50). Deeze
lang in Koln ook om de grote
ken en wapens op te
; van Veenklooster,
looten en door eene
).00 uur).

Op 4 Februari om ongeveer 7 uur werd ik door mijn vrouw opgehaald terwijl ik een

bezoekje aflegde bij Halbe Johannes in de Valom. Zij had te horen gekregen van

Cornelis Johannes uit Zwaagwesteinde (die de avond tevoren geprobeerd had een kamer
voor Sperling te krijgen in de herberg van Keimpe Aukes!) dat ik thuis moest komen
want anders zou ik gedood worden. Dàt, had hij gezegd, was zijn eerste en enige

waarschuwing. Ik ben toen eerst met mijn vrouw naar huis gegaan, maar omdat ik wist
dat er van mij verwacht werd dat ik zou meedoen aan het oproer, liep ik naar Kol-

lumerzwaag, waar ik terecht kwam temidden van een troep mensen die door de sub-

stituut gevangenen genomen waren met behulp van huzaren. Ik was gedwongen ongeveer
een uur bij hen te blijven, totdat ik er uiteindelijk in slaagde de substituut ervan te over-

tuigen dat ik ècht de dorprechter van Zwaagwesteinde was en dat ik geen oproerige
bedoelingen had, en hij mij door een gewapend burger uit de hoop liet halen en me frank
en vrij naar huis stuurde. Ik ben toen mijn huis voorbij gereisd naar Halbe Johannes in
de Valom, vertelde hem wat er gebeurd was, en ben toen toch uit angst voor eventuele
gevolgen weer naar huis gegaan. Maar toen ik weer in Zaag westinde kwam dwong de
samengestroomde menigte me om deze keer toch ècht mee te gaan.

} nog meer gaande.”
omen werd door de

Uit het verhaal van de dorpsrechter valt op te maken dat de Zwaagsters, nadat ze eerst door

sen uit Buitenpost

Groenia en consorten in westelijke richting gefrustreerd waren in hun pogingen wapens te

3, was ten tijde van

halen in de Valom, ze vervolgens nogmaals door Groenia gefrustreerd werden in oostelijke

jke richting ’met

richting in hun pogingen Veenklooster te bereiken (de vorige avond hadden ze immers

ige Dienaars en

afgesproken om daar allen rond 8.00 uur samen te komen!), om daarna waarschijnlijk te

ere in de Kerk te
van de dingen die
sloten was: de
en, en het lijkt er
tenminste voor wat

duidelijk tussen

| functie aan de kant

proberen de korpsen van Kollum en Buitenpost te ontwapenen.
Rond de tijd dat Groenia en Ament de wapens van de gevangenen die ze na de grote

schermutseling genomen hadden, begonnen in te nemen (*8.00 uur), kreeg het kleine detache-

ment (minder dan 20 man) Germans dat in Buitenpost achtergebleven was,

bericht, dat ook in Twyzel het oproer begon, dat men aldaar de alarmklok klepte, dat de
Muitelingen op Buitenpost in aantogt waren, en, gelyk ik (=Germans) naderhand
geïnformeerd ben, dat dit door Oproerlingen van Buitenpost zelfs was veroorzaakt;
dezelve hadden gezien, het uittrekken der gewapende Maet aldaar (*7.10 uur), en

meenden hierdoor ook kans te zien om ook in Buitenpost het oproer aan de gang te
brengen, en daar door gelegenheid te bekoomen om de Oproermakers in Collumerland te

ondersteunen. De weinige gewaapende Manschappen te Buitenpost gebleeven, waaren

|
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niet in staat om die plaats te verdedigen: waarom wy goedvonden ons direct na Collum

te spoeden, laatende aan het kleine Commando te Buitenpost de nodige ordres, om
zoolang mogelyk tegenstand te bieden, want onze Intentie was, om van Collum met een
Detachement Burgers weer te Buitenpost terug te keeren.
Wat Germans niet wist, was dat hoewel inderdaad rond *8.00 uur de kerkklokken van Optwijzel geluid werden, en er inderdaad een aantal Buitenposters, waaronder Marten en Fedde
Ruurds hulp waren gaan halen in Optwijzel®! (een hulp zoals ze die bijvoorbeeld kregen
van
Geert Pieters Prins uit Optwijzel die de vorige dag al met de Zwaagsters meegeweest was
naar
Kollum om Abel Reitses te bevrijden en ’s avonds in gezelschap van Sperling, Salomon
Levi,
Jacob Jurriens en vele anderen aanwezig geweest was bij de vergadering in de herberg van
Andries Andries), de Optwijzelers het verstandiger vonden om eerst versterkingen te halen
in
het zuid-westen, in plaatsen als De Kooten, Eestrum, Kootstertille en Drogeham, alvorens
richting Buitenpost-Kollum te trekken. Het resultaat van zijn enigszins overhaaste vertrek
was
overigens waarschijnlijk wèl, dat een grote groep Buitenposters vrijwel direct hun
dorp uittrok
ken richting Augsbuurt (of:Lutkewoude), om daar aanzegging te doen ’om met te trekken
na
Collum en het zelve (=dat) te helpen verdeedigen.’92
Dit ‘verdeedigen’ lijkt in instantie onverklaarbaar, totdat je je realiseert dat toen eerst
Ament (*7.10) met 50 man, en vervolgens Germans (*8.00 uur) met het merendeel van
de nog.
overblijvende ongeveer 20 man uit Buitenpost vertrokken, de oranjegezinden in Buitenpost
wel
de conclusie getrokken moeten hebben dat al deze troepen naar Kollum trokken. Omdat
er de
avond tevoren op zijn minst één Buitenposter (Sierk Lijkles) in de herberg van Andries
Andries in Zwaagwesteinde was geweest, kunnen de Buitenposters met de ’Zwaagsters’
hebbe
afgesproken óók rond 8.00 uur hun dorpsgenoten door het luiden van de kerkklokken en
door
persoonlijke ’aanzegging’ op te wekken naar Kollum op te trekken, maar had
de komst van hé
grote contingent gewapende burgers (70 man)

even vóór *7.00 uur dat verhinderd. Ze zullen

trouwens op dat moment (rond *8.00 uur) nog niet geweten hebben dat het grote detachement
;

Ament niet naar Kollum maar naar Kollumerzwaag getrokken was en dat er tussen

Veen
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Veenklooster en Kollumerzwaag een stevige schermutseling met de Zwaagsters had

s direct na Collum
ge ordres, om
an Collum met een

plaatsgevonden. Toch zullen ze zich ook gerealiseerd hebben dat de grote groep Ament
uiteindelijk wèl naar Kollum zou trekken, omdat die plaats nu eenmaal na de gebeurtenissen
van de vorige dag werd beschouwd als hèt centrum van het oproer. Hoe dan ook, in de percep-

dokken van Optwij-

tie van de Buitenposters stond het vrij kleine garnizoen (bij het Vallaat 12 man en, uitgaande

arten en Fedde

van een totaal van 60 man, 48 man), misschien aangevuld met een aantal plaatselijke schutters

rbeeld kregen van

(waarschijnlijk niet véél en dan over het algemeen ook nog mensen die in dienst van de

eegeweest was naar

grietenij waren en die dus ten tijde van het oproer heel veel andere dingen te doen hadden!),

ng, Salomon Levi,

op het punt behoorlijk versterkt te worden en dus lag het voor de hand te proberen òf de

de herberg van

patriottische hulptroepen vóór te zijn (alhoewel ze zich gerealiseerd moeten hebben dat dat

kingen te halen in

vrijwel onmogelijk was) òf als de hulptroepen dan toch al wel aangekomen waren, de Kol-

eham, alvorens

lumers te helpen zich tegen de patriottische vijand te verzetten. Dat de Buitenposters de Kol-

haaste vertrek was

lumers gezien kunnen hebben als bedreigd, lijkt aannemelijk als je leest wat Germans in zijn

ct hun dorp uittrok-

rapport over de houding van de Kollumers zegt na zijn aankomst uit Buitenpost:

met te trekken na

Ongeveer ten negen uuren arriveerden wy te Collum, en begaven ons dadelyk by het
Gerecht, alwaar wy den braaven Hector Feugen, als Commandant der uitgetrokkene
Burgers van Dockum aantroffen; aan het Gerecht en aan den Burger Feugen onzen last

rt dat toen eerst

toonende, wierd dezelve door hun

n in Buitenpost wel

de Dienaaren der Justitie ordre te geeven om dezelve (=die) uit één te jaagen, of anders
er in te slaen en niemand te ontzien; dan, wel veere van hier door afgeschrikt te worden,

ken. Omdat er de

wierd dit Canaille nog woedender; al vloekende en raazende zy tegen myn Persoon.

an Andries
ZLwaagsters’ hebben |

kklokken en door
d de komst van het
inderd. Ze zulten

rote detachement
tussen

teerd; dan om Volk van Collum naar Buiten-

post af te zenden, was volstrekt niet mogelyk: want een zestigtal gewaapende Burgers
met één veldstukje was niet in staat om de assurantie (=zelfv
erdheid) en brutaliteit
van de Collummer Oranjeslaaven te keer te gaan; geheele attroupementen (=grote
groepen mensen) stonden by elkander; dit meende ik spoedig te
n beletten, met aan

srendeel van de nog

|

Hij maakt ook duidelijk dat er niet al te veel later sprake was van een bedreiging vanuit
Buitenpost: ’Van Buitenpost en daaromstreeks kreegen wy berigt, dat zy daar aldaar yselyk

woelden, de Substituut Procureur was naauwelijks met zyn transport gevangenen binnen Collum, of dezelve (=hij) spoedde zich met eenige manschappen weder derwaarts.”’
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De menigte uit Buitenpost bevond zich rond 9.00 uur tusschen Augsbuurt (of: Lutkewoude) en ’de laatste stuiver’ oftewel Steenharster Til aan de trekvaart,
waar ze gesignaleen
werden door Adam Marinus, de volijverige dienaar van het Hof Van Friesland,
die op dat
moment waarschijnlijk op weg was van Stroobos (waar hij midden in de nacht, na
een lange ct

enerverende tocht vanaf Leeuwarden, waarbij hij en de commies Leyber onderweg
de hele rits
eerder genoemde burgerkorpsen gealarmeerd kunnen hebben, was aangekom
en!) naar Kollum,

ing bij

misschien om te kijken of de gevraagde hulptroepen ondertussen inderdaad in Kollum

wierdel

aangekomen waren. Het is redelijk duidelijk waar de ” groote bende, staande bij
de Brug van

waaren}

Lutkewoude,’ naar toe getrokken is. Het was op dat moment (9.00 uur),
ondanks het luiden

naa Col

van de klokken in Kollum

menigté

door de Oranjeklanten, niet zo erg zinvol meer het dorp via de

meest rechtstreekse route (van Lutkewoude langs de trekvaart, dan de brug
in de knik van de
vaart over en vervolgens langs de Kollumer trekvaart naar de buorren) binnen
te trekken:
Germans was net aangekomen en Groenia en Ament zouden hem rond *10.00
uur volgen.93

’in hetd

dezelrd
Jesaja

‘

Hèt alternatief voor de menigte was de oostelijke route richting Burum: wat
lag er eigenlijk

uur naaf

meer voor de hand dan te proberen versterkingen op de been te helpen brengen
in Burum en

om zo vi

omstreken, gezien het feit dat Abel Reitses, de man door wiens toedoen het oproer
ogens-

9 en 104

chijnlijk begonnen was, in Burum woonde?94 wat nog meer voor dit alternatie
f pleit is, dat,

voegen

volgens Ellens en Braak tenminste, de Zwaagsters, en mèt hen waarschijnlijk alle
anderen die

de hand

‘s vrijdags in aktie waren gekomen, nogal ‘onvergenoegd’ waren over het feit dat de
Burumei,
‘hen … niet hadden bijgestaan,’ ook al hadden zij de Burumers nogal geprezen om hen
te

later ve; 5

bewegen de volgende dag toch vooral óók in aktie te komen.95 Iets van de reactie
van in iedéf
geval één Burumer blijkt uit het verhaal van Pieter Fransen die de nacht van
vrijdag op zaterdag doorbracht in de herberg van Barnjer Hendriks en Riemke Jans, ‘echtelied
en op het

Nieuwcruisland.” Terwijl hij daar op het eind van de middag rustig een drankje zat te drinker,
kwam Sijbe Jans, een buurjongetje, en net terug van de school in Kollum, die de aanwezigen

opgewonden vertelde dat Abele Reitses uit het hondegat bevrijd was. Pieter
gaf daarop een

gedeeltes
seling d

joeg. VI

van enig?
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buurt (of: Lut-

cadeautje aan Sijbe Jans, en zei: ‘Daar zal ik voor trakteren, drink maar toe mannen, daar heb

waar ze gesignaleerd

ik een Ducaat voor de Collumerswaagsters voor over!’%6 Dat was natuurlijk wel mooi, maar

land, die op dat

het zou te begrijpen zijn dat de Zwaagsters veel liever gehad hadden dat de Burumers óók iets

acht, na een lange en,
nderweg de hele rits :

gedaan hadden!
Een andere grote menigte werd later die ochtend gesignaleerd door Abel Wijbrens Keun-

men!) naar Kollum,

ing bij het Kollumer Vallaat: ’Om de streek van 10 à 11 uuren, al thans vóór de middag …

in Kollum

wierde (door hem) ontdekt, dat eenen zeer groote meenigte oproerige Boeren in aantogt

le bij de Brug van

waaren om zig bij zijne toen maalige wooning, zijnde aan het Collumer Verlaat te posteren, of

ndanks het luiden

naa Collum te begeeven(.)’97 Zoals uit het vervolg van zijn verklaring wel blijkt, kwam deze

het dorp via de

menigte uit de richting Westergeest en werd ze aangevoerd door Louwrens Johannes, wonende

in de knik van de

L

in het zogenaamde Kalkuis aan de Dokkumer Trekweg … zijnde een huis voor passagiers,’98

en te trekken:

dezelfde man die de dag tevoren de arme rechter Ellens in het rechthuis in Kollum zo met

00 uur volgen.93

Jesaja 10:2 om de oren had geslagen. Louwrens Johannes ging ’s morgens om ongeveer 8.00

lag er eigenlijk

uur naar het huis van Fokke Wijbes, onder Westergeest,’ om te zeggen dat het niet nodig was

gen in Burum en

om zo vroeg op te komen als ’s avonds te voren was aangezegd, ’maar dat zij lieden tusschen

oproer ogens-

9 en 10 uyr maar op de trekweg bij zijn huys moesten zijn, en (zich) verders moesten ver-

atief pleit is, dat,

voegen naar Collum om de patriotten als dan te vervolgen.” Het uitstel lag op dit moment voor

jk alle anderen die

de hand omdat al vanaf *5.30 de Substituut Procureur Groenia, eerst met maar vier huzaren,

eit dat de Burumers

later versterkt met de korpsen uit Tietjerksteradeel (*6.10) en nog weer later met het grootste

zen om hen te

gedeelte van de korpsen uit Oostermeer en Achtkarspelen (*7.40), waarop de grote schermut-

reactie van in ieder

seling met de Zwaagsters volgde, vreselijk fanatiek achter echte of vermeende rebellen aan-

L vrijdag op zater-

joeg. Vlak voor het vertrek van de verzamelde Westergeesters gaf Louwrens Johannes blijk

eden op het

kje zat te drinken,
ie de aanwezigen
gaf daarop een

van enig strategische inzicht door te zeggen:

'Het is best dat wij hier blijven en dat er twee

man naar Kollum gaan om te zien hoe de toestand daar is, want wij kunnen wel een vuur

aansteken, maar het moet ook weer geblust worden! 99 Het is mogelijk dat die twee verken-

ners inderdaad op pad zijn gegaan, maar dat dan waarschijnlijk pas vanaf het Huis ter Noord,
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een herberg aan de trekweg. Toen de Westergeesters daar rond *10.30 uur aankwamen, hoorden ze het nieuws ’dat er reeds dartig of veertig Gevangene te Feenklooster waaren’. Het
betrof hier natuurlijk de grote groep die rond *7.40 uur gevangen was genomen door Groenia
en Ament na de grote schermutseling tussen Veenklooster en Kollumerzwaag. Het ’nieuws’
was niet alleen nogal onnauwkeurig (zoals ik hiervoor al heb vermeld, spreekt de Beschrijving
van 66 gevangenen, Germans van 56!), maar op dat moment ook alweer achterhaald: de
gevangenen, waaronder Jan Binnes, die een paar uur in de herberg van zijn schoonzoon in
Veenklooster gevangengehouden was, zaten ondertussen al opgesloten in de kerk van Kollum!
Je zou kunnen zeggen dat dit nieuws het sturen van verkenners naar Kollum overbodig maakte.
Als de groep Westergeesters meteen doorgetrokken is naar het Kollumer Vallaat (afstand
ongeveer één kilometer à 12 minuten), kan ze dezelfde groep zijn die door Keuning bij het
Vallaat gesignaleerd werd ’om de streek van 10 à 11 uuren.” Voorlopig echter was de menigte
nog te klein (in eerste instantie kunnen het er zelfs niet meer dan drie à vier mensen geweest
zijn! 100) om iets te kunnen uitrichten tegen de twaalf Dokkumer schutters die al vanaf 2.00
uur bij het Vallaat geposteerd waren.
Keuning achtte het zijn plicht, om aan de ’Commissie’ die zich te Kollum bevond (=de
Commissie uit het Provinciaal Bestuur, onder leiding van Germans, uitgezonden om het
benarde Gerecht van Kollumerland bij te staan) ’daar van kennisse te geeven.…’ Het is maar zeer.
de vraag of Keuning hier niet gewoon liegt. Weliswaar is het best mogelijk, zoals ik hierboven.
al genoemd heb, dat hij tussen tien en elf uur een menigte in de buurt van het Vallaat gesig-

naleerd heeft, maar het lijkt nogal onwaarschijnlijk dat hij degene is geweest die Germans
heeft ingelicht. In de Beschrijving der oproerige Beweegingen in Friesland wordt wel

gesproken over de ontvangst door Germans, oftewel ’de Commissie,” van een dergelijk

bericht, maar op een tijd, ‘op den middag,” die niet spoort met zijn verklaring. Immers, als
hij min of meer direct, zelfs te voet, rond *10.30 naar Kollum was gegaan, was Germans rond.
*11.00 al op de hoogte geweest. Nee, uit alle gebeurtenissen die zouden volgen (en uit alle
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aankwamen, hoorr waaren’. Het
ymen door Groenia
ag. Het ‘nieuws’
ekt de Beschrijving
hterhaald: de
schoonzoon in
; kerk van Kollum!

overbodig maakte.
laat (afstand
Keuning bij het
ter was de menigte

mensen geweest
lie al vanaf 2.00

Ilum bevond (=de
den om het
.” Het is maar zeer

zoals ik hierboven
st Vallaat gesig-

t die Germans
vordt wel
‚n dergelijk
ing. Immers, als
was Germans rond

gen (en uit alle

getuigenverklaringen daarover) blijkt dat Germans, en in zijn kielzog de militaire commandant
Feugen, pas circa *14.00 uur het bericht ontvingen dat het kleine garnizoen op het Vallaat niet
langer tegen de steeds groeiende mensenmassa’s opgewassen was. (Dat Keuning kon liegen
alsof het gedrukt stond blijkt wel uit de evidente leugens die hij ten beste gaf toen hij op 22

maart 1813 terecht stond voor oplichting. 101) Het lijkt véél waarschijnlijker dat ’de Commissie’ op de hoogte gesteld is door een ander, in casu de commies Leyber, dezelfde man die
de vorige dag ervoor gezorgd had dat de Provinciale autoriteiten gewaarschuwd werden.
Leyber was ’s nachts vanuit Leeuwarden in Stroobos teruggekomen, na onderweg de eerder genoemde serie burgerkorpsen gealarmeerd te hebben. Rond de middag zag hij te voet drie
personen in Strobos aankomen die hij op dat moment nog niet kende: Attico Blom, Jan Jans
Schroor en Jelle Sijmens, all drie afkomstig uit Kollum, en dezelfde drie personen die de
gerechtsdienaar Adam Marinus ’s ochtends rond 9.00 uur bij de brug van Lutkewoude had
gezien. Hij knoopte een praatje met hen aan ’in ’s Landschapswaag’ bij Lucas Meinardi,
waarschijnlijk de plaatselijke kastelein (die, tussen haakjes, bij de inschrijving voor de
algemene burgerwapening samen met bijna al zijn dorpsgenoten weigerde zijn naam op te
geven! 102), blijkbaar om er achter te komen of hij met patriotten of oranjegezinden te maken
had. Toen hij het gesprek bracht op de geweldadige bevrijding van Abel Reitses, meende hij

uit iets dat Jelle Sijmens zich liet ontvallen op te maken dat hij met Oranjeklanten te maken
had, en voelde zich verplicht het drietal ’civiliter’ te arresteren en in verzekerde bewaring te
stellen. Dat laatste gebeurde in Stroobos zelf met behulp van een ’chais’ die hij gevorderd had
van Eit Mients van Gerkesklooster. Hij moet zich niet zo geweldig zeker van zijn zaak gevoeld

hebben, want met het rijtuig ging hij naar het Kollumer Vallaat (*13.15 uur) om vandaar,
zoals hij het op de creditnota voor Eit Mients noemde, ’rapport van Collum te haalen,"103 wat

in de praktijk inhield dat hij ’van daar den Geregte kennis heeft doen toekoomen van zijn
gedaan arrest (aankomst koerier circa *14.00 uur), ten einde te mogen weeten, of gemelde per-
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soonen bij den Geregte omtrent het voorgevallene van voorgemelde slaking (=bevrijding) voor
suspect (= verdacht) of schuldig bekendt stonden.”
Leyber laat hier iets weg: rond de tijd van zijn aankomst op het Vallaat (*13.45 uur)
dreigde het kleine detachement schutters bij het Vallaat onder de voet te worden gelopen door
oproerlingen uit het zuiden (Veenklooster) en het noord-westen (W. estergeest) en dus zal hierin,
de verklaring liggen voor een op het eerste gezicht bevreemdend ’bericht’ genoemd door
Germans: ‘(T)oen kregen wy het berigt, dat een getal van muitelingen, wel 4 à 5 hondert, ja
zommigen zeiden wel van duizend sterk zynde, het juiste getal was niet te bepaalen, zich by
Collumer Vallaat bevond, en aldaar onze Buitenposten overmeesterde(.)’ Misschien dat hij
inderdaad prompt te horen kreeg dat er niets ten nadele van de drie arrestanten bekend was en
dat hij dus het ’zijn gedaane arrest’ maar moest opheffen. 104 Het * gerecht’ had wel wat beters

te doen dan zich op dat moment bezig te houden met drie verdachten die vastzaten in Stroobos:
Kollum werd aan alle kanten bedreigd door Oranjeklanten en het was meer zeer de vraag of ze
met zijn allen het vege lijf wel konden redden! De moeilijkheid voor het gerecht èn de ’commissie’ was alleen dat het op dat moment onmogelijk was Leyber bij het Vallaat iets te laten
weten, omdat, zoals Keuning het beschrijft, ’kort daar naa (*14.00 uur), de weinige manschappen der Burger Schutters welke bij zijne huizinge waaren wagt houdende voor de
opkoomende zeer groote meenigte muitelingen, zig naa Collum moesten begeeven(.),°105 en

het Vallaat voorlopig onverdedigd was. Het enige wat er voor Leyber in die benarde situatie
opzat was zich heel vernederend te verstoppen, misschien wel, zoals Keuning zelf later op de
dag ook gedwongen was te doen, in het hooi. Maar toch wel nodig, want Keuning vertelt in
het vervolg van zijn getuigenverklaring dat

zoo draa deze aftocht was geschied, zommige dier muiters bij hem in huis kwamen

dringen, Drank eisten en dezelve ontvingen, zonder daar voor iets te voldoen; dat onder

deeze meenigte door (hem) daadelijk wierde gezien den perzoon Louw Johannes Cor-

poraal, woonagtig onder Westergeest; dat deeze (hem) niet alleen door aandrang van de

allersterkste bewoordingen, maar met daadelijke
peLeÀ Î geleA aanrandinge (= fysiek
ck
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aan

en

Buiter
bij he
versté)

tocht (

en va ‚

waary,
Word

e|

61

(hem) noch het onder ’t oog brengen van zijne zoo zeer gebrekkige gang geen de minste

king (=bevrijding) voor

invloed op dien geweldenaar scheen te hebben, maar in teegen deel dat (hij) door dat

wandier wierde voortgesleurd, met op drang dat (hij) het waapentuig van zijnen bedwinger, bestaande in een zeekeren sto

dat bevel heeft moeten gehoorzamen.
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dat noch ’t bidden vat |

oeste aanvaarden; dat hij, hoe ongaarne ook,

Het Kollumer Vallaat en ook vooral Kollum zelf werden nu, zoals ik hierboven al verteld
heb, bedreigd door groepen afkomstig uit de richting Westergeest (zeer waarschijnlijk
aangevuld met nogal wat Zwaagsters!) en Buitenpost (die richting Burum trokken om daar
zoveel mogelijk medestanders op de been te krijgen!), maar ook uit het zuiden (van Drogeham
tot Buitenpost), het noorden (Oostdongeradeel, vooral de dorpen Engwierum en Ee), het
oosten (noord-oostelijk Kollumerland en het Nieuwkruisland) en het westen (noordDantumadeel), in die chronologische volgorde.
Germans, die ik op dit punt al eerder heb aangehaald, schrijft over het begin van de
oproerigheden in Optwijzel het volgende: ’Naa dat wy ons ongeveer één uur te Buitenpost hadden opgehouden (het was toen ongeveer *8.00 uur), kreegen wy bericht, dat ook in Twyzel het
oproer begon, dat men aldaar de alarmklok klepte, dat de Muitelingen op Buitenpost in
aantocht waren, en, gelyk ik naderhand geinformeerd ben, dat dit door Oproerlingen van
Buitenpost zelfs was veroorzaakt.”107 Maar nogmaals, hij had het, heel begrijpelijk overigens,
bij het verkeerde eind: de Optwijzelers gingen allereerst naar het zuiden en zuidwesten op daar
versterkingen op de been te brengen alvorens rechtsomkeert te maken en alsnog via Buitenpost
en Veenklooster naar Kollum te trekken. En, zoals ik hiervoor beschreven heb, gaf zijn
terugtocht een groot aantal Buitenposters de gelegenheid via Augsbuurt/Lutkewoude richting Burum
en vandaar vanuit het oosten naar Kollum te trekken, een keurige omtrekkende beweging,
dus,
waarvan de gevolgen voor de patriotten in Kollum pas halverwege de middag zichtbaar zouden
worden.

Geert Pieters Prins, die de avond tevoren al naast Sperling en verschillende anderen

haantje de voorste had gespeeld in de herberg van Andries Andries in Zwaagwesteinde, was
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één van degenen die zich vanaf *8.00 uur, na het ‘kleppen’ van de kerkklokken, in Twijzel
bezig hield met het ’aanzeggen’. Van de anderen zijn vooral twee groepen (groepjes?)

temmins

belangrijk: het eerder genoemde groepje Buitenposters waarvan een zekere Marten en Fedde

menigte

Ruurds de leiding hadden, en, niet te vergeten, een aantal Kollumerzwaagsters, die na de zo

heid tot

dramatisch verlopen schermutseling tussen Veenklooster en Kollumerzwaag, net als de Buiten-

de toren

posters, versterkingen kwamen halen (dezen kunnen na hun vlucht gemakkelijk rond *8.45 in

en verve

Twijzel geweest zijn!). De voorhoede van de ’aanzeggers’, waaronder zeer waarschijnlijk

twijfelaë

Geert Pieters Prins, begon vanaf Twijzel aan een soort estafetteloop: eerst werden door de

DL

Twijzelers de klokken van De Kooten geluid (*8.30 uur), daarna door Ritske Jans en Gerben

adres v 4

Arends van De Kooten en de twee broers Klaas en Paulus Wijbes, de twee zoons van de smid

geschild

van het aangrenzende Kootsertille de klokken van Drogeham (rond 9.00 uur) en vervolgens in
Buweklooster (rond 10.00 uur), en vervolgens werden de klokken van Roodeschuur om 11.00

èn lid va

uur door Harrit Jans van Drogeham en Tjeerd Martens van De Kooten en de klokken van

ken met.

Augustinusga om 11.00 uur geluid door Wijtse Binderts, één van de zoons van Bindert Jacobs

Toen hij

van Buweklooster samen met enkele anderen en uiteraard werd het stokje door de inwoners

bij zijn h

van Augustinusga doorgegeven aan de Surhuizumers (*11.30 uur) en door hen aan de Sur-

Vrouwlië;

huisterveensters (*12.30 uur). Pas daarna begon er vanaf dit meest veraf (in relatie tot het
centrum Kollum) gelegen dorp een sneeuwbal te rollen die almeer dikker werd, en, maar nee,
hier is de beeldspraak niet exact genoeg meer omdat er waren eigenlijk twee sneeuwballen
waren: de ene begon de rollen in Roodeschuur (gelegen tussen Drogeham en Surhuizum)—Buweklooster— Drogeham en kwam via De Kooten en Twijzel in het het centrum
van het oproer terecht, en de andere begon te rollen in Surhuizum (de Surhuizumers hebben
niet gewacht op de Surhuisterveensters!) en rolde via Blauwvallaat richting Buitenpost maar
kwam bij Lutjepost, vlak voor Buitenpost, tot stilstand en rolde toen, alle inspanningen van de À

‘aanzeggers’ om dat proces te keren ten spijt, weer langzaam terug naar de verschillende dorpen van herkomst.

Even la
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klokken, in Twijzel

pen (groepjes?)

Het oproepen van de bewoners van een dorp en het opmarcheren naar de plaats van bestemming werd nogal eens bevorderd door gebruik de maken van de dorpstrom. Zo vertrok de

ere Marten en Fedde

menigte uit Augustinusga met voorop de offiële dorpstamboer òf iemand die voor die gelegen-

agsters, die na de zo

heid tot tamboer gebombardeerd was, ging dan naar de koster van de kerk voor de sleutels van

vaag, net als de Buiten-

de toren, waarop ze de klokken luidde om iedereen op te wekken naar de ’buorren’ te komen

akkelijk rond *8.45 in

en vervolgens massaal onder luid geschreeuw en tromgeroffel het dorp rondtrok om aarzelaars,

eer waarschijnlijk
rst werden door de

twijfelaars en bangerikken over te halen tòch mee te gaan.
In nogal wat getuigenverklaringen wordt melding gemaakt van dreigementen aan het

itske Jans en Gerben

adres van degene die mee moest komen. Soms werd er een soort dreiging op de achtergrond

jee zoons van de smid

geschilderd in de vorm ’als jij niet doet wat ik zeg, komt mijn grote broer langs om je in

uur) en vervolgens in

elkaar te slaan.” Dit overkwam Johannes Couperus, zoon van de chirurgijn van Augustinusga

oodeschuur om 11.00

èn lid van de gewapende burgermacht (die dus duidelijk vroeg in de ochtend niet was vertrok-

n de klokken van

ken met zijn collega’s die uit de richting Drogeham kwamen om naar Buitenpost te trekken!).

ns van Bindert Jacobs
e door de inwoners

Toen hij Wijtse Binderts uit Buweklooster, gewapend met ’een stok uit een karne pols,’ vlak
bij zijn huis tegenkwam, vertelde die hem

’dat in de Droogeham 1000 Drenten en 400

or hen aan de Sur-

Vrouwlieden waaren, welke alles doodsloegen wat hun voorkwam (=voor de voeten kwam)!’

(in relatie tot het

Even later, nadat Wijtse samen met enkele anderen de torenklokken had geluid, liep Johannes

r werd, en, maar nee,
wee sneeuwballen
p en Sur| in het het centrum
rhuizumers hebben
1g Buitenpost maar
> inspanningen van de
de. verschillende dor-

hem tegemoet en vroeg hem iewat ironisch-sarcastisch:

'Hoe veel personen zijn er dan in de

Droogeham dood?’

Wijtse: 'Nog geen een!’
Johannes: ‘Dan kan stou ook verschrikkelijk liegen!”
Waarop Johannes zich van hem verwijderde om zich zo snel mogelijk te verstoppen op
de hooizolder omdat hij natuurlijk heel goed besefte dat zodra de menigte uit de richting
Surhuizum door Augustinusga trok om door te gaan naar Buitenpost-Kollum, hij niet
langer alleen maar meer dreigend gevráágd zou worden mee te gaan, maar dat hij dan
gewoon uit zijn huis gehááld zou worden.
Dit laatste overkwam ook Berend Alberts Faber, een zoon van de 74-jarige Albert Jans,
Meester Schilder en Verver te Augustinusga. Ook híj hield zich op de zolder verstopt en liet
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zijn vader het woord doen (zoals Johannes Couperus zijn moeder het woord liet doen!)
toen er
verscheidene personen aan zijn ouderlijk huis kwamen om hem te halen:

De aanzeggers: 'Zijn je zoons thuis?”

Albert Jans:

‘Dar weet ik nietf‚maar wie heeft jullie opdracht gegeven die vraag te stel-

len?).”
De aanzeggers: Als jij of één van je zoons niet meegaat, slaan we je dood!

[Albert Jans: ‘Sla
dan maar toe, dan zal ik het eerste slachtoffer zijn! ']
Melle Gerrits van Surhuizum, waarschijnlijk net als Albert Jans een zeventiger, riep

daarop tegen een paar medestanders: 'Ga mer een stuk of drie het huis binnen en kijk
eens of zijn zoons thuis zijn!’
Eén Surhuizumer, ’gewaapend met een puthaak’, sprong daarop heel fanatiek over de
heg, meteen gevolgd door een aantal anderen om Berend te halen. Die kwam toen toch

maar tevoorschijn en ging met de oproerige menigte mee. (Wèl nam hij nog een polstok

mee om àls zich een gunstige gelegenheid voordeed over de sloten terug naar huis te

kunnen vluchten!)

In hoeverre de verklaringen van mensen die deel hebben uitgemaakt van één van de oproerige
menigtes, op waarheid berusten, valt onmogelijk na te gaan. In sommige gevallen, zoals
in het
geval van Johannes Couperus en Berend Alberts Faber is dat waarschijnlijk wèl het geval,
en
zijn ze in het ergste geval meelopers geweest. [N.B.: In de verklaring van Albert Jans heb
ik
tussen haakjes gezet wat door Johannes Couperus, die zich inmiddels onder de menigte
bevond
en kon zien en horen wat er voorviel, niet vermeld wordt. Opvallend aan de ’toevoegingen’
van Albert Jans is, dat die hem veel flinker en dapperder doen voorkomen dan hij in

werkelijkheid geweest moet zijn!] Alleen wanneer er door verschillende medestanders melding
wordt gemaakt van ernstiger zaken, zoals het leiden of het opdrijven ven een
menigte, moet je,

denk ik, hun verklaring in twijfel trekken.

Het ‘aanzeggen’ bij Albert Jans, der schilder van Augsutinusga, geeft me een goede
gelegenheid de wederwaardigheden te beschrijven van de sneeuwbal die begon te rollen
in Sur:

huizum en via Augustinusga en Blauwvallaat richting Buitenpost-Kollum en zich daarna weer
heel langzaam ’ontrolde’, totdat er in de loop van de dag bijna niets meer van over was,
vooral, maar niet uitsluitend, aan de hand van wat er, door Johannes Couperus en enkele
anderen, verteld wordt over hun aanvoerder, Melle Gerrits van Ophuis onder Surhuizum. Om

|
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te beginnen had Albert Jans zich al verwonderd over het feit ’dat zulks een oud man (nog-

et doen!) toen er

maals, hij was waarschijnlijk, net als Albert Jans zelf, een zeventiger!) ook mede moest, dog
naderhand, met nog meer verwondering gehoord heeft dat dezelve Melle Gerrits in het gewoel

van dien dag, een ijveraar is geweest.” Uit de beschrijving van de hand van Johannes

e vraag te stel-

aangevuld met de beschrijvingen van anderen blijkt wel dat Melle zichzelf zag als een oude,

d!

door de wol geverfde rebel die dat dan ook deed blijken door heel efficiënt leiding te geven en

ntiger, riep
nnen en kijk

te verwijzen naar de rol die hij tijdens het belastingoproer van een halve eeuw daarvoor had

atiek over de

gespeeld:

wam toen toch

nog een polstok
naar huis te

Hij was gewapend met een groote drietiende vork en zei tegen ons: 'Jullie moeten het
volk van agteren opzamelen, en van het huis van B. van der Kooi af beginnen. '(N.B.: B.
van der Kooi was de geëdigd klerk ter Secretarie van Achtkarspelen en de vader van de
bekende schilder Willem Bartels van der Kooi!) Zelf liep hij met zijn hooivork voorop.
Ik heb gezien hoe B. van der Kooi naar buiten kwam en tegen Melle Gerrits zei: 'Ik kan
niet mee en mijn zoon Willem is niet thuis. Misschien toch wat in onzekerheid gebracht

an de oproerige
len, zoals in het

door een vraag van Van der Kooi die ik niet verstond, maar die waarschijnlijk iets was in

1 het geval, en
ert Jans heb ik
menigte bevond
pevoegingen’

hij in
anders melding
enigte, moet je,

een goede
te rollen in Sur-

h daarna weer
ver was,
en enkele
urhuizum. Om

.

de trant van: ‘Waarom houd jij als oude man je in godsnaam met deze oproerigheden
bezig?”, probeerde Melle zijn legitimiteit op te krikken door zich te beroepen op zijn
ouderdom en wijsheid: ‘Jou weete dat zoo goed niet, Kooi, (maar) ik heb in het jaar van
'48 ook mede geweest, en trouwens, als we daar zijn dan is 't al gewonnen!’ In het Oost
van Augustinusga gingen we toen eerst bij Albert Jans zijn zoon Berend ophalen en
meteen daarna kwamen we langs het huis van de oranjegezinde L.E. van Scheltinga
(=ex-commies van Augustinusga), die zeer bleek en bestorven van aangezicht was. De

oproerigen vroegen Van Scheltinga om mee te gaan, maar hij weigerde dat door te zeggen 'Ik heb het Land zo lang gediend, en deeze reis dien ik het niet, want dit is een
pe (F. forkeard spul’, ongeveer ‘foute boel!). Toen kreeg hij naar zijn hoofd
geslingerd
dat dan zijn zoons mee moesten, maar Van Scheltinga antwoordde dat hij die
óók niet mee wilde hebben. Meteen daarop werd aan zijn twee zoons, die samen met hun
vader naast de hooimijt bij het huis stonden, dezelfde gewetensvraag gesteld, maar net
als hun vader antwoordden ze Neen! Van Fede IJbeles, MF Kuiper van Surhuizum

hoorde ik dat het aanzeggen in Surhuizum op ee hed dezelfde manier verlopen was.
Pieter Jans, knecht bij Hijlke Andries Wed?®, ha tegen hem gezegd dat hij ‘voort en
mede moeste’. Waarop hij zei dat hij zich niet door jongeren liet commanderen, waarop
Melle Gerrits, die toen al voorop liep, en het bevel van de jonge knaap herhaalde. Hij
begreep toen dat hij maar beter mee kon gaan, maar kon niet nalaten nog te zeggen: ’Als
er geen recht meer is, kan ik me niet verzetten. ' Ondertussen was Melle zich blijkbaar
gaan ergeren aan het trage marstempo van de groep en dus probeerde hij ons eerst van

achteren op te drijven, door herhaalde maten

‘voort, voort!’ te schreeuwen, maar toen

we verder in het Oost van Augustinusga kwamen, op het zogenaamde Arme Land, was
Melle het zat en riep: 'Ik zie wel dat er geen voortgang bij is, IK zal wel vóórgaan, volg
mij maar!’ Jan Halbes van Augustinusga,
ergerde zich aan Melle’s drijverij en zei: ’We
hebben maar één leven te verliezen, man!’ Waarop Melle weer helemaal de wijze oude
man uithing: ‘Dan heb jij geen Fries bloed! Je weet het zo goed niet als ik, want anders
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had

zou je zoiets niet zeggen!’ Lammert Geerts van Augustinusga vertelde
toen aan ons dat
toen hij eerder die dag tegen Wijtse Binderts van Buweklooster
en de andere aanzeggers
heel eerlijk zei dat hij voor zijn leven vreesde, hij net zo’n nonsens
-antwoord kreeg als
Melle

Werp

dat net aan Jan Halbes gegeven had: 'Man, je hoeft in Kollum
sláchtbank, we gaan alleen maar het vrijkorps ontwapenen. En wees niet naar de
niet ongerust, je
gaat niet als enige, er komen wel 200 mensen op!’ Toen we bij Lutjepos
t kwamen
(ongeveer *13.20 uur), kwam ons uit de richting Buitenpost iemand tegemoet
die ons
toeriep dat er in Buitenpost wel 80 man vrijkorps waren. Velen van
ze teruggingen omdat ze zich niet wilden laten doodslaan. Maar Melleons riepen toen dat
probeerde ons
wanhopig tegen te houden: 'Mannen, zweert elkander trouw, en
als we er dan op los
gaan,
kunnen we het echt wel houden!’ Hij kreeg steun van Wijtse Cornelis
van LutJepost, die zich duidelijk ergerde aan wat hij wel gezien moet hebben
als onze
halfhartigheid: 'Ik ben drie uur lang koerier geweest tussen Veenklooster
en Buitenpost,
en ik verzeker jimme dat de boeren het in de macht hebben. Zweel (F.
'swylje’,
lett. ; los
hooi in ‘zwelen’ bijeenharken!) alles maar op wat jimme mogelijk is, jimme
kanne het
best houden!” Waarop Melle het nog eens probeerde met een combinat
dreigementen en vlijerijen: ’Hoore jimme het niet, zweer malkander ie van
niemand zal weer terug, of hij moet verwachten wat hem overkomt maar getrouw (=of
hem nog wat te wachten!)!” Maar het tij was gekeerd, en ook al riepen anders staat
een stel oproerlingen: 'Er moet niemand terug gaan, we moeten allemaal blijven!,
” ik ben toen samen
met Auke Atses terug naar Augustinusga gegaan.

gerug
eige
“7.06

lende}

echte
overb

N.

gewel

Volgens Klaas Rudmer, net als Melle Gerrits uit Ophuis onder
Surhuizum afkomstig, ging
Melle niet lang daarna samen met de meeste anderen als een
’swaar gebroken man’ terug naar
huis. Maar in het Oost van Augustinusga kwam hen ’een menigte
volk van Surhuisterveen?

tegemoet, die Melle, hem en de andere oproerlingen uit Surhuizum
en Augustinusga dwongen

weer richting Blauwvallaat te gaan, maar volgens Klaas vond
Melle dat het wel genoeg was
geweest, ’komende hij voor (=door) sijn hooge jaaren’ toch
al niet ’soo schielijk te huis.” 108
Als de Surhuisterveensters zijn doorgegaan naar Buitenpost
(iets waarvoor in de stukken

elk bewijs ontbreekt!), zullen ze op z’n vroegst rond *15.10 uur bij
Lutjepost zijn geweest en

ruim een uur later pas in het centrum van Kollum, op een moment
dat de ‘slag om Kollum’ al
afgelopen was, zodat hun inspanningen duidelijk als mosterd
na de maaltijd gekomen zouden
zijn.
De verzamelde menigte Surhuizum-Augustinusga had wèl een
rol kunnen spelen bij de

belegering van het toch al zo belaagde Kollum. Melle Gerrits was rond
*13.20 bij Lutjepost,

en wanneer hij met de menigte meteen doorgegaan was naar Veenklooster - Dokkumer
Vallaat
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en aan ons dat
dere aanzeggers
oord kreeg als
naar de
ongerust, je
t kwamen
moet die ons
riepen toen dat
robeerde ons
r dan op los
lis van Lutonze
en Buitenpost,
vylje’, lett. los
me kanne het
van
r getrouw anders staat
n stel oproeren toen samen

had hij nog ruimschoots een ‘piece of the action’ — de ’action’ die het belangrijkste onderwerp zal vormen van het volgende hoofdstuk — kunnen meemaken, want uiteraard was het
gerucht over de aanwezigheid van 80 gewapende burgers niet méér dan dat, een gerucht, of
eigenlijk zéér oud, en ondertussen achterhaald, nieuws, dat ècht nieuws was geweest rond

*7.00 uur, op het moment dat 70 gewapende burgers, afkomstig uit Oostermeer en verschillende plaatsen in Achtkarspelen, in Buitenpost aankwamen. De meeste van die schutters waren
echter nauwelijks een kwartier later al weer op weg naar Veenklooster-Kollumerzwaag, en de
overblijvende veertien à vijftien man waren voor het grootste deel rond *8.00 uur al weer
vertrokken richting Kollum. Maar goed, voor wat deze menigte, één van de twee sneeuwballen
die vanuit het zuiden naar het noorden kwam rollen, betreft, was een gerucht voldoende
geweest om rechtsomkeert te maken en het vervolg van het oproer op die dag aan anderen over
te laten.

mstig, ging
an’ terug naar

huisterveen’
usga dwongen

genoeg was

jk te huis.” 108
r in de stukken
ijn geweest en

Een laat 18e-eeuwse 'chais’, oftewel
sjees, zoals gebruikt door de commies

Leyber op zijn tocht van Stroobos naar het
Kollumer Vallaat (tekening: Edwin Tunis).

om Kollum’ al
omen zouden

spelen bij de
bij Lutjepost,

ckumer Vallaat

De oude hervormde kerk aan de Voorstraat waarin in de vroege ochtend van de
4de februari 1797 een grote groep
gevangenen werd opgesloten.
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Hoofdstuk 4

De in de twee vorige hoofdstukken al verschillende keren genoemde Geert Pieters Prins
uit Optwijsel verzorgde samen met een ook al eerder genoemd groepje Buitenposters het luiden
van de klok en vervolgens het 'aanzeggen’ in zijn woonplaats Optwijsel, en bracht daarmee de
sneeuwbal in zuid-westelijk Achtkarspelen aan het rollen die vooral vanuit Drogeham en
Buweklooster zou gaan rollen richting Buitenpost-Kollum. In het tussen Drogeham en Surhuizum gelegen Roodeschuur gebeurde het aanzeggen door Harrit Jans van Drogeham en
Tjeerd Martens van De Kooten te laat (circa 11.00 uur)109 om de bewoners van dat dorp de

gelegenheid te geven samen met de Drogehamsters op te trekken: Geert Pieters Prins, bijvoor
beeld, werd rond 12.00 uur in Buitenpost gesignaleerd, wat inhoudt dat de menigte die zich
vanuit Drogeham, Buweklooster en Eestrum in Kootstertille verzameld had, om ongeveer

*10.30 uur vertrokken moet zijn. Hier dus hetzelfde patroon als in oostelijk Achtkarspelen,
waar de Surhuisterveensters te laat konden vertrekken om in het centrum van het oproer nog
enige rol te spelen, met dit verschil dat de inwoners van Roodeschuur wèl nog op tijd
konden

zijn om medespelers in het schouwtoneel van het oproer te worden.
Ook bij de aanzeggers in dit deel van Achtkarspelen waren de ferme-jongens-stoere-

knapen taal en de onverholen dreigementen niet van de lucht. In Roodeschuur, waar de twee
aanzeggers ook hun eigen verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid al bij voorbaat
afwezen door '(voor te geven) te koomen uit ordre van die van Kooten en Twijsel,’ was het:

‘Mannen, nu is het tijd, het bloed loopt op de straat te Kollum, nu zullen wij eens zien wat
harten dat jimme hebben!” En: "Jongens, nu is het tijd, als jimme nu niet meede gaan, rijden
(F. ‘ride’ = trappen) zij jimme moogelijk te nagt het huis plat! En: ‘Maak je klaar om meede

na Collum te gaan - ‘t is alles in rep en roer, de gehele wereld is in rep en roer!’ Ook hier
wordt melding gemaakt van het feit dat de gepreste man of jongen, in dit concrete geval
Foppt

|
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Eerdes van Roodeschuur,

’uit verleegenheid en benauwdheid (=angst) voor dreigementen de

troep is gevolgd.” Terwijl de aanzeggers hun gelegenheidswerk deden, stond hij sprakeloos
naast hen, ’zeer verslagen en bang.’ Een zelfde angst moet Ritske Binderts, de zoon van
Bindert Jacobs (Kloosterman) van Buweklooster beheerst hebben toen hij ’s ochtends met een

rt Pieters Prins

kalf, dat hij in opdracht van zijn vader naar Gerk Binnes van Drogeham moest brengen,

osters het luiden

langsging bij een zekere Janke Jans in Drogeham vóórdat hij zijn opdracht uitgevoerd had, of

acht daarmee de

beter, had durven uitvoeren:

geham en
ham en Sur-

Ritske: ‘Eris zoveel volk op de baan, dat ik mijn reis niet durf voort te zetten!’
Op dat ogenblik kwamen twee broers, waaronder Wijtse, langs, die ’van de Drogeham
uit de school kwamen.” Deze zeiden tegen Ritske: 'Wat moet je met het kalf naar de
Drogeham? Het komt op de weg vol volk, en als je het beest tòch naar Gerk Binnes gaat
brengen, gaan wij vast niet mee!"

geham en
n dat dorp de
Prins, bijvoor- |

Volgens Janke Jans was Ritske Binderts nu zó bang geworden, dat hij het kalf maar bij haar

úgte die zich

’stalde’ en met voor haar onbekende bestemming vertrok. Was zijn angst reëel? Op het eerste

ongeveer

gezicht wel, want toen tussen 9.00 en 10.00 uur de aanzeggers uit De Kooten en Kootsertille

htkarspelen,

bij Janke langs kwamen, vertelden die vol trots zei ’dat ’t volk niet bij honderden maar bij

et oproer nog

duisenden van agteren opkwam en de weg swart van volk was’ en, iets bescheidener en

op tijd konden

realistischer tegen een andere Drogehamster, Jefke Jans: "Wij moeten schielijk voort, we gaan
er met eenige honderd man op los, want anders komt het allemaal niet goed!’ En, nog iets

ens-stoere-

realister en nauwkeuriger, kreeg de arbeider Hendrik Aises *bij de scheiding tusschen de

waar de twee

Drogeham en H: Opeinde’ te horen ’dat er wel 200 man aankwam.” Toch zit er, zoals blijkt

al bij voorbaat
sel,’ was het:
nszienwat
> gaan, rijden
gar om meede
1’ Ook hier
te geval Foppé.
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uit de verklaring van Dirkjen Hendriks, dienstmeid bij Bindert Jacobs, een luchtje aan de breed
geëtaleerde angsten van Ritske en Wijtse Binderts (iets wat wel vaker het geval is in getuigenverklaringen die ruim nà het oproer werden afgelegd). Toen de aanzeggers na het luiden van
de klok van Buweklooster bij de boerderij van haar werkgever kwamen, vroegen ze — alsof ze

zonder meer een bevestigend antwoord verwachtten — aan Wijtse en Ritske Binderts, die voor
de deur stonden, ‘of ze gereed waren om mede (te gaan).” Op dat moment was vader Bindert
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binnenshuis om ’zich gereed te maken,’ alsof het voor hem vanzelf sprak om mee te gaan. En,
vervolgt Dirkjen, ’Ritske en Wijtse Binderts (zijn) toen … mede gegaan; Wijtse Binderts
(nam) een stok uit een karnepols waarvan het blok af was mede … en Ritske Binderts (nam)
een snaphaan uit de huis(.) … Bindert Jacobs (ging) daarna naar de Drogeham aan en zoo

mede(.)’ Zoals ik in het vorige hoofdstuk al vermeld heb, ging in ieder geval Wijtse daarna
naar Augustinusga om dáár de klokken te luiden (rond 11.00 uur) en daarvoor en daarna nog
tegen Johannes Couperus nog zo verschrikkelijk te liegen over de ’1000 Drenten en 400

Vrouwlieden’ die zich in Drogeham zouden bevinden. Na het oproer kocht Bindert Jacobs
voor zichzelf maar vooral voor zijn twee zonen Ritske en Wijtse strafvervolging voor héél
veel
geld af: hij betaalde eerst 500 en later nog eens 2.500 Caroli Guldens! 110 De arme Foppe

Eerdes, waarschijnlijk niet meer of minder schuldig dan de boer en zijn zoons zal zich, toen
hij op maandagmorgen 6 februari om 10.00 uur bij Bindert Jacobs langsging (de vorige
dag
om ongeveer 17.00 uur was hij ook al voor overleg bij hem langsgeweest!), niet gerealiseerd
hebben dat kij tot twee jaar tuchthuisstraf zou worden veroordeeld:
Foppe Eerdes:

'Hoe zou het willen, boer, zouden wij ook weer vegte moeten?’

Bindert Jacobs (duidelijk heel afwerend): "Die vegte wil, die kan vegte, maar ik gaan

voort (F. 'Ik gean fuort'= "Ik ga weg’), ik ga om een boodschap!’

Tja, voor de schrijfster Simke Kloosterman toch niet voorouders om zó geweldig trots
op te
zijn, lijkt me. Foppe Eerdes, 57 jaar oud, had als enigen die voor hem

opkwamen drie

mensen uit Harkema Opeinde en Augustinusga, Roel Fockes, Jan Hillebrands en Hillebrand
Sijtses (een broer van mijn rechtstreekse voorvader Edse Sijtses van Surhuisterveen,
dus, wie

weet, ben ik op dit punt enigszins partijdig!), die op 13 Augustus 1797 (Foppe zat toen al
vanaf begin februari in voorarrest op het Blokhuis in Leeuwarden) de volgende ’Pro Deo’
verklaring aflegden: ’Verklaaren wij ondergeschreevene Ingeseetenen … dat wij seer
wel kennen de Persoon Foppe Eerdes, thans Gevangene op ’t Blokhuis, die een stil mensch is, en
sig

met geen partijschappen in ’t algemeen bemoeid, een man van weinig doorsigt, ja
selvs seer
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| mee te gaan. En,

weinig verstand besit, die van den vroegen morgen tot den laaten avond als een ezel zwaar

tse Binderts

moet werken, om daar door sijn ongelukkig huisgesin, dat alle medelijden verdient, van de

Binderts (nam)
n aan en zoo

Wijtse daarna

arme staat af te houden(.…)’
Maar goed, of de ’huislieden’ nu geprest moeten worden of ze helemaal vrijwillig met de
aanzwellende menigte meegingen, feit was wèl, dat zich tussen *10.00 en *10.30 uur tussen

r en daarna nog

Drogeham en Kootstertille “wel 100 à 200 menschen waaren,’ uiteraard voor het merendeel

ten en 400

afkomstig uit Drogeham, Harkema Opeinde en Buweklooster. Onder de menigte bevonden

indert Jacobs

zich ook mensen die heel duidelijk tot het patriottische kamp behoorden, of in het recente ver-

ing voor héél veel

leden, al dan niet uit opportunistische overwegingen, patriottische sympathieën aan de dag

arme Foppe
s zal zich, toen

gelegd hadden. Opvallend is dat dezen niet ècht als vijanden werden gezien: een Johannes
Couperus uit Augustinusga, bijvoorbeeld, werd eerder gezien als de zoon van de plaatselijke

(de vorige dag

chirurgijn dan als een patriottische vijand. Als er al sprake was van enige vijandigheid, dan

iet gerealiseerd

bleef dat, in ieder geval bij het aanzeggen, beperkt tot wat vrijblijvend gescheld en getier,
zoals in het geval van Johannes Baljé, ’opsigter bij de molen in de Drogeham’. Net als zijn
collega-schutter Johannes Couperus uit Augustinusga, had Johannes Baljé op dit moment bij

eten?”
maar ik gaan

zijn collega’s in Kollumerzwaag moeten zijn, die zich net opmaakten om hun grote groep

dig trots op te

zich ’s morgens om ongeveer 9.00 uur, ’na dat de klok van de Drogeham al geklept had, twee

men drie
en Hillebrand
veen, dus, wie
> zat toen al
> ’Pro Deo’
rij seer wel ken-_
nsch is, en sig

‚ ja selvs seer

gevangen genomen oproerlingen naar Kollum te transporten! Volgens Johannes zelf vertoonden

personen bij ’s deponents huis … met name Ritske Jans … en Klaas Wijbes (zoon van de smid
van Kootstertille) … (terwijl hij) voor zijn deur was. Ritske Jans wees met zijn vinger naar
hem en zei tegen Klaas Wijbes:

'Daar staat die donder al!” Volgens Willemijntje Baljé, zijn

vrouw, heeft dit kleine gesprekje echter nooit plaatsgevonden, omdat haar man zich uit voor-

zorg ‘verstoken of geabsenteerd hadde,’ en uit haar beschrijving van het ’optrekken’ van de
menigte uit Drogeham naar Kootstertille blijkt ook al niet echt grote vijandigheid, maar meer

branieachtigheid vermengd met respect, tenminste tegenover haar:
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Ik zag 's morgens om 9.00 uur voor de deur van mijn huis twee personen, met name
Ritske Jans … en Klaas Wijbes … , gewapend met stokken. Terwijl ik in de deuropening
stond, zette Ritske Jans zijn stok bij de voet en zei ’Nu zullen we eens zien waar de
patriomten blijven! Even later kwam mijn buurvrouw, de moeder van Ritske, bij mij langs
die apetrots was op de begeestering van haar zoon: ‘Het lijkt wel alsof onze Rits vol vuur
zit. Hij is de eerste geweest om de klok te luiden!” Om ongeveer 10.00 uur zag ik veel
Í
volk langs mijn huis trekken, waaronder Bindert Jacobs van Buweklooster, die gewapend

was met een sabel. Toen ik één van de anderen, wijzend naar mij, tegen hem hoorde zeps
gen; ‘Boer, daar heb je een fiksen een (ook F. 'fiks'= flink, energiek; en F. 'ien’=
iemand), ” antwoordde Bindert Jacobs: 'Ja, die daar een met krijgt (=iemand die van
haar een klap krijgt) zal zijn kop wel voelen!”
De straf voor Ritske: een stevige geseling op het schavot en verbanning uit de provincie Friesland voor een tijd van vijf jaar (Géén straf voor Wijtse Binderts Kloosterman voor exact hetzelfde vergrijp: klokklepping en het aanzetten tot oproer! Hij werd wel gearresteerd en naar
het Blokhuis in Leeuwarden overgebracht, maar meteen daarop na het betalen van een borgsom van 1000 gulden weer vrijgelaten, waarna hij op 22 juni 1797 kon volstaan met het

betalen van een afkoopsom van 500 gulden! 111) 112
Rond *9.00 uur was het volgens één van de aanzeggers in Roodeschuur, Harrit Jans, in

Kootstertille al ‘swart van Menschen’ en was het wachten alleen nog op de 100 à 200 mensen
die vanuit Drogeham, Harkema Opeinde en Buweklooster moesten komen om met de verzamelde massale groep via Buitenpost en het Kollumer Vallaat richting Kollum te trekken.
Deze oproerige menigte, afkomstig uit Optwijsel, De Kooten, Kootstertille en niet te vergeten.
óók voor een deel uit Buitenpost en Kollumerzwaag, zag rond deze tijd, waarschijnlijk tot haar
eigen verbazing, de schutters van Surhuisterveen komen aanmarcheren onder leiding van de

dorprechter, Willem Gaukes.
Hoe was het mogelijk dat een zo kleine groep schutters (als ze allemaal zijn komen
opdagen, zijn ze met zijn zestienen geweest!) de ernst van het oproer zo had kunnen
onderschatten? Om dit te begrijpen, is het nodig een aantal uren terug te gaan in de tijd: toen

de door Z.D. Leyber en Adam Marinus gealarmeerde burgerwachten van Oostermeer, De Rot
tevalle en Drogeham rond *6.00 uur in Augustinusga aankwamen, zullen ze daar niet de

West
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1, met name

burgerwacht van Surhuisterveen aangetroffen hebben, tot hun grote teleurstelling natuurlijk,

de deuropening
n waar de
ke, bij mij langs,
nze Rits vol vuur

van de kleine verenigde burgermacht betekend hebben. Het moet op dat moment duidelijk

r, die gewapend

geweest zijn dat Surhuisterveen’ niet gealarmeerd was, en óók dat dat zo snel mogelijk alsnog

ur zag ik veel

hem hoorde zeg-

F. ‘ien’=
nand die van

want met zijn zestienen zouden Willem Gaukes en zijn mannen een aanzienlijke versterking

diende te gebeuren. Wat lag er meer voor de hand dan snel een koerier naar Surhuisterveen te

sturen? Als dat inderdaad gebeurd is, zal de koerier (per paard uiteraard) rond *6.30 in Surhuisterveen geweest zijn, en zullen de Surhuisterveenster schutters tegen een uur of 7.00 uit

provincie Friesoor exact hetteerd en naar
van een borgn met het

Surhuisterveen vertrokken zijn. De richting waarin ze marcheerden lijkt in eerste instantie
vreemd: het lijkt meer voor de hand te liggen om inderdaad (zoals de andere schutters verwacht zullen hebben) via Surhuizum en Blauwvallaat naar Buitenpost te trekken, dan een meer
westelijk route te volgen via Drogeham, Kootsertille en Optwijsel. In tweede instantie echter
misschien toch niet zó vreemd als je de tijd van de dag in aanmerking neemt: zoals ook een
Germans, een Ament en een Groenia moeten zij niet alleen de te verwachten omvang van het

Harrit Jans, in
à 200 mensen

oproer geweldig onderschat hebben, maar ook nog, tè overmoedig gedacht hebben, dat door
een route vlàk langs het oproerige gebied te nemen, het misschien nog mogelijk was een aantal

net de ver-

rebellen gevangen te nemen en op te brengen naar Buitenpost of Kollum. Net als Groenia en

te trekken.

Ament was dat een padvinder-achtig gedrag dat wel moest botsen met de werkelijkheid van het

iet te vergeten

moment, zoals dan ook prompt gebeurde in Kootstertille. Willem Gaukes gaf later zelf een

hijnlijk tot haar
iding van de

verslag van wat toen volgde, waar óók nog weer eens uit blijkt dat net als in Drogeham, oranjegezinden en patriotten elkaar nog steeds als mensen konden zien, ook al waren er aan beide
kanten scherpslijpers te vinden (bij de oranjegezinden waren dat bij deze gelegenheid blijkbaar

jn komen

vooral de Kollumerzwaagsters, maar die konden dan misschien als excuus aanvoeren dat nog

nnen

die ochtend 56 of 66 van hun medestanders bij Kollumerzwaag gevangenen waren genomen èn

| de tijd: toen

afgevoerd!):

rmeer, De Rotr niet de

Ik, ondergetekende, schutter en ef hr
woonachtig op het Surhuisterveen, verklaar
hiermee dat ik op de 4de februari 797 met mijn medeschutters op mars ben gegaan om
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de oproerigheden die er toen plaats hadden tegen te gaan, maar in De Kooten komende,
werden we door een groot aantal oproerigen achtervolgd, die probeerden ons de wapens.
te ontweldigen. We zijn toen gevlucht tot over Kootstertille. waarbij ik mijn geweer
in een sloot gesmeten heb. Meteen daarop werd ik door de oproerbende omsingeld, daar
mij dreigde dood te slaan, en mij dwongen om direct het geweer uit de sloot te halen,die
waarop ik in de sloot ben gekropen. Ik kon het geweer echter niet vinden. Nu werd ik
voor de keus gesteld alsnog het geweer te zoeken en te vinden af anders gedood te worden. Op dat moment kwam ene Jan Botes van Optwijsel, thans gevangene op het Blokhuis, mij te hulp. Hij stak me zijn hand en trok me uit de ijskoude sloot. Toen een paar
Kollumerzwaagsters me in elkaar wilden slaan en één van hen me zelfs met een hooivork
naar me stak, pakte hij zjn snaphaan van zijn schouder en zei: ‘Als gij hem kwaad doet,

dan schiet ik u dood!Ì

Rond 12.00 uur werden mensen als Jan Botes en Geert Pieters Prins gesignaleerd
in
Buitenpost, zodat je zou mogen concluderen dat zij, èn de grote menigte waar ze
leiding aan
gaven, rond *10.30 uur uit Kootstertille vertrokken moet zijn. In Buitenpost ging
een Geert
Pieters Prins, de vorige dag al zeer aktief in Kollum, bij Veenklooster en in Zwaagwesteinde
in de herberg van Andries Andries, eerst met ’een menigte volk’ langs de woonhuizen
van de
Buitenposters schutters, o.a. het huis van Oeble Beerents Brouwer, ‘kastelein
in ’s Lands Welvaren’ en korporaal in de gecombineerde schuttercompagnie van Achtkarspelen
en Kollumerland. Zelf was hij niet thuis en zat hij misschien ook voor zijn eigen veiligheid
ondertussen
met de meeste andere schutters uit Achtkarspelen in Kollum. 114 Bij het ophalen
van de tòch
wel op de zolder aanwezige ’Staate snaphaan benevens patronen’ werden de
in huis aanwezigen, Antje Aljes, Oeble’s vrouw en de dienstmeid, volstrekt genegeerd.
De menigte drong _
gewoon het huis binnen, doorzocht het helemaal op wapens en ging toen met
het ontdekte
wapen weer naar buiten, óp naar het huis van de volgende schutter (en in totaal
waren er in
Buitenpost 16 schutters te vinden!). Het inzamelen van de wapens van de plaatselijke
schutters
gebeurde óók door een groep Buitenposters, die daarover blijkbaar geen afspraken
met de
groep Optwijsel had gemaakt, want nadat Geert Pieters Prins en zijn volk vertrokken
was naar,
bijvoorbeeld, het huis van Doeije Alderts, gerechtsdienaar, kwam Gerben
Fockes (van Buiten-

post) Oeble’s huis binnenstormen:

zaten
hebbe
tal ’Bij
te B ú
men

|F,

uiterst
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geweld
moedij!
bijvoon
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Kooten komende,

en ons de wapens

ijn geweer daar

omsingeld, die

loot te halen,
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gedood te wore op het BlokToen een paar
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em kwaad doet,
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Gerben Fockes:
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‘Laat ons eens zien, hier zulle nog wel goed (F. ’guon’= enkele, som-

mige, d.w.z. wapens) in huijs weesen.”
Antje Aljes: 'Zie het huiĳjs maar door, de Prins (=Geert Pieters Prins) heeft het al
doorgezogt!'
Gerben Fockes (tegen haar en de anderen): 'Wij moete ook op de zolder!’
Antje Aljes: 'Daar hebbe de Prins en die (Bokwerders: 'en zijn maten’) al op geweest.”
en Fockes: ‘Het raakt mij niet of jij ons al dan niet toestemming geeft, dáár wil ik

|

op zien!’

Het directe doel van al dit wapens inzamelen werd rond *13.30 uur, vlak voordat de
grote mensenmassa uit de richting Buitenpost de voorposten van de schutters bij het Kollumer
Vallaat overmeesterde, verwoord door de Buitenposter Jan Egberts:
de Snaphaanen ontneemen en

"We moeten de Patriotten

hen te pakken zien te krijgen en hen dood slaan!’ en, iets

minder geweldadig en meer revolutionair, Hendrik Jans Kleine van Drogeham:

’Zij zoo

(=ziezo), die duivels hebbe ons lang genoeg gekastijd, maar nu zelle wij eens voor meester

IN
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opspele. ’ In de praktijk, zoals ik net heb laten zien aan de hand van de in Kootstertille bijna
gelynchte Willem Gaukes van Surhuisterveen, hoefde dat niet zo’n vaart te lopen, omdat de

stem van de redelijkheid en medemenselijkheid dan toch altijd wel weer de overhand kreeg.
Daar kwam dan natuurlijk nog bij, dat er onder de grote massa oproerlingen ook ècht mensen
zaten die liever thuis gebleven waren (en uiteraard waren er ook die naderhand het niet mee
hebben willen gaan nogal eens als gelegenheidsargument gebruikten). Zo verklaarden een aantal "Burgers en Ingesetenen van Buitenpost’ na het oproer ’dat ’t dien dag soodanig gestelt was
te Buitenpost dat bijna ijdereen gedwongen wierd de troep te volgen, sonder onderscheid off
men Patriott off anders gesint was.” Dit, en misschien ook het gegeven dat ze onderling een
uiterste tijd, 14.00 uur, 115 hadden afgesproken om met zijn allen in Kollum te zijn, kan verklaren waarom de natuurlijke leiders-van-het-moment het nodig vonden niet alleen bedreigingen
te uiten tegen hun niet al te willige medestanders-van-het-moment, maar soms grof fysiek
geweld tegen hen te gebruiken. Jan Botes van Optwijsel, dezelfde die bij Kootstertille zo edel-

moedig in de bres was gesprongen voor de Surhuisterveenster schutter Willem Gaukes, sloeg

bijvoorbeeld Hendrik Freerks van Drogeham hard met zijn sabel op de rug, en, dreigend

|
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zwaaiend met de sabel, spoorde hij ’de (trage) schaare’ luidkeels aan
om vóórt te marcheren.
‘Het is al de hoogste tijd!" We moeten voort, want anders is het maar
gekheid (—anders doen
we dit alleen maar voor de lol, als een soort spel, terwijl het bloedige
ernst is). Wie niet voort.

wil, zal kwinkslagen hebben!’ Waarbij Wijbe Lubbes van Optwijsel hem bijviel
met 'Voort,
Jongens, het moet er nu door!’en Sjoerd Rinses van Optwijsel ter verduide
lijking zei: ‘Toe,
Jongens, toe, het moet er nu door of anders is het mis.” Niet alle ‘rebellen
’ waren evenzeer

gediend van hun ’leiders’. Als je bijvoorbeeld Pijtter Dirks van Buwekloo
ster mag geloven,
sprak hij Wijbe Lubbes, één van de opdrijvers, aan met de vraag
’Ben jij de Commandant? n
daarmee implicerend dat hij, Pijtter Dirks, niet gecommandeerd
wenste te worden. Antwoord

van Wijbe Lubbes: 'Neen. * Waarop Pijtter Dirks: 'Dan heb ik evenveel
te zeggen als jij!’
Toen een deel van de grote mensenmassa rond *13.00 uur uit Buitenpo
st richting

.

Veenklooster — Kollumer Vallaat vertrok, was die waarschijnlijk voorzien
van minimaal 14
geweeren!16, in absolute aantallen misschien niet geweldig veel,
maar wèl meer dan
voldoende om de 12 schutters bij het Kollumer Vallaat (op dat moment
waarschijnlijk niet
langer Dokkumer schutters, maar een aantal leden van de burgerwa
chten uit Tietjerksteradeel

onder bevel van Eelke Rommerts Boonstra) te verdrijven. Zowel de Beschrijving
der oproerige
Beweegingen in Friesland als een ooggetuige, de kastelein van het
Kollumer Vallaat, Abel

Wybrens Keuning, maken melding van het pure feit dat de schutters zich
richting Kollum
moesten terugtrekken, en alleen Germans, in zijn rapport aan het
Provinciaal Bestuur, maakt
melding van het feit dat de grote mensenmassa, ‘wel 4 à 5 hondert,
ja zommigen zeiden wel
van duizend sterk zynde, het juiste getal was niet te bepaalen, … ald
onze aar
Buitenposten

overmeesterde.”117 En dat laatste zal zeker dichter bij de historische waarheid
komen omdat
verschillende getuigeverklaringen spreken van een gevangene, wat
suggereert dat er op z’n
minst sprake geweest moet zijn van een kleine schermutseling. Zo
vertelt Willem Pieters van
Drogeham:

|
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t te marcheren:
(=anders doen
). Wie niet voort
1 met Voort,
ng zel: 'Toe,

ren evenzeer

Toen ik op de weg tussen Veenklooster en het Kollumer Vallaat een weinig stilstond, za
ik hoe achter mij een grote groep die een ontwapende schutter-officier voor zich uitdreef.
welke volgens enkele omstanders de hospes (=herbergier) van Hardegarijp [=Auke
Alles, een broer van een zekere Wijbe Alles van Veenwouden, wel bekend bij iemand als
Jan Botes van Optwijzel] was. Vooraan in de menigte volks liepen Gerben Fokkes en Ate
Klases, die deze schutter verwoed met de arm duwden en voor hen uit dreven, terwijl ze
tegen hem schreeuwden: Voort maar,
dou salste de voorste met weesen!’(= Vooruit, je
moet aan het hoofd van onze grote groep mee optrekken!) Geert Pieters Prins zette hem
de sabel op de borst en zei: ‘Dou salste zeggen waar dijn geweer is, of ik voer dij door!’
Waarna hij Auke nog eens met zijn snaphaan bedreigde. Jan Hempkes, ook van Optwijsel, stond naast Geert Pieters Prins ‘met de zompe zeine’ en vloekte hem uit.

mag geloven,

Eén van de andere Drogehamsters verhaalt nog hoe ’hij … gezien heeft dat de Hospes van

ommandant?”’,

Hardegarijp (géén schutter-officier, trouwens, maar een gewone fuselier”) deerlijk mishandeld

den. Antwoord
en als jij!’

|

|
|
|
|
|

was(.), 118 en Jacobus Siedses uit Kootstertille vermeldt nog dat hij gezien had dat Binne

|

Alles (waarschijnlijk geen familie van de arme Auke Alles!) van De Kooten ’een staate geweer

|

richting

hadde’, naar je mag aannemen hetzelfde geweer dat Auke Alles vlak voor zijn gevangenname

|

minimaal 14

had weggegooid.

or dan

Dit alles zal zich afgespeeld hebben tussen *13.30 en *13.45 uur, vlak voordat de com-

|
|

újnlijk niet

mies Leyber vanuit Stroobos bij het Kollumer Vallaat aankwam en de authoriteiten (het

etjerksteradeel

nedergerecht en de ’commissie’ uit het provinciaal bestuur), waarschijnlijk met de ’chais’ die

g der oproerige

hij in Gerkesklooster gevorderd had, liet inlichten. Rond *14,15 uur, toen de gevluchte

llaat, Abel

(oftewel "geretireerde”) schutters alweer in Kollum aangekomen zullen zijn, zag de oproerige

jg Kollum

bende op de weg naar het Kollumer Vallaat drie huzaren aankomen. Sjoerd Rinses hiep toen

IN

stuur, maakt

voor het ‘volk’ uit en ging naar hen toe om hen te vragen:

| |

IN

n zeiden wel
itenposten
omen omdat
ter op Z’n
n Pieters van

Wat willen jullie?’

De drie huzaren: 'Wij willen er door!’
Sjoerd Rinses: ‘Dat kan niet geschieden!”
De drie huzaren: (onverstaanbaar, maar waarschijnlijk): 'En tòch willen wij er door!”
Sjoerd Rinses tegen zijn oproerige bende: 'Nu mannen, schiet dan maar toe!’
Waarop inderdaad door de menigte op de huzaren geschoten werd, waarbij één van hen
ae
\ werd en hen dus weinig anders overbleef dan de vlucht te nemen richting Kolum.

I

|
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De vraag wat deze drie huzaren bezielde om te proberen zich dwars door een opstandige

Joh

menigte heen een weg te banen, is niet zo moeilijk te beantwoorden aan de hand van het rap-

ei

port Ellens-Braak en het rapport Germans. De vorige dag namelijk hadden de rechter en zijn

beni

secretaris Braak het niet aangedurfd hun brandbrief over de gebeurtenissen in Kollum die mid-

heen

dag via het gebruikelijke kanaal te laten bezorgen: ’(M)en had weliswaar een Cor-

Een

respondentiepost van 3 Hussaaren: dog desobedientie (ongehoorzaamheid) van den Vice

Ee

1

Corporaal maakte het Gerechte huiverig, om zaaken van die aangeleegenheid aan hem te

En

Î

betrouwen.” 120 Toen Germans de volgende dag ‘ongeveer ten negen uuren’ vanuit het óók al

on

onrustige Buitenpost in Kollum aankwam, liet hij door de Secretaris Alma een ’Missive’ voor

Re

het Provinciaal Bestuur vervaardigen op de rechtkamer, waarin hij de toestand beschreef, zoals.

ï

od

hij die op dat moment in Kollum aantrof en gaf daarna opdracht ’aan den Vice-corporaal der
Husaaren van de Correspondentiepost te Collum (d.w.z. de missive in Leeuwarden te

ee

|

bezorgen), … welke Corporaal door veelvuldige uitvlugten oorzaak was, dat deeze Missive

ij

niet tydig aan Ulieden bezorgd wierd, en daar door geleegenheid gegeeven, dat ons
niet

Nn, Ì

spoedig genoeg adsistentie uit Leeuwarden wierd toegezonden.’121 Je zou dus mogen aan-

ft

nemen dat deze drie huzaren — zij het met tegenzin — met de ’missive’ van Germans onder-

ien

weg waren naar Leeuwarden. Ze moeten dan inderdaad wel èrg lang hebben gewacht met het

geen if

uitvoeren van de opdracht: de brief zal toch wel rond *9.30 uur door Alma geschreven zijn,
terwijl zij pas weggereden zullen zijn toen de terugkeer van de ontredderde schutters van het

\

k

zac
Ì

4

ak „

Kollumer Vallaat rond *14.00 uur het óók hen volkomen duidelijk moet hebben gemaakt dat

Louw

de toestand in Kollum onhoudbaar was, en dat óók zij gevaar liepen. Lijfsbehoud zal op dat

oes

moment belangrijker geweest zijn dan het bezorgen van een brief, hoe belangrijk ook, al zullen

zat, wal

ze niet verwacht hebben terug te moeten vluchten naar Kollum en het lot te moeten delen van

en zici

al degenen die waren achtergebleven.

Zoals ik al in het vorige hoofdstuk beschreven heb, werd Keuning na de aftocht van de |
schutters in eerste instantie door een groep Westergeesters onder leiding van Louwrens

grote zl |
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Johannes (”Corporaal’) gedwongen eerst gratis drank af te staan en vervolgens met een stok in

pstandige

de hand deel uit te gaan maken van de groep. Naderhand verklaarde hij dat toen zij tot aan de

jd van het rap-

bewuste brug voor zijne huizinge waaren gekoomen, de muitelingen zig meer en meer van

‘echter en zijn

hem verwijderden, waar door hij zig weeder in zijne wooning konde begeeven en begaf.” 122

<ollum die mid-

Als hij bij de groep gebleven was, had hij ooggetuige kunnen zijn van een merkwaardige

OT-

gebeurtenis bij de brug: de trekschuit uit Groningen, die volgens de dienstregeling om 16.00

n den Vice

uur in Dokkum moest zijn, legde rond *14.30 uur aan bij het Vallaat. In de schuit zat een

an hem te

|

nuit het óók al

misschien ter verdediging van die stad. Hun reis naar Dokkum vindt waarschijnlijk zijn verk-

’Missive’ voor

laring in wat Ellens en Braak zeggen over de pogingen van verschillende mensen hulp te verk-

beschreef, zoals

rijgen vanuit Groningen: ’Ook was inmiddels des Vrydags een Lid van de Municipaliteit van

corporaal der

Groningen het Collumer Vallaat gepasseerd, die alsmede zich de goede zaak aantrekkende, om

den te

was het mogelyk de rustverstoorders uit elkander te doen jagen, ongetwyffeld berigt heeft

eze Missive

gedaan van het geen hy gezien en gehoord heeft; waar by kwam dat eenige persoonen uit

ons niet

Achtkarspelen gevlugt, mede te Groningen hun wedervaaren geopenbaard hadden en zoo doen-

mogen aan-

Iyk adsistentie verzogt. Hun verbaal wierd door den President der Municipaliteit, door den

srmans onder-

Lieutenant Generaal Major Dumonceau, en den Generaal Major Bonhomme wel geloofd; doch

wacht met het

geen legaale (=officiële) kennis hebbende van de Hoogstgeconstitueerde magt in Friesland,

‘hreven zijn,

noch van het Gerechte van Collumerland, koste het eenige moeite en overreeding om hun een

itters van het

gemaakt dat
d zal op dat
k ook, al zullen
ten delen van

ftocht van de
WTENS

onbekend aantal soldaten van de reguliere Bataafsche Armée dat op weg was naar Dokkum,

_

zaak van dat gewigt te doen onderneemen.’123 Hoe dat ook zij, Keuning’s plaaggeest
Louwrens Johannes, die, zoals zijn bijnaam suggereert, zèlf nog niet al te lang geleden kor-

poraal in het reguliere staande leger was geweest, constateerde dat er ’goed volk in de Schuit’
zat, waarop hij en zijn companen de soldaten (al dan niet) dwongen uit te trekschuit te komen

en zich bij de groep te voegen. 124
Rond deze tijd (*14.30 uur) werd Kollum niet langer alleen nog maar bedreigd door
grote groepen oproerlingen uit de richtingen Buitenpost en Westergeest, maar vooral ook

80
vanuit het oostelijk gelegen Burum, en, op nog enige afstand een groep afkomstig uit Eng-

zeggers

wierum en Ee in Oostdongeradeel.

Fokkes,

Om ongeveer 10.00 uur kwamen twee ’woudjers’, Pijter Pijters uit Kollumerzwaag en

hij met

Johannes Pieters uit Westergeest, bij Harke Claazes van Engwierum aan huis, die wilden dat

ä

hij de kerklokken zou luiden. 125 Het is hoogst waarschijnlijk dat in ieder geval Pijter Pijters

â

ovi

één van de Kollumerzwaagsters was, die — net als degenen waar Jan Botes in Kootstertille
ruzie mee kreeg omdat ze de schutter Willen Gaukes mishandelden — tussen *7.40 en *7.50

opl
gef

uit

uit Kollumerzwaag gevlucht waren na de grote schermutseling van de Zwaagsters met het
grote detachement Groenia-Ament. De route van Pijter Pijters zal gelopen hebben via

:

Westergeest (waar hij Johannes Pieters opgepikt kan hebben) en Oudwoude naar het Noorden,

et i
elk
«
zi

omdat de route via Veenklooster rond hun vertrektijd nog geblokkeerd was door de volijverige

bel

rebellenjagers Ament en Groenia. Op hun eis dat hij de kerkklokken van Engwierum moest

luiden, antwoordde Harke Claazes
dat dat zijn zaak niet was, dat zij dan na de meester moesten gaan, dat zij toen, na een

pe |

d ú
bu ol

Me

zoopje gedronken te hebben ten zijnen huise, na het huis van de meester zijn gegaan, dat.
Mr. Blom hem gezegd heeft dat zij van hem hetzelfde hadden geëischt, dog dat hij hun
dat ook had geweigert, gelijk hij hun meede (=óók) had geweigerd de Sleutel van de
Kerkedeur over te geeven, dat kort daar op de klok is begonnen te luiden, dat men hem |
gezegd heeft, dat die beide woudjers zulks hebben verrigt, dat toen een menigte menschen zijn op de been gekomen, dewelke alle door de sterke dreigementen van die woud-

al ij
dari
le
on
val
a

Lijff zoude komen, zig hebben laten bewegen naar Collum op te gaan, dat hij insgelijks
vervaart (=bevreesd) voor de dreigementen gan hem gedaan mede is opgetrokken, dog
on gewapend, en zig agter aan houdende(.)

eral
Be ai
De al

Van Engwierum trok Harke Claazes met zijn dorpsgenoten niet direct richting Kollum,

Lio

jers, dat bij aldien (=indien) zij niet optrokken, de geheele wouden haar (=hen) op ’t

omdat ze bewoners van het noordwestelijk gelegen Ee mee wilden hebben. Na zich in de buor=

Siibe

kond
le il

ren verzameld te hebben, zijn ze eerst naar Ee getrokken en vervolgens samen met ’die van

gek

Ee’ met de overzet bij het zuidelijk van Ee gelegen Steenvak het Dokkumer Grootdiep over-

kon {

getrokken en hebben toen in oostelijke richting de oude zeedijk gevolgd en zijn langs Oud-

har dl
Alberf

woude richting Kollum gegaan. De Engwierumers moeten zijn voorafgegaan door de twee aaf

Vrijce)

schie L

|
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‚uit Eng

zeggers uit Kollumerland, want om ongeveer 12.00 uur werd de torenklok van Ee geluid. Jurk
Fokkes, die als seizoen-arbeider werkte bij de boer Eelke Weggers onder Ee, vertelt dat terwijl

hij met twee andere arbeiders in het dorshuis aan het werk was, hij de klok hoorde luiden en

erzwaag en

, wilden dat

:

dat daarop de knegt Pijbe Jacobs naar de buorren is gelopen om te sien wat daar te doen

n

was, dat die spoedig weeder is terug gekomen, dat die zei de dat *t in de buorren geheel

ijter Pijters

over al was en dat ze gewapend waren met Forken en Stokken (en) dat zij ook moesten

N

opkomen, of dat anders de Woutsjers zouden komen on haar (=hen) te dwingen om

jotstertille

0 en
|

mede te gaan, of anders te sterven, dat dan beide arbeiders naar de buorren zijn

47.50
*7.

gegaan, dat hij daarop is na binnen gegaan, alwaar toen bij de boer en boerin zaten twee
uit Collumerland met namen Pijter en Johannes Pijters en zei: ’Nu is het raar (= Nu is
er sprake van een ongewone situatie), wat moeten wij nu?’ Waarop de boer ten antwoord

met het

gaf: ‘Dat weet ik niet, dou moeste dij maar wat agterlijk houde!, dat hij daarop in ’t

.
VIa

buithuis (Bokwerders, F. bûthús’ = kochuis, veestal, koestal) is gegaan en vervolgens
met de knegt Pijbe naar de buorren is opgegaan, dat hij, in de buorren gekomen zijnde,
iedereen in de wapens vond, dat toen verscheidene schreeuwden dat er goed (Krom

iet Noorden,

Fries, F. 'guon’ = sommigen, enkelen) te paarde uit moesten, dat onder deese Pijl Ger-

Ep

bens zeide, 'Dou moeste maar gaauw na huis en haale het paard," dat hij toen heene

le volijverige

gaande om ’t paard te haalen, de menigte hem heeft toegeroepen, dat hij schielijk moeste
voortmaken en de dorpen aanseggen, dat zij schielijk moesten opkomen, dat ’t Vrijcorps

um moest

te Collum de baas speelde en als ze niet opkwamen, dat dan de Woudjers gedreigd hadden te komen en haar (=hen) zouden dwingen mede te gaan of sterven, dat hij vervol-

gens na huis is gegaan. 'Thuis gekomen zijnde, zeide hij aan de Boer dat ze hem in de

buorren geordonneerd (=bevolen) hadden … met het paard uit te gaan, dat de Boer ook

verlegen zijnde, gelijk hij zelve was, geantwoord heeft: 'Dou moeste dat selfs weete," dat

ae
n EEE dat
dat hij hun
tel van de

hij daarop een paard van de stal heeft genomen en is weggereeden, eerst na Jouswier,
alwaar hij Beern Pieters aantrof en aan die zeide 'Als jimme geneegen zijn om te vegten
dan moeten jimme na 't Steenvak gaan en daar maar blijven. Ee en Engwierum zijn reeds
leeg en naar Collum vertrokken!" [Bijna een uur later (ruw geschat *14.00-*14.30 uur),

igte Mens-

volgen. Zijn dorpsgenoot Minne Jans vertelt daarover dat ’zij bij een meenigte mensen

hen)

Sijbes haar (=hen) met een lijntje overgehaald(.)’127), dat

at men hem

zou een groep onder leiding van Bote Sijbes van Anjum dezelfde route via het Steenvak

. die woud-

kwamen, dat zij toen met een schipje bij gedeelten zijn we,

ns

UJ INSEE
okken, dog

gereden, en bij Jacob Dirks op de Heegsdijk gekomen zijnde, ’t zelve (=dat) heeft
gezegd. Dat hij vervolgens is gereeden na Morra (en) aldaar Tjibbe Harmens heeft

aangetroffen, aan wien zij zulks insgelijks heeft gezegd met bijvoeging dat hij ’t wel
konde zeggen in Morra, dat Tjibbe gezeid had dat (hij) maar voort moeste maken en te
Lioesens bekend moeste maken, dat hij vervolgens na Lioesens is gereeden (en) dat hij ’t

ng Kollum,

aldaar aan Beert Wagenmaker heeft bekend gemaakt, dat die zeide dat hij *t in de buor-

BR

ren moeste bekend maken, dat hij … zulks geweigerd heeft, zeggende dat hij zijn Com-

h in de buor-

missie had afgelegd, dat Beert

En

zeide: 'Dou moeste na Gerrijt Rinses rijde. ' (Dat

toen hij daar aankwam hij) eerst gevraagd hadde wie daar woonde (en) dat hij agter huis

t ‘die van

gekomen zijnde, Gerrijt heeft laten roepen, zeggende: 'Ze slaan te Collum reeds met het

.

diep over-

hebbende Bote

hij toen schielijk is voort-

Vrijcorps als

ngs Oud

|

de twee aan-

—

Hangers (F. 'hinger' = hanger, beul; dus: ze vechten reeds met het vrij-

korps als duivels). Die van Ee en Engwierum zijn reeds vertrokken en jimme moete

schielijk opkomen!” (Waarop Gerrit zei): 'Rijd dan maar voort naar Albert Sjolles en dan
naar Paesens,’ dat hij toen na Albert Sjolles is opgereeden, dat hij toen hetzelfde aan
Albert heeft gezeid, (die antwoordde): 'De duivel, jonge, gaauw naar Paesens!’ zeg-

82
gende aan zijn eigen jongen:

'En dou na ons, Gerrijt!" Dat hij toen is voortgereeden na

de oude dijk, en onderweg de cichorij dolders (=gravers) van Sijbe Cornelis insgelijks
heeft

gewaarschoud, dat hij vervolgens bij de dijk langs na Paesens is opgereeden, dat hij

te Paesens in de buorren gekomen zijnde, aan twee menschen het selve als hier vooren
verhaald is, heeft gesegd, dat toen verscheidene menschen om hem heenen zijn

lingen

Al

Bote Siiha

op.
Jo

gekomen, dewelke vraagden wat er te doen was, aan wien hij toen het selve heeft

15.00 en

hij toen aan Ernst Wiggers huis gekomen zijnde, Ernst in de stoep stond, die hem vroeg
of hij niet een kopje thee wilde hebben /zijnde Ernst de Broeder van zijn Boer Eelke
Wiggers/, dat hij toen ’t paard in de schuur heeft gezet, en een kopje
gedronken, dat
hij weeder buiten gekomen zijnde, verscheidene menschen hem zeiden thee
dat hij na 't Moddergat moeste om ’t aldaar bekend te maken, dog dat hij derwaarts spoediger konde gáán
als rijden, dat hij toen is heen gegaan en maar een weinig voort gegaan zijnde, is hem
reeds een heele troep ontmoet aan wien hij het zelve heeft verhaald, het geen hier vooren
meermalen is gesegd, dat hij de Paesumer wel geneegen vond, dog dat ze zeiden: 'Als
den eenen voort moet, dan ook den anderen!’ - Dat hij vervolgens van Paesens is weggereeden en na onderweg aan een boerehuis en de Wagenmaker tot Nijkerk ingsgelijks
het zelve gesegd te hebben, is hij over Metslawieg 38 huis gereeden, … dat hij ongeveer
tusschen vier en vijf uuren is te huis gekomen(.)’

naar het

gesegd, dat zij toen tegen hem seiden, dat hij verder in de buorren op moeste rijden, dat

haden

:

niet meer Ì
d
ging niet n
laat teruots
de
bedreigde d
8
Maar dar
ei
De

stig uit Kol

ties van enkele Paesumers op zijn aanzeggen, zoals die later in hun ’confessies’ (=bekentenis-

hoofdstuk.

sen) werden neergelegd. De meest volledige en dus onthullende is die van Auke Aukes, die

het vertrek 4

bekent
|

Qi

Dat Jurk Fockes ’de Paesumers wel geneegen vond’ is zeker in overeenstemming met de reac-

4

Lutkewolde,
:
:
dat gepasseerde Saturdag na de middag
tusschen twee en drie uuren een hoop volk tot
Paesens samenrotten, dat hij uit nieuwsgierigheid derwaards is gegaan om te zien wat
aldaar te doen was, dat hij toen bevond dat daar een knegt of arbeider was van Eelke

Wiggers woonagtig onder Ee (=Jurk Fockes), dewelke zeide dat al ’t volk van Ee en

Engwierum reeds naa Collum waaren, en dat (ze) van rondsom opkwaamen, dat als zij
ook niet opkwaamen, dat zij dan ongelukkig zouden worden, dat evenwel op dit eerste
gerugt niemand is opgetrokken, dat eenige tijd daar na Eesge Andrigs zoon, woonagtig
bij Gerrit Rinses tot Lioessens, is gekoomen, zeggende dat ieder hem (=zich) moest
klaar maken, dat alles in rep en roer was, dat hij daarop naa de dorpregter (=Jan Wijgers Veenema) is gegaan, om die te spreeken, dat die niet te huis zijnde, en de Jonge

zeggende dat ze de klok moesten luiden, dat alle klokken reeds luiden, en ’t volk reeds

optrok, hij … de sleutel van de dorpregter vrouw heeft gevraagd, en die ontfangen heb-

bende, deselve (=die) heeft overgegeeven aan Willem Sijtses, woonagtig onder Nes, dat

die toen de kerkdeur heeft geopend en na boven is gegaan te luiden, zeggende dat hij …
hem moest helpen, dat hij toen meede aan de klok heeft getrokken, dat den een den

ander heeft gedrongen om uit te gaan, 't geen met sommigen zo verre ging, dat zij daar
toe geweldige (=geweldadige) middelen gebruikten, hebbende zelfs de knegt van de
weever genaamd Andrys, Aarnt Elses de grijp op de borst gezet, zeggende dat als hij niet
meede wilde gaan, hij en de grijpe in de borst zoude steeken, dat hij … vervolgens met _

de hoop is meegegaan(.)
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Al het aanzeggen in Oostdongeradeel leidde er toe dat er twee
hoofdstromen oproerlingen op gang kwamen: de ene uit Engwierum, Ee, en een
uurtje later ook uit Anjum (groep
Bote Sijbes), kwam, volgens de confessie van Jan Poppes van
Engwierum ongeveer tussen

15.00 en 16.00 uur bij Kollum aan! 30, toen de laatste schutters net
op tijd gevlucht waren

naar het Kollumer Vallaat, en er dus al niet meer gevochten
behoefde te worden, tenminste
niet meer in Kollum. De andere hoofdstroom, die welke in gang
gezet werd door Jurk Fockes,
ging niet naar Kollum, maar, en dat zou voor de zich vrij wanorde
lijk vanaf het Kollumer Val-

laat terugtrekkende schutters een minstens zo grote bedreiging vormen,
naar DOKKUM, en
bedreigde die stad van een kant waar door geen Dokkumer gevaar verwach
t leek te worden.
Maar daarover later meer.

De groepen die uiteindelijk het ‘vrijkorps’ uit Kollum zouden verdrijv
en waren afkom-

de reac-

stig uit Kollumerland en Nieuwkruisland, èn, zoals ik beschreven
heb in mijn vorige

centenis-

hoofdstuk, uit Buitenpost. Kort samengevat was het zo dat de Buitenp
osters rond *8.00 uur, nà
het vertrek van bijna alle troepen uit hun dorp, naar het oosten
trokken, tichting AugsbuurtLutkewolde, waar ze rond *9.00 uur door de gerechtsdienaar Adam
Marinus gesignaleerd wer-
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den, en vervolgens naar Burum trokken 131 om daar hulp te halen om Kollum
te ’verdedigen’
tegen het groeiend tal gewapende burgers in dat dorp. Zonder oponthoud
onderweg kunnen de

Buitenposters rond *10.15 in Burum aangekomen zijn om daar aanzegg
ing te doen. Los van
het gegeven dat zich iemand uit Augsbuurt onder de grote groep
Burumers (en anderen)
bevond, zijn er enige aanwijzingen dat er ruwweg tussen *10.00
en *11.00 uur inderdaad ’aanzeggers’ uit Buitenpost en Augsbuurt in Burum geweest zijn. Anne
Jager, ’Haven Cherger in
de Leegte onder Burum’ vertelt dat

op zaturdag den 4 Februarij 1797 ongeveer twaalf uur ten (zijnen) …
gekomen
Pijtter Bakker, thans (=22 februari 1797) voortvlugtig, gewapend met zijn
een geweer, en
gewoont hebbende bij de huisman Nittert Nitterts op Munnekezijl, Jan Poepke,
een
Oostvries, mede (=ook) gewapend met een geweer, woonagtig onder
voortvlugtig, Jan Aukes, gewapend met een stok, meede woonagtig op Burum, mede
zijl, en
eenen Minne Lubberts, wonende als dienstknegt bij Reitse Abeles wed® Munneke
onder Burum (=

84

de moeder van Abel Reitses!), zijnde gewapent met een stok, dat (deze) persoonen den
deponent op een zeer geweldige (= geweldadige) wijze hebben gedwongen om als
muiteling meede na Collum te gaan, dat (één van hen), met name Jan Aukes (hem) tot
zijn deur heeft org, zeggende ‘Voort, voort maar! ', dat eene van (deze) bende

ha

genaamt Jan Poepke
(vermits (hij, Anne Jager] agter aankwam) hem diverse malen heeft
gedreigd, zo (=als) hij … niet harder wilde lopen, hem als dan te zullen doodschieten,
of in de modder wegtrappen.”
De groep Bakker werd vervolgens om ongeveer 13.30 uur nog steeds in de Leegte gesignaleerd, en om ongeveer 14.00 uur te Munnekezijl132, steeds om in die plaatsen aanzegging te
doen. Aannemende dat, omdat het gezelschap uit twee Burumers en twee Munnekezijlsters

uur:

bestaat, en er rond die tijd tot ruim na twaalven géén aanzegging was gedaan in Munnekezijl133, het afkomstig was uit Burum en om rond *12.00 uur in de Leegte te zijn, om
ongeveer *11.15 uur (uiterlijk) uit Burum vertrokken moet zijn en dus dáár tussen *10.15 en
11.15 aanzegging kan hebben gekregen om naar de Leegte en Munnekezijl te gaan. Als deze
groep (dit groepje?) trouwens bijna onmiddelijk na aankomst in Munnekezijl (rond 14.00 uur)
via Burum richting Kollum getrokken is, kan het op zijn vroegst rond *16.15 aangekomen
zijn, véél te laat dus om nog mee te helpen het ‘vrijkorps’ te verdrijven.
Waarschijnlijk na de aankomst in Kollum van het grote detachement Groenia-Ament mèt
de vele Zwaagster gevangenen (tussen de 56 en 66), zijn enkele Kollumers zèlf elders hulp
gaan halen, misschien gestimuleerd door het luiden van de klokken door de in de kerk opges-

loten rebellen. 134 Zo vertelde Minne J ans, ’woonagtig onder Anjum’, dat naar schatting rond
*13.00 uur, ’Doltje (zijnde een gistloper van Collum) bij hem gekomen was, zeggende dat te
Collum (waaruit hij tussen *10.00 en *11.00 uur vertrokken moet zijn) alles in rep en roer

was, dat zij ook moesten opkomen na Collum.’135 Ook deze groep, waarvan de eerder
genoemde Bote Sijbes zich als leider opwierp, kwam te laat (*16.00 uur) in Kollum aan. Een
andere Kollumer hulpvraag ging uit van Ritske Alberts (uiteraard van Kollum), die Marten
Eeuwes van Kollumerterp

(wiens vader, Eeuwe Ennes van Burum, oud-ontvanger van Kol-

lumerland was, en iemand die tijdens het vervolg van het oproer nog van zich zou laten
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horen), ’zittende op een paard’ vanaf ongeveer *10.00
uur aanzegging liet doen in Kollumerterp en Kollumerpomp.
Na dat gedaan te hebben ging Marten naar het huis
van zijn vader in Burum (aankomst

daar ongeveer 12.00 uur), vond hem niet thuis en stuurde
de arbeider Andries Uijlkes naar

Munnekezijl om zijn vader te halen. Deze ontmoette
vader Eeuwe, die al weer op weg naar
huis was, ergens halverwege tegen *15.00 uur. Eeuwe
Ennes had zich rond 12.00 uur op weg

naar Kollum bevonden tussen de Leegte en Burum, hield zich
tussen ongeveer 13.00 en 14.00

uur op in De Leegte (waar óók hij aanzegging deed:
uiteraard kan hij hier van de hulpvraag uit
Kollum gehoord hebben van de groep Bakker!), en tussen
ongeveer 14.00 en 15.00 uur tussen
de Leegte en Munnekezijl, waarna hij Andries Uijlkes
tegenkwam en hem vroeg:

‘Heb je het volk op Munnekezijl al aangesegt?
Andries: ‘Ja, doch niet naders dan in de Scheerwinkel alwaar
ik kwam om u te zoeken!’

daar Demede Columna
a dan he
ven de Kolen den dl
8

‘Waarna Eeuwe meteen zèlf ging aanzeggen in Munnekezijl,
wat vrij overbodig was, omdat dat
intussen al door de groep Bakker was gebeurd (rond
*14.00 uur).

Marten, zijn zoon, had intussen ook niet stilgezeten en was,
na zijn vader in Burum niet

thuis getroffen te hebben (&n na Andries Uijlkes naar Munnekezijl
gestuurd te hebben), verder

gegaan met aanzeggen in Warfstermolen (circa *12.45 uur),
had daar ook het volk verzameld
en was met hen stapvoets naar het Nieuwkruisland gegaan (circa
13.45 uur) en vandaar naar

Kollum, waar hij om ongeveer 15.00 uur aankwam, máár
… te laat om nog burgerwachters uit

het centrum van Kollum te helpen verdrijven!

De groepen mensen uit Kollumerterp en Kollumerpomp, aan
wie Marten al vóór de middag aanzegging had gedaan, waren naar Burum getrokken,
en hadden zich bij de steeds groter
wordende menigte gevoegd die circa *14.30 in Kollum
zou aankomen en nog een kort maar
hevig robbertje zou vechten met het restantje van de Dokkumer
burgerwacht. Het restantje,

|

|
|

|

|
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inderdaad, want Feugen was met de meeste troepen daarvóór al afgetrokken naar het Kollumer

Vallaat.
Wat was er in de tussentijd tussen het Vallaat en Kollum gebeurd? Rond de tijd (*14.00
uur) dat de weinige gewapende burgers bij het Vallaat zich terugtrokken naar Kollum, moet
Leyber’s koerier daar met de in Gerkesklooster gevorderde chais al aangekomen zijn met een
vraag (Moest hij zijn drie arrestanten langer vasthouden?) en een noodkreet (Help! De voorposten van de burgers bij het Vallaat worden onder de voet gelopen!). De drie huzaren van de
Correspondentiepost in Kollum zullen bijna onmiddelijk inderhaast vertrokken zijn richting

Leeuwarden met de missive’ die Germans al vanaf *9.30 voor hen klaar had liggen en tussen
Veenklooster en het Vallaat na de korte maar hevige schermutseling teruggevlucht zijn richting
Kollum. Een kwartiertje na hun haastige vertrek (rond *14. 15), het ook Feugen het merendeel
van zijn troepen uitrukken, maar wèl zó, dat hij, als dat nodig mocht zijn (de grote menigte uit
de richting Burum naderde het dorp vanuit het oosten en zou Kollum even later inderdaad bin-

nentrekken), hij meteen weer naar Kollum terug kon gaan: volgens de Beschrijving liet hij zijn

mond van oi

troepenmacht (op dat moment bestaande uit een kleine 120 manschappen!37, uitrukken,

avanceerden!

voorafgaan door een kleine voorhoede van zes man (!) onder commando van ’den Lieutenant

Canaille …

C. Visscherl38, … volgende hetzelve met het stuk Geschut, en de overige Manschap tot

lossen dier g

buiten het Dorp, daar hij stand hield, laatende egter de Wachten aan het Rechthuis en de Kerk

wierd onmod

agter.” Zo kon de luitenant Visscher de kracht van de verzamelde rebellen peilen om Feugen in

moest voors

staat te stellen zijn beslissing om òf in Kollum te blijven en dat te verdedigen todat er hulp van
buiten kwam opdagen òf zich zo snel mogelijk terug te trekken naar Dokkum, zo lang
mogelijk uit te stellen. Het werd vrij snel duidelijk dat alleen de laatste mogelijkheid overbleef: rond *14.30, dus een kwartiertje na het vertrek uit Kollum, trokken de rebellen vanuit
de richting Burum het dorp binnen, op dat moment nog niet zichtbaar voor de groep Feugen,
omdat ze zich aan de andere kant van het dorp bevonden (en haalden Louwrens Johannes en

zijn groep Westergeesters de trekschuit bij het Vallaat leeg!), en nu (*14.45 uur) ondernam de

slegten weg f
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luitenant Visscher een poging door te breken naar het Vallaat,
die al bij voorbaat tot mislukken
gedoemd was: ’De Burger Visscher raakte toen met de muiters
handgemeen, en wierd in weerwil van den moed en Cordaatheid van zijn Volk en zijn braaf
gedrag … genoodzaakt voor het
groot aantal zijner tegnstanders te wijken, en te rug te trekken.’ Na
het oproer bracht de

luitenant C.S. Visscher, "tweede Luitenant onder de Eerste Compagnie
der Gewapende Magt
te Dockum’ aan het Provinciaal Bestuur van Friesland ’een Koperen Oorband
’ in rekening
‘welke hij verloren had in de Atak (aanval) op ’t Collumer Verlaat,
’139 hetgeen wel íets
zegt over de heftigheid van de aanval. Germans, die in zijn rapport
deze poging van de
luitenant helemaal niet noemt, vertelt dan wat er verder gebeurde
: ‘(Wij beslotten met den
Commandant Feugen en de verdere Officieren, met een sterk Detache
ment en het veldstuk dat

wy by ons hadden naar het Collumer Vallaat te trekken, en de woedende
bende van daar te
doen delogeeren (= verdrijven); om den hoek van den Dyk gekomen zynde,
en de brug van het
Vallaat ons ons bereik hebbende, presenteerden wy het Canaille een
bosje druiven, uit den
mond van ons Veldstukje; waar op zy spoedig agter uit deinsden,
en de brug verlieten; wy
avaneenden op, en namen de brug in bezit” Volgens de Beschrij
ving beantwoordde ’het
Canaille … zulks met het aanheffen van hunnen onzaligen oproerkreet
Orange-boven! en het

lossen dier geweeren welke zij bij zich hadden … en … vlugte (toen). Hen
te agtervolgen
wierd onmogelijk gemaakt, door dien men naa ieder schot uit het Canon
de Paarden weder

moest voorspannen, zijnde de Cannonniers, hoe vol ijver ook, niet in staat
het zelve door den
slegten weg te trekken.” 140
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Het laatste stuk van de Zandwielsterdijk,
over de trekvaart overgaand in de Kruis-

“SYMYIaL apno upyltz

weg. In de lengterichting van deze weg
liet Feugen zijn kanon afschieten.

Dezelfde Zandwielsterweg, vlak vóór de

trekvaart. In 1797 liep de weg dóór over
een brug die iets westelijker gelegen was
dan de huidige. Het Kollumer Vallaat

moet zich bevonden hebben schuin rechts
aan de overzijde van de vaart.

YP

Zijkant oude rechthuis met ook tegenwoordig nog duidelijk zichtbaar twee

tralievensters en een deur aan het water

waardoor de gerechisdienaar Klaas Nauta
zal zijn o
ngen

in het

t nadat hij door de oproer-

ndegat

gesmeten

was.

Zijkant oude rechthuis.
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Hoofdstuk 5

Toen Feugen rond *15.00 uur zijn kanonniers bevel gaf te vuren in de richting van de
brug bij het Vallaat, was de reactie van de opdringende mensenmassa er eentje van blinde
paniek. De menigte vluchtte waarschijnlijk vooral in de richting Veenklooster omdat de trek-

Patriotten b
Te

den, liep he
Werf dat de
en de kerk f

weg langs de vaart letterlijk levensgevaarlijk was: de kaarsrechte weg maakte het immers heel
goed mogelijk de vluchtende menigte met het kanon in de rug te schieten. De aanvoerders van
vooral de groep 'zuid’, vooral afkomstig uit Drogeham, De Kooten, Optwijsel en Buitenpost,
probeerden nog wel de vluchtenden terug te drijven, maar, zoals één van hen, Sijske Jans van
ziende

Drogeham, later verklaarde, zonder àl te veel succes: *… Sijske Jans deponeerde (=verk-

geblec

laarde) nog dat (hij) op de weg tusschen Collumer Vallaat en Buitenpost gezien heeft Jan Botes

voeren

van Optwijzel en Sjoerd Rinses, mede van aldaar, dat het volk toen (d.w.z. ’toen (hij) het
Canon hoorde’ 141) begon te vlugten, dat gemelde Jan Bootes en Sjoerd Rinses toen van

Oonern

vond

reeds

Binnes

vooren naar agteren liepen, zeggende dat ze niet loopen moesten, en dat het slim (=erg) voor

stelde;

haar (=hen) zoude worden, als ze het nu verlooren; en op deese wijze het volk aanzetten om

resoluti

te staan.’ 142 In hun paniek gooide op z’n minst een enkeling zijn 'staate geweer” weg, 143
ongetwijfeld om, nu de hele onderneming verloren leek, niet tot rebel bestempeld te kunnen

worden.
Maar voor Feugen en de andere patriotten was er slechts sprake van een tijdelijk succes,

w
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stonden
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In zijn

omdat na de eerste paniek de menigte tòch weer van alle kanten begon op te dringen, en dus,

met de rebellet

volgens de Beschrijving, ’besloot men het Canon voor de brug te planten, en den post aan het

post hielden, k

Collumer Vallaat zoo lang mogelijk te verdeedigen.” Voor de arme commies Leyber moeten de

weer overvielel!

gewapende burgers als bevrijders gekomen zijn; uit het feit dat hij de chais, die hij van Eit

tegenstand te h

Mients in Gerkesklooster gevorderd had, pas op woensdag 8 februari weer terugbezorgde, 144

vond zich als hé

89
zou je mogen opmaken dat hij noodgedwongen zijn lot moest delen
met dat van alle andere

patriotten bij het Vallaat.
Terwijl aan het Vallaat ruim honderd gewapende burgers zich op het ergste
voorbereidg van de
blinde
it de treknmers heel
erders van
uitenpost,
€ Jans van
=verkft Jan Botes
nij) het

van
=erg) VOOr

zetten om

e kunnen

lijk succes,

den, hep het slecht af met het kleine detachement onder commando van
de luitenant Van der
Werf dat door Feugen in Kollum was achtergelaten, vooral ter bescherming
van het rechthuis

en de kerk [waarin sinds die ochtend *10.00 uur de oproerlingen opgesloten zaten,
die
daarvóór, rond *7.50, door het grote detachement Groenia-Ament gevangen
waren genomen].

De Beschrijving zegt daar het volgende van:

Nauwelijks ontwaarden de Inwoonders van dat Dorp, dat de schrik der Muitelingen,
het
Geschut dat hun den geheelen dag in bedwang had gehouden, uitgetrokken was, en van
alle kanten hun doemwaardigen aanhang uit Collumerland, Burum en Oostdongeradeel
ziende opkomen, of zij greepen nieuwen moed, en hadden de stoutheid op de nog overgebleeven Manschap uit de vengsters te begroeten, waar door zo men meent drie Persoonen gewond zijn, welkers eene aan de gevolgen daar van is overleeden. De bevelvoerenden Lieutenant zich door deezen aanval in de uiterste verlegenheid bevindend
e,
vond wijselijk goed, het Dorp te verlaaten, en zich met het Detachement aan het Collumer Vallaat te vereenigen. Ter naauwernood had hij met zijne onderhebbende Manschap dit ontwerp volbragt, of een Hussaar kwam tijding brengen, dat het Orange-g
raauw
reeds Collum introk, en men de in de Kerk opgeslootene Gevangenen (waaronder Jan
Binnes, die vanaf dit moment dus ook weer van zich doet spreken!) op vrije voeten
stelde; men zag tevens, dat eenige Muiters op de daken der Schuuren stonden, om door
allerhande teekenen hunnen naderende hulpbenden den weg aan te wijzen.” [In het
resolutieboek van de stad Dokkum staat vermeld wat de commandant J.S. Bonga en
tor Feugen daarover te vertellen hadden: "(Hij gaf te kennen) dat hij met zijne wapen-Hecbrohet
ede
beeterrs
hadden geoordeelt, naar Dockum weed
te keeren,
er dan sig door de
meenigte welke van alle kanten samen vloeiden en door boeren welke in hooij schuuren
stonden en seinen gaven, waarschijnlijk om te doen opmerken welke weg de oproerigen
hadd
in teen
slaan, om hun van alie kanten
in te sluiten, te laten vermoorden.

143)

In zijn rapport is Germans iets openhartiger: er is volgens hem wel degelijk
gevochten

ost aan het

met de rebellen die van buiten Kollum kwamen: ‘Terwyl wy hier (d.w.z. bij het Vallaat)
nog
post hielden, kreegen wy bericht dat de Muitelingen agterom getrokken waren, en Collum

r moeten de

weer overvielen; het kleine Detachement dat wy aldaar gelaaten hadden, moest
naa sterken

van Eit

tegenstand te hebben geboden, ook tot ons de wyk neemen. … Den volyverig
e Burger Feugen

zorgde, 144

vond zich als het ware verleegen, gebonden door myne ordres, om daar te blyven, dewyl
hy

n, en dus,

90
benevens zyn Volk deeze plaats gevaarlyk oordeelde, om daar langer post te houden, zeggende
dat hy het niet verantwoorden kon, als hy de beste blom van Dockums Burgery aan
de woede

der rebellen bloot stelde; ík besloot dan om nog een Husaar op den weg naar Collum af te
zenden, met het oogmerk of men ook weer naar Collum kon retourneeren, dewelke dan ook
spoedig te rugge kwam, my zeggende: dat er geen kans was om er door te koomen, uit hoofde

Nu z
zich

Stutsr

van de groote meenigte die hij van verre gezien had.”
Wat er in Kollum op het moment suprême nu precies gebeurd is, zal een stuk duidelijker

man ej

worden aan de hand van wat verschillende getuigen verteld hebben over de chirurgijn Dr.
Stutsman van Burum die, zoveel is wel duidelijk, aan het hoofd stond van de grote groep
oproerlingen, vooral bestaande uit bewoners van Kollumerterp, Kollummerpomp, Burum en
ook nog Buitenpost (zij zijn natuurlijk ’de Muitelingen (die) agterom getrokken waren’
genoemd door Germans). Taeke Jarigs, Meester Timmerman te Burum, getuigt 'dat gedagte
Stutsman op Saturdag den 4e Febr: jongstleden ’s middags tussen 11 en 12 uur bij mij ten mijnen huise is gekomen en grote verlegendheid in mij geproponeert heeft (=mij voor een
dilemma geplaatst heeft) ‘om met hem te vlugten na Groningerland, om reeden,’ zoo hij
zeijde, ‘dat een geheele bende volks opkwam om na Collum te gaan en hij bevreesd was, dat
men hem zoude dwingen om mede derwaarts te gaan,” welk voorstel egter bij de attestant
(door de getuige) niet is aangenomen om reden, dat hij sijn vrouw en kinderen niet wilde
verlaten.” De vrouw van de meester timmerman, Grietje Hendriks, maakt echter onverbiddelijk duidelijk dat Stutsman wel dégelijk vierkant achter het oproer stond en allesbehalve van
plan was om te vluchten. Haar buurvrouw, Aaltje Johannes Siccama, ‘huysvrouw van Gerrit
Posthumus, Mederechter van Collumerland’ (uiteraard moet haar man de patriottische zaak

toegedaan zijn geweest!) reconstrueerde het volgende onthullende gesprek met haar:

Grietje Hendriks: "War hebben wij niet een elendige tijd!”
Aaltje Johannes: ‘Ja! Maar ik heb het nu ruijmer als
dag.’
ietje Hendriks: ‘Ja, dat is zoo al (F. 'sa al/wol’ = zo is het het wèl, je hebt volkomen

gelijk), want doe (=toen) die andere Doctor Saturdag bij ons inkwam, en zeide tegen
mijn man dat hij aanstonds met moeste, het waar mij of de dood aanzeid wierde."
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Aaltje Johannes:

zeggende

"Waar dat dan Stutsman?’

Grietje Hendriks: ’Ja!’

le woede
af te

Nu zou het nog zo kunnen zijn dat Grietje Hendriks tegenover haar buurvrouw (waarvan ze

lan ook

zich gerealiseerd zal hebben dat die haar verhaal meteen aan haar man zou doorvertellen!) Dr.

vit hoofde

Stutsman extra zwart gemaakt heeft om zo haar man in een gunstiger daglicht te stellen, maar
daar spreekt tegen dat óók toen ze zèlf een verslag moest geven van het besprokene tussen haar

Hielke:

man en Dr. Stutsman, deze er niet bepaald gunstig afkomt:

ì Dr.

Toen Docter Stutsman op Saturdag de vierde Februarij 1797, ongeveer tusschen 11 en 12

OD

uur bij mij aan huijs is gekomen, zeide hij tegen mijn man: 'Nou, buurman, nou moeten
wij voort, zij benne al aan de pomp toe (N.B. dit verwijst waarschijnlijk naar de
bewoners van Kollumerpomp
die, na de aanzegging door Marten Eeuwes, naar de ver-

nn
n

zamelplaats Burum trokken). * Waarop mijn man zei: 'Ik gaa niet met voort!” Daarna

,

begon de klok te luiden en kwam een groote bende, gewapend met hooijvorken en stokken voor mijn deur, die luidkeels pitriep: ‘Voort, voort!” En toen is mijn man toch ook
maar met de bende vertrokken.

gedagte
ij ten mij-

Een vrij volledig (voorzover valt na te gaan tenminste!) verslag van wat er rond de middag

En

oostelijk van Kollum gebeurde wordt gegeven door Albert Hendriks, ’Dienstknegt … bij een

hij

Boer Bening Hessels, wonende tusschen Burum en Grijpskerk, maar digtbij de eerste plaats.”

vas, dat

Hij vertelt

|
|

|
|
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stant

id
L wilde

(dat er zaterdag middag omstreeks van twaalf uur de soon van Feike Jans, zijnde Sicke
Feikes [beide uit Burum!] genaamt, aan Se
[getuige] Boers huis was gekomen,

erbid

|
Ì

en had aang
datezeg
sij alle terstond
t,
te Collum moes
komenten
of dat sij v

erbid-

moesten wat hun overkwam [m.a.w. anders zwaaide er wat voor hen!], hebbende de
Valks [ook van Burum]. Dat daarop comparant Boer thuis koomende van Westermeulen
soon van Feike Jans gezegt, dat sijn vader het gehoord hadde van sijn Swager Pieter

halve van
N

[= Warfstermolen] waar sijn moeder woonde, waar en

n Gerrit
e zaak

volkomen
2 tegen

ee).

ij terstond, com-

parant, de arbeijder genaamt Jan Sjoerds, de jonge Hendrik Heikes, en de Boer Bene
de hen denn errtnder aar Burum gegaan, comparant en zijn Boer met éen stok in
de hand, de jonge een stok en de arbeijder een polsstok, zijnde dit geweest Saturdag laat-

stleden omstreeks half Een uur. Dat sij te Burum koomende daar reeds alle de Boeren en
ander Volk uit dien omtrek hadden gevonden. Dat toen tot Capitein van alles was
aangestelt Dr Stutsman, met de bloote houwer in de hand, en die toen ook het bestier

|

—_
|

over alles hadde gehad, wanneer sij weg moesten naar Collum, zijnde deese ook altoos

voorop geweeest tot Collum toe. Dat sij te Collum komende het Genoodschap [=het

gewapend genoodschap] toen hadden zien staan bij de Pijp; hebbende comparant van

anderen gehoord, dat Dr Stutsman als hun Capitein met hun afgesproken hadde dat als

||

|

|
|

92

hij de hoed afnam sij gesamentelijk moesten aanvallen. Dat vervolgens de Boeren
gesamentelijk op de Genoodschappers waaren aangelopen, die toen op de Boeren hadden
geschooten, maar waaren de Boeren egter doorgedrongen, wanneer [=waarop] de
Genoodschapslui op de loop waaren gegaan; hebbende comparant in die tijd gestaan te
Collum op den afslag met comparants Neef Pieter, zoon van de Weduwe van Pieter

Genier te Collum, terwijl er nog meer met comparant en zijn Neef daar op den Afslag
hadden gestaan, zij
Sppparant de Eerste mede in Collum gegaan, terwijl de anderen
er nog niet in durfden.!
’De Genoodschapslui,’ oftewel het Dokkumer burgercommando onder bevel van de
luitenant Van der Werf, zullen gevlucht zijn van de Pijp rond *14.45 uur, vervolgens rond
*15.05 uur aangekomen zijn op het kruispunt waarop ze linksaf (naar het zuiden) moesten
gaan om bij het Vallaat te komen (hetzelfde punt vanwaar Feugen vijf à tien minuten daarvoor
met het kanon op de oproerlingen bij het Vallaat had laten schieten!), waar ze ongeveer *15.15
uur zullen zijn aangekomen. Vooral de tijd van aankomst op het kruispunt, *15.05 uur, is
belangrijk: als Van der Werf daar tussen de 15 en 20 minuten later was gekomen, zou hem de
weg zijn afgesneden door een menigte afkomstig uit Engwierum en Ee.
Het is even de plaats om in te gaan op het strategisch belang van het Kollumer Vallaat
tijdens het oproer, want een blik op df de Schotanus-kaart òf de Eekhoff-kaart maakt duidelijk
dat de Dokkumer schutters in theorie óók via Oudwoude en Westergeest of via Oudwoude de
trekvaart over (en eventueel vervolgens via Kollumerzwaag terug naar de trekvaart) naar Dokkum hadden kunnen ontkomen. Er zullen voor Feugen twee belangrijke en allerminst theoretische redenen zijn geweest om via het Kollumer Vallaat meteen de trekweg richting Kollum te
nemen. In de eerste plaats leidde die route niet door dorpen waar de schutters, gezien de
ervaringen van het kleine commando onder Van der Werf in Kollum, hun leven niet veilig
konden zijn. Maar in de tweede plaats waren andere wegen op dat moment onbegaanbaar.
Zoals ik eerder vermeld heb, had het al een tijdlang stevig gedooid en, zoals genoemd wordt in

het strafdossier van Louwrens Johannes (’Corporaal”) van Westergeest, waren die zaterdagochtend ’(de) Boeren van Westergeest’ bij zijn huis, het Kalkhuis onder Westergeest,
‘vergaderd … weegens het Hoog waater, alzoo (=omdat) de andere weegens onder water
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stonden.’ Aan het eind van het vorige hoofdstuk heb ik de Beschrijving al geciteerd over de

en

n hadden
de
taan te

eter
Afslag

anderen
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rond
sten
daarvoor
er *15.15
r, ÍS
hem de

onmogelijkheid het kanon snel te verplaatsen, ’zijnde de Cannonniers, hoe vol ijver ook, niet
in staat het zelve door den slegten weg te trekken.” Ellens en Braak noemden in hun rapport
aan het Provinciaal bestuur, sprekend over dezelfde trekweg, ’de ongemakken op weg, veroorzaakt door doorgraavingen in den dyk (naar ik aanneem bedoeld om het teveel aan water in de
trekvaart te laten weglopen naar het lager gelegen omringende land).”148
Na de aankomst bij het Kollumer Vallaat van het kleine detachement schutters onder
commando van luitenant Van der Werf rond *15.15 uur duurde het hoogstens tien minuten
voordat Germans, tenslotte als ’gecommitteerde uit het Provinciaal Bestuur’ boven Hector
Feugen gesteld, het tijd vond worden de schutters zich op hun thuisbasis Dokkum te laten
terugtrekken. Dit is zijn beschrijving van de laatste ogenblikken van de groep bij het Kollumer
Vallaat:

Naa dat wy hier nog eenigen tyd post hadden gehouden, en de Oproerigen van alle zyden

V allaat

duidelijk
oude de

zich kwamen bijeen te verzamelen, zo dat de gewaapende Burgers zwaarigheid maakten,
om zich daar den ganschen nacht te soutineeren (=staande te houden), want de avond
begon reeds te naderen (volgens Louwrens Johannes was het °’s avonds vier à vijf uure
„… reeds schemerende avond:” zonsondergang was ongeveer 17.30 uur!), stelden dezelven voor om naar Dokkum te retireeren; daar toe konde ik voor als nog niet besluiten;

want ik maakte voorzeker daar op staat, dat wy des avonds uit Leeuwarden wel secours
(=hulp) zouden krijgen; en hiermede trachtte ik het Volk te bemoedigen; dan neen, byna

theoretis-

de algemeene wensch was om tot Dockum terug te trekken. My wierd gezegd dat er geen
genoegzaame voorraad van kruid en lood was, en dat zy des anderendaags morgens, met
meerdere magt ondersteund, alles wilden waagen tot vernieling der Geweldenaaren.

llum te

van kruid en lood te bekoomen, want ik konde tot den aftogt nog niet besluiten. Ik

aar Dok-

de
eilig

jaar.
] wordt in

erest,
„ater

Intussen reed de Burger Ament na Dockum, om was het mooglyk nog eenigen voorraad

declareerde (=verklaarde) aan de Burgery, dat ik als Comissaris aan het hoofd der
Colonne zou blyven, zoo lange er een man was.

Toen een huzaar, door Germans naar Kollum gestuurd om te kijken of het mogelijk was nog
naar Kollum terug te keren, kwam melden dat daarop geen enkele kans was, viel het doek voor
de schutters:

Hier op trok het Volk af, zelfs op aanraading van den Burger Keuning, en dus vond ik
my genoodzaakt om ook deeze plaats te verlaaten, met eene aandoening die onbes-
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chryflyk is, als ziende daar een huisgezin dat bloot gesteld wierd aan de woede van een
roofzieke bende, het geen ook naderhand gebleeken is; ik bevond my dan nog alleen
daar, zynde de Schuttery byna uit myn gezicht, en het Canailje was reeds tot niet verre
van de brug genaderd; waar op ik my spoede om by de gewapende Burgermagt te
koomen, het welk my gelukte; en nu marcheerden wy in de beste ordre op Dockum aan,
wordende dikwyls uit de bosschen op ons geschooten; ik kwam dan na een zeer

fatiguante (=vermoeiende) reis, zeer vermoeid te Dockum binnen met de gewaapende
Burgers; zynde de Burger D. Wadman nog te Collum gygleeven, die des Zondags naar
Leeuwarden is gegaan en niet weer tot my gekoomen.

Zwa
van
huijst
Dries

Het is duidelijk dat Germans in zijn blijkbaar sterk geromantiseerde versie van de gebeurtenissen zijn eigen grote held is: hij is een kapitein die als laatste zijn zinkende schip verlaat, of,
een misschien nog passender vergelijking: hij is een Don Quixote die in zijn ridderlijke

30 en

hoogmoed uitstijgt boven de alledaagse werkelijkheid, maar dan wel een Don Quixote die net

ren

op tijd ridder àf is en al rennend het vege lijf moet zien te redden.

later d

va

Germans spreekt niet van een groot gevaar dat de zich terugtrekkende Dokkumer schut-

moetet

ters bedreigde, maar waarvan ze zich volgens de Beschrijving al vóór hun vertek van het Val-

morget

laat heel goed bewust waren: ”Van eenen anderen kant wierd men gewaar, dat de Oproerlingen

op de li

van Driesum, en verdere dorpen van dien oord, in aantogt waaren, om zoo mogelijk het

van W;

Detachement den pas af te snijden, van alle kanten te omcingelen, en gedaan werk met hun te
maaken; Ten dien einde had men, om zich van geweeren te voorzien, de niet zeer talrijke

wijten d

Burgermagt van Dantumadeel ontwapend, en men vernam weldra, dat dit geheel District in

klein aal

oproer was, en men aldaar waarschijnlijk het voornemen scheen te koesteren, om Dockum te

afspraak

overmeesteren.” 150

konden

Net als in de Zwaag, waren de oproerlingen in Noord-Dantumadeel al héél vroeg op
pad. Zo meldt Boele IJdes van Zwaagwesteinde dat hij ’s ochtends ‘ongeveer vijf uur is wak-

Veenklof!
gegeven |

ker gemaakt door het roepen dat hij moeste opstaan en op de weg komen.’ Toen hij vroeg wie
zij waren, kreeg hij ten antwoord:

'Driesumers!” Ook al is het misschien te verwachten dat een

aantal Driesumers aansluiting zochten bij de Zwaagsters (die dan ook vast en zeker bij de

schermutseling later op de ochtend tussen Veenklooster en Kollumerzwaag geweest zullen

groep, di
dat ook id

.
menigte v

í
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zijn!), de meeste Driesumers hadden duidelijk niet veel behoefte
zonder vuurwapens op pad te
gaan, en dit had alles te maken met het besluit, genomen in de herberg
van Andries Andries in
Zwaagwesteinde, om de vrijkorpsen’ Cin de Valom en elders’) te
ontwapenen. Wijtse Joukes
van Wouterswoude vertelt dat ’in den nagt tusschen den 30 en 40
Februarij 1797 ten zijnen
huijĳse zijn gekomen Brand Oebles, Thomas Geerts en Pieter Rinderts
, alle woonagtig te
Driesum,’ die hem vertelden ’dat (hij) ’s morgens eerstkomende
te 4 uuren te Driesum moeste
weesen.” Hij had niet al te veel haast, zodat hij ’niet voor ’s morgens
10 uur bij de bende te
Driesum is gekoomen.” Evert Jilles, zelf een Driesumer, kreeg, óók
’in den nagt tusschen den

30 en 40 Febr: 1797,” van enkele andere aanzeggers te horen dat hij om 4.00
uur in de buor-

e

r schut-

ren van Driesum moest zijn, maar hij had geen zin en bleef op bed
liggen. Daarop werd hem
later die nacht door één aanzegger verteld ’om ’s morgens 8 uur in de
buorren te Driesum te
moeten zijn.” Toen hij ook op deze aanzegging niet reageerde, kwam
’ongeveer 8 uur ’s

het Val-

morgens een groot complot (=een grote groep mensen)’ hem halen.
Toen hij even na achten

oerlingen

op de buorren kwam zag hij daar ’een groote bende volks,’ die echter,
volgens de verklaring

et

van Wijtse Joukes van Wouterswoude, daar om 10.00 uur nog steeds
te vinden was. Het

t hun te

oponthoud zou best eens, behalve aan de traagheid van degenen

die net

Ijke

die ’moesten’ opkomen, te
wijten geweest kunnen zijn aan het feit dat de Zwaagsters (met daarbij
waarschijnlijk óók een

ict in

klein aantal Driesumers) door de verloren schermutseling met de groep
Groenia-Ament, de

kum te

afspraak van de vorige avond om zich rond 8.00 uur te verzamelen bij
Veenklooster niet

g Op

konden nakomen, en daardoor voorlopig (in ieder geval tot ruim na 9.00 uur)
hun weg via
Veenklooster naar het Vallaat en Kollum versperd zagen. Je zou je kunnen voorstel
len dat,

is wak-

gegeven deze ontwikkelingen, de Driesumers zich wel eens zouden kunnen
afvragen of het

oeg wie

ontwapenen van de ‘vrijkorpsen’ nu nog wel zin had. Uiteindelijk besloten
de leiders van de

n dat een

groep, die ’sterke voorstanders waaren om het Genootschap van Damwou
de te ontwapenen,’

len

dat ook inderdaad te doen en vandaar door te trekken naar Akkerwoude en
Rinsumageest. De

menigte vertrok waarschijnlijk rond *10.00 uur, was in Damwoude
rond *10.30 uur en kwam

OO

_
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Fr

9%
aan in Rinsumageest tussen 12.00 en 13.00 uur. Een beetje verrassend is misschien wel dat er
bij de ‘bende’ die in Damwoude de wapens van de leden van het genoodschap gingen ophalen,

teg

ook enkele Dokkumers gezeten hebben: Ritske Gerrits van Dokkum werd ’s morgens vroeg,

aan

‘(terwijl) hij te midden in zijn werk bezig was, door de voorbij gaande meenigte (bestaande uit
’wel meer dan 50 menschen’), welke van de kant van Wouterswoude kwamen,

… voor op

ew

(vooruit) … gezonden’ om waar hij maar kon aanzegging te doen naar Damwoude te gaan.
Zo kreeg de kastelein Linse Saakes, die laat op de avond nog zo’n belangrijke rol bij het

oproer zou spelen, van hem te horen ’dat hij zig zeer spoedig naar Damwoude moeste
begeeven of dat hij anders moeste verwagten wat hem overkwam (=of dat er anders wat voor

Lil

|

hem zou zwaaien), of dat zijn huis in brand zoude gestooken worden.” Of zijn dreigementen

E

geholpen hebben veel mensen ’op de baan’ te krijgen is niet na te gaan. Duidelijk is in ieder

vadel

geval wel dat niemand onder de rebellen in de wijde omgeving ook maar één ogenblik gedacht

vert

heeft aan een mogelijk innemen van Dokkum: het directe doel was blijkbaar zo veel mogelijk

|

mensen mee te krijgen èn zo veel mogelijk vuurwapens te verzamelen, en pas dáárna met een

näar |

wijde boog naar het zuiden, via de Valom en de Zwaag naar het centrum van het oproer te

pBeN

trekken.

Verschillende oproerlingen hebben in Rinsumageest hun opgekropte woede en frustraties

kaipe

he

gekoeld. Zo deed Sake Reitzes van Murmerwoude samen met enkele anderen zijn best met een

Aeon

bijl de vrijheidsboom in Rinsumageest om te hakken, en toen dat eenmaal gebeurd was, (sloeg

Dog bj

hij) de koker daar van met geweld met de Bijl in stukken.” Maar ook mènsen moesten het ont-

ann

gelden. Zo vertelt Popke Swaagman, schoolmeester te Birdaard (zoon van H. Zwaagman van

Matt

Rinsumageest, vooraanstaand lid van de plaatselijke burgerwacht onder commando van Dr.

de

Uitterdijk, de ’mederegter’ van Dantumadeel), hoe ‘ongeveer een uur aan zijn vaders huys zijn

Eet hl

gekomen Anne Heddes van Akkerwoude en Rintie Poort van Damwoude, almede eenige persoonen bij (hem) onbekend, dat voornoemde twee personen en de onbekende veel meer na

gren

Oproermaakers als na bestendige menschen gelijkten, dat (zij) gezaamentlijk mijn moeder heb-

ms
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ben gedwongen om het Exercitie Geweer en
Patroontas van mijn vader aan haar (=hen)
over
te geeven, dat mijn moeder, terwijl mijn vader
na Leeuwarden was, zulks op mijn aanraaden
aan hun heeft overhandigd, dog dat Hendrik
Lieuwes te Ackerwoude (N.B.: hij zou die avond
nog sneuvelen voor de wallen van Dokkum!)
en Andries Harmens van Rinsumageest mij met
geweld hebben genoodzaakt om de woedende
hoop verder te volgen, … voorts dat Rintie
Poort zig niet heeft ontzien van mijn moeder
verscheidene stooten op het borst en rug toe
te
brengen, zeggende deselve (hij), terwijl (hij)
mijn moeder bij de arm had, ’koom hier oude

bliksemse Landverraader,’ nog (=ook nog) heeft
Rintie Poort mijn moeder de Sleutel van het

hondegat afgedwongen, om te verneemen of
mijn vader daar ook in was. Verders heeft deselv
e
(=hij) en meer anderen gezegd, 'ik wil die
oude roode Bliksem,’ meenende daar mede mijn
vader, ‘voor 4 duijten de hals wel afsnijden,’
eindelijk (=uiteindelijk) is de woedende hoop
vertrokken na dat alvoorens Andries Harmens
’Orange boven’ had geroepen.”
Van Rinsumageest ging het terug naar naar Akker
woude en Damwoude, en van daar
naar het zuiden, naar de Valom. Na het botvie
ren van de ergste frustraties ging de bende vrij
opgewekt op pad. Andries Hendriks van Rinsu
mageest, vertelt dat onderweg Hilbert Pieter
s,
kuipersknecht van Rinsumageest ’tot (hem)
zeide, ‘zij zoo verdoemd, nu durven wij weer
Wilhelmus slaan,’ en verder voortgaande de weg
langs, slaande allerley Orange liederen op de

Trom, welke Hilbert had mede genomen van Rinsu
mageest, en dat (genoemde) Hilbert Pieters

nog bij Dokkum voor de Poort Wilhelmus geslaa
gen heeft, terwijl een perzoon bij de getuige
onbekend, met een haak op de schouder, gedans
t heeft.” Welke Oranje liedjes? Bijvoorbeeld;
‘Het is ou niet meer van Rood, Wit, en Blaauw,
de keesen zitte in het naauw.” Of: ’Zoo lang
de zon en maan zal staan/ Zal nooit de orange
stam vergaan/ Orange draagd men op de hoed/
Het blauwe trapt men met de voet!’

Volgens Andries Hendriks van Rinsumageest
was het enthousiasme onder het grootste
gedeelte van de groep toch niet zó groot: “verde
rs verklaard (Andries Hendriks) dat … Sake
Reitzes (de man die de vrijheidsboom omhakte!)
… met Eke Jochems van Wouterswoude, zit-
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tende beide te Paard, (hem), en anderen zijn tegen gereeden, en riepen, dat het meeste volk in
de Valom gebleeven was, en dat ze die van daar zouden halen, en voor hun opdrijven.”
De groep uit Noord-Dantumadeel probeerde ook onderweg nog zoveel mogelijk mensen
mee te krijgen die òf zich afzijdig probeerden te houden òf het na de verloren ’slag’ tussen
Veenklooster en Kollumerzwaag van die ochtend wel voor gezien hielden. Eén van degenen
die zo gedwongen werd alsnog mee te gaan naar het oproergebied was Sijbe Taedes van
Zwaagwesteinde, die probeerde de dag zo ongeschonden mogelijk door te komen in de herberg
van Keimpe Aukes:

(N)a een weinig toeven is Thijs Wijtses onder Damwoude, met anderen, aldaar

gekomen, zeggende Thijs Wijtses: 'Gij moet mede,’ waar op (ik) antwoordde, 'Op wiens
order?,' waar op Thijs Wijtses antwoordde, "Wij zijn Gecommitteerden, mede zul je of
de stok op de huid!,* en onder deese hoop was ook een persoon waar tegen
men zeide
Kuiper (=Hilbert Pieters, kuipersknecht van Rinsumageest), met eene Trom, zeggende
‘Met zul je al te maal, er zal geen een 't huijs blijven!,’ waar op (ik) en het ander
gezelschap na be emi zeijde Rintje Poort, … tegen (mij), ’Wij moeten nu alle
Patriotten maar
laan!,* waar op (ik) zeide 'Dat kan niet!,’ (waarop) Rintje Poort
(antwoordde), ‘Ja, wij moeten ze maar doodslaan, anders staan se dog weer op,’ waar
op (wij) voortreis(djen tot het Huijs ter Noord, wanneer (=waar) Gerrit Watses

woonende aldaar (=de kastelein) tegen het volk riep, ‘Als gij geld moet of wilt hebben,
dan moet je maar na Jacob Ellens, Generaal Ontfanger te Co
die heeft geld bij de
bult!” tog zijn (we) voortgereisd na ’t Wouterswoudster Tolhuijs, waar op ons een

meenigte ontmoete, komende van Dockum, met berigt dat de slag verloren was(.)15!

Maar zo ver was het nog lang niet. De verzamelde menigte uit Noord-Dantumadeel ging
via twee routes naar de trekweg om daar te proberen de zich op Dokkum terugtrekkende
gewapende burgers alsnog de pas af te snijden. Rond *16.00 uur kan een deel van de groep bij
de eerste brug nà het Kollumer Vallaat gekomen zijn, op ongeveer hetzelfde moment dat ook
Feugen en zijn groep daar via de trekweg aankwam. Een ander deel van de groep kan via Kollumerzwaag rond *15.45 uur bij de Triemerbrug, de tweede brug nà het Kollumer Vallaat,
aangekomen zijn, ruim op tijd om óók daar de grote groep patriotten de pas af te snijden. De
Beschrijving geeft het verhaal van de patriotten:

(O)p eenen kleinen afstand voorbij de eerste brug, ondervond men reeds de waarheid der
ontvangene tijding, naamelijk dat men ten oogmerk had het Detachement in de flank aan
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te vallen; men zag de bende Muiters, waarschijnlijk
daar toe bestemd, op de voorbij
getrokken brug, waar op de Commandant het geschu
t
chap voorwaarts rukken; dan het graauw scheen geenenliet agter brengen, en zijne Manslust tot den aanval te hebben, bij
de tweede brug gebeurde het zelve als bij de eerste,
met
het zelve gevolg, zoo dat men
des avonds tusschen zeven en agt uuren Dockum
eenige verdere ontmoeting
bereikte(.) … Men verbeelde zich de blijdschap, zonder
de ingetrokken Manschap binnen de wallen za „enwelke in Dockum plaats had, toen men
verlangende betrekkingen, naa zulk eenen hachelijkeneen ieder aan zijne bekommerde en
togt, hergeeven wierd, te meer,
daar men behalv
en de jageze voor eenen buitensteedschen aanval
, inwendig ook vrij wat

beweeging bespeurde.|

Wat Feugen nòch zijn schutters konden weten, was
dat Dokkum héél gemakkelijk in hun
afwezigheid ingenomen had kunnen worden vanuit
het noorden! Nadat, zoals ik in het vorige
hoofdstuk beschreven heb, Jurk Fokkes van Ee zijn aanze
gging had gedaan in Paesens,’ had
zich na het luiden van de kerkklokken rond 14.00 uur,
tussen 14.00 en 15.00 uur een grote
menigte verzameld in de buorren. Jurk Fokkes was na
zijn aanzeggen in Paesens te voet

doorgegaan naar Moddergat, maar halverwege kwam
hij al een groep oproerlingen-in-spé
tegen (uiteraard gealarmeerd door het luiden van de
klokken in Paesens), die van hem te horen
kregen dat hun hulp hard nodig was in Kollum.
Vanuit Moddergat vertrok Jan Harmens, voerman, te
paard richting Wierum om ook
dáár zoveel mogelijk mensen ‘op de baan’ te krijgen.
Bij zijn verhoor, op 9 februari, dus vlak
na het oproer, hing hij de vermoorde onschuld uit en wees
zoveel mogelijk zijn eigen
verantwoordelijkheid van de hand (een eigen verantwoor
delijkheid die hij duidelijk gehad zou
hebben als hij zou hebben toegegeven dat hij op de vraag
van één man, Jurk Fockes, of hij
verder westwaarts, in West-Dongeradeel, wilde gaan aanze
ggen, 'ja’ had gezegd!) door te
beweren dat hij gedwongen was door een menigte. Een
geval van overmacht dus:
Zeide de gedetineerde dat op zaturdag den 4 een menig
zijn gekomen, die dreigementen stelden om te Paesens te menschen in het Moddergat
op te koomen of compareeren en
in alles meed
te werken
e , en de
genoodzaakt hebben met het Paarna
d
Wierum te reisen, om tijding te brengen dat het te
m in oproer was.
Vraag: 'Wie zijn de persoon of personen geweest dieCollu
Antwoord: ‘Jan Foppes, zeevisser in het Moddergat je daar toe genoodzaakt hebben?’
(=gedwongen) die tijding met het Paard te Wierum teonder Nes heeft mij genoodzaakt
brengen,”
Vraag: 'Welke middelen van Noodzaak (= welke
iddelen) heeft deese Jan
Foppes aangewend?”
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Antwoord: ‘Jan Foppes

ge mij; Harme
“Jan
dou moste
ns,
na Wierum!’ En

ofschoon ik daar geen zin in
heb ik op dien order de tijding te Wierum gebracht.”
Vraag: 'En toen je te Wierum gekomen bent, aan wat personen heb je toen die tijding

gebracht?’
Antwoord:

‘Aan Doeke Johannes, Jelle Lieuwes,

Antwoord:
gereeden.’

'Ik heb niets meer gesproken en ben direct buitendijks door weeder na huis

Gerrit Jans,

Ulrich Christiaans en meer

andere personen, die ik niet kan noemen, staande alle op of aan de zeedijk te Wierum."
Vraag: ‘Welke Boodschap heb je aan deze mannen gebracht?’
Antwoord: 'De boodschap was: "Mannen, ik heb een Boodschap aan jimme. Gijlieden moet met mij niet aanmerken van (=als) een verspieder of oproermaker,
(maar) men heeft tijding gekregen dat het te Collum in verwarring is."
Vraag: 'Welke redenen of bedoeling zoude het hebben dat deese tijding aan de Wierumer
Mannen wierde gebracht? Heb je geen meerdere redenen met de Wierumers gebesigd en
gehouden?”

Vraag: Zijn de Wierumers je ook gevolgd?’
Antwoord: 'Ik heb geen Wierumers gezien!’
Volgens Doeke Johannes, één van de Wierumers, zei Jan Harmens om ongeveer 16.00 uur
tegen hem en de anderen, terwijl ze aan de zeedijk te Wierum stonden, in werkelijkheid:
‘Mannen, het betreft jimme allegaar (=allemaal), jimme moeten met, het is Oostwaards alles
in rep en roer!’ Tja!
Het gevolg van dit aanzeggen is geweest dat verscheidene Wierumers via Nes naar N:iĳkerk trokken (aankomst tussen 17.00 en 18.00 uur) en vandaar naar Metslawier (aankomst

Metsla
uuren.’

vonden, d
Dokkum {
sommige

even na 18.00 uur), waar ze zich verenigden met de Paesumers. Net als in Kollumerland (Dr.

naar Aals

Stutsman uit Burum!) was ook hier in Westdongeradeel een chirurgijn, Dr. Gottlieb van

gedetineen

Kroftenberg van Nes, zeer aktief in het leidinggeven aan en het opdrijven van de menigte,
zodra die vanuit Wierum door zijn woonplaats Nes trok. Een Dirk Tjerks, gardenier, verk-

laarde later ‘dat te Nes de Chirurgijn van Kroftenberg hem agter aan ging met de bloote
houwer in de hand en de getuijge niet alleen, maar ook eenen Gerrijt Jans met de sabel heeft
geslagen, hebbende vrij wat te zeggen.” Zijn verhoor, op 8 februari 1797, is een juweeltje van
sarcasme, ironie en understatement:

Vraag: ‘Welke reeden hebt u gehad u te mengen onder de oproerige menigte op Zaturdag
den 4 Febr. 1797?’
Antwoord: ‘Ik ben daar toe door de menigte met menigten gedwongen!’
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Wierumers

stilgezeten{
als de oprof
vrijwel

met,

zullen ze dä
vertrokken

101
En

ng
n meer
um.

ij2r,

erumer
ed en
tuis

ur

alles

Nij-

eeft
e van

urdag

Vraag: ‘Door wie bent u gedwongen?’

Antwoord: 'Ik ken de persoonen niet, maar het waaren Wierum
ers. ’
Vraag: 'Bent u gewapend of ongewapend met de menigte
meegegaan?’

Antwoord:
Vraag:

'Ik had een stok met een oud hartsvanger.

'Hebt u met die hartsvanger niet eenen Gerrijt Jans en
Dirk Tjeerds, beijde van
Wierum, ijder een slag gegeeven?’
Antwoord: 'Ik heb niemand met de hartsvanger geslaa
gen!’

Vraag: ‘Hebt u niet gezegd: ma
Voort, rc
Voort, heer
avans!, of iets diergelijks?”
Antwoord: ‘Daar weet ik niet van en als er zulks iets is voorgevallen
, zulks uiĳt gekheijd
is geschied, deweijl veel gekheijd onder ons plaats had,

Vraag: 'Hoe verre bent u met de meenigte mee gegaan?’
Antwoord: 'Tor Nijkerk in Oostdongeradeel, en van daar
weeder naar huijs.’
Vraag: 'Wat voor reedenen hebt u gehad om op de 7de aan
het genoodschap te weijgeren
uw zijdgeweer

over te geeven?’
Antwoord: 'Mij was gevraagd een sabel over te geven die ik
in geen twintig jaar in huijs
had gehad. Mijn hartsvanger was gebrooken en ik heb toen aangeb
te geven, maar het genoodschap wilde die niet meede nemen, maar oden de stukken over
naderhand hebben ze
die tòch meegenomen!’
Zoals gezegd, de Paesumers trokken, net als de Wierumers,
via Nijkerk naar
Metslawier, en kwamen daar ook, volgens Auke Aukes van
Paesens, ’een weinig na ses
uuren…” Hij verklaarde dat bij hun aankomst 'zij aldaar een
menigte menschen vergadert
vonden, dat hij aldaar een geruimen tijd heeft vertoefd, en
omtrent de tijd dat het Canon te
Dokkum gelost wierd, met de grote hoop is opgegaan na
Niawier, hebbende toen gehoord dat
sommige zeiden dat het Noodschooten waaren, dat hij vervolgens
met de hoop is opgegaan
naar Aalsum, en aldaar ten huise van Sjoerd Sijmens een weinig
tijds vertoefd hebbende, is hij
gedetineerde met Dirk Freerks van daar na huis gegaan(.)’
Zijn verhaal bevat een rare tijdsdiscrepantie: de grote menigte in Metslawier zou pas na het
afschieten van het kanon in Dokkum,
rond *21.30 uur, verder getrokken zijn. Ik denk dus, dat
je je hier moet afvragen wat de
Wierumers en Paesumers tussen even na 18.00 uur en *21 „30
gedaan hebben! Hebben ze echt
stilgezeten? Het lijkt zeer onwaarschijnlijk. Laat ik hier eens
een klein rekensommetje maken:
als de oproerlingen uit Paesens even na zessen nu eens niet
in Metslawier gebleven zijn, maar
vrijwel meteen, samen met de Westdongeradeelsters, doorgetrokken
zijn naar Nijawier, dan
zullen ze daar circa *18.45 uur aangekomen zijn. Zijn ze vandaar
ook weer vrijwel direct
vertrokken naar Aalsum, dan zijn ze daar om ongeveer *19.35
uur aangekomen. En van Aal-

102
sum was het maar een kwartiertje lopen naar … Dokkum! Want uiteraard was Dokkum het
doel, en niet het véél te ver af gelegen Kollum! En, niet te vergeten, de Dokkumer schutters
kwamen tussen 19.00 en 20.00 uur weer terug in Dokkum. Een half uurtje later, en dan …
wie weet! Volgens Monte Alberts van het Moddergat had de menigte waarmee hij door
Nijawier kwam ’het oogmerk om na Dokkum op te marcheeren en verklaard de reeden van die
optogt niet geweeten te hebben of niet verstaan te hebben, dog zijn niet verder gemarscheerd
dan tot de Boere huisen onder Wetsens ongeveer een half uur van Dockum en daar eenige tijd
gezeeten te hebben is de gedetineerde met de menigte geretireerd (=hij heeft zich teruggetrokken) op Niawier, zonder te weeten de reeden waarom hun marsch niet tot Dokkum hebben
voortgezet, dan de vrees dat zij niet tegen den vijand konden bestaan (mijn cursivering!), egter

zegt niet te weeten wie de vijand was’. Ach welja! Hij zal niet geweten hebben wie de vijand
was! Natuurlijk houdt hij zich hier onnozel: hij moet erbij geweest zijn toen de menigte te Nijkerk alle geweren van de gewapende burgermacht van dat dorp ging ophalen bij een zekere
Jacob Sijbes. Een zekere Jan Tjerks is naïever, en dus openhartiger over wat er zo vlak ten
noorden van Dokkum gebeurd en gezegd is. Hij verklaarde
dat op Saturdag avond den 4 Febr: 1797 om 5 à 6 uur een menigte Volk van circa 40

man, gewapend met houwers en snaphanen, waar onder een genaamd Monte [Alberts] —
en Wytse Nuttes, dewelke Koopman Folkert uit ’t huis haalde met swaare dreigementen.
(Dat) Menke Joukes en Wytse Nuttes hem attestant (=getuige) hebben gedwongen en
genoodzaakt een Fork te neemen en aldus met hun op te elken na Metslawier, zeggende de woeste menigte (zijnde Paesumers) herhaalde maalen dat men tegen de patriotten zoude vegten. Dat hij getuige benevens Jan Claases bij Sijbrands huis bij Aalsum op
de Ringscharne is gaan leggen, dat aldaar kwaamen aanjaagen Jan Jeltes te Niawier en
Mient Geerts … en een

genaamd Louw, een zoon van een geweesen School-
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meester te Niawier, welke
bij Plantinga, Castelein bij Dokkum (N.B.: Plantinga was
afkomstig uit Murmerwoude!), geweest waaren, zo zij zeiden, en zeggende Jan Jeltes dat

stad Nl

gereed had leggen om hun over de gragt en te Dokkum de Stadt te brengen(…)’

deed. |

de Stadt in rust was, dat ’t volk maar voort moest koomen, dat Plantinga drie grikken

Wat opvalt is dat Jan Tjerks het hier, zoals Auke Aukes, absoluut niet heeft over een lang

oponthoud in Metslawier. Trouwens, impliciet zegt hij in feite óók dat de menigte vrijwel
direct in de richting Dokkum getrokken moet zijn: hoe anders te verklaren dat de drie verken-
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ners uit Nijawier meldden dat het in de stad Dokku
m rustig was? Immers, waren ze nà de
aankomst van de gewapende burgermacht (tussen
19.00 en 20.00 uur) gekomen, en al
helemaal rond 21.00 uur, toen grote groepen oproer
lingen zich verdrongen voor de klapbrug
die naar de Woudpoort leidde, dan hadden ze niet
met een dergelijke geruststellende
boodschap kunnen komen. Kleine rekensom: als de
drie verkenners uit Nijawier meteen na
aankomst van de verzamelde menigte in die plaats,
rond *18.45 uur, vertrokken zijn, zullen ze
rond *19,15 uur in Dokkum aangekomen zijn. Stel
dat ze een kwartiertje hebben gedaan over
het gesprekje met Plantinga, dan zijn ze vertrokken
om *19.30 uur en aangekomen in Aalsum
om “19,37 uur. Als de menigte uit Nijawier direct te
voet naar Aalsum gegaan is, dan is die
daar aangekomen rond *19.36 uur (en lag Dokkum
op een 15 à 20 minuten loopafstand), dus
ongeveer tegelijk met (maar waarschijnlijk iets vroege
r dan) de drie verkenners.
Je zou je hier mogen afvragen waarom de menigte
vlak voor Dokkum halt maakte en
óók niet na de geruststellende berichten van de verken
ners gewoon de op dat moment vrijwel
onverdedigde stad binnentrok? Was het, zoals Monte
Alberts verklaarde, uit angst dat zij het
toch niet tegen een superieure vijand zouden kunnen
bolwerken? Maar weer, op het moment
dat de drie verkenners in de stad waren, was het rustig
en was er (nog) géén burgerwacht te
bekennen, dus zou het best eens zó kunnen zijn, dat er
sprake is van een luidruchtig zwijgen
over de werkelijke reden: het grootste deel van de oproer
lingen uit het zuiden was rond 19.00
uur vertrokken van het Huis ter Noord (aan de trekvaart),
en zou naar verwachting rond 21.00
uur bij de Woudpoort aankomen (zoals ook inderdaad gebeur
de!) en het zou best eens kunnen
zijn dat de Dongeradeelsters van die vertrektijd op de hoogte
waren en pas wilden proberen de
stad binnen te trekken op het moment dat de reusachtige
menigte bij de Woudpoort hetzelfde
deed. De moeilijkheid was alleen, dat twee kanonnen en
een ophaalbrug dat voorkwamen! Dat
dit een verklaring zou kunnen zijn, wordt wel enigszins
ondersteund door wat Jan Coopman
van Westergeest zegt over ’Marten Joukes, schoolmeester
van Driesum, die (samen met een
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zekere Feike Luitzes) als een der hoofden scheen te ageeren, dat deeze te paard had gezeeten
om te spioneeren hoe het bij Dockum gesteld was.’154
Maar dit loopt allemaal nogal vooruit op de gebeurtenissen in Kollum en bij het Kollamer Vallaat na de overhaaste aftocht van de Dokkumer schutters. Laat ik de draad van mijn
verhaal weer oppikken op het moment dat de menigte onder aanvoering van Dr. Stutsman, de

Hoe

chirurgijn van Burum, vanuit het oosten Kollum binnenviel en na een kort maar hevig

verk

vuurgevecht met het kleine detachement onder leiding van luitenant Van der Werf, het dorp
bezette. De groep Stutsman werd een kwartiertje later, rond 15.00 uur gevolgd door een
kleinere groep onder leiding van Marten Eeuwes van Kollumerterp welke groep meteen door
Kollum heen trok richting Kollumer Vallaat, 155 waar ze ongeveer gelijktijdig met de grote
menigte uit het zuiden, vanuit de richting Buitenpost, aangekomen moet zijn. Weer ongeveer

een kwartier later kwam de groep Engwierum-Ee vanuit het noorden bij Kollum aan (rond
*15.15 uur), en op dat moment klapte de val voor diegenen die niet samen met de Dokkumer

|

‚

|

schutters vanaf het Vallaat richting Dokkum getrokken waren, definitief dicht. Dat overkwam
bijvoorbeeld drie schutters. In het resolutieboek van het Dokkumer stadbestuur is daarover het

|

volgende te vinden: ’Ook verscheen in deese vergadering (belegd onmiddellijk na de terugkeer

|

van de schutters) de Commandant J.S. Bonga, tegelijk met Hector Feugen te kennen geevende,
dat hij met sijn Detachement in de beste Orde op hier was gerepliceerd (=zich had terug-

If

getrokken), dat vermist wierden Rinse G. Sijnja en Gerrit Vlaskamp, en dat na aller gedachten

Jouke Meents (volgens een brief aan het Provinciaal Bestuur heette hij Sippe Meints156) in de
retraite van het Commando uit Collum doodgeschoten was(.)’ 157 Eén van de twee nietgewonde schutters vertelt over zijn ervaringen na de wanordelijke terugtocht van het kleine

commando uit Kollum het volgende:

Onder de gewapende Burgers, die, te Collum voor de verschrikkelyke overmagt der
Muitelingen, hebben moeten wyken, bevond ik ay ook, beneffens mijn vriend P**

(spoort totaal niet met de namen van de vermisten!). In weerwil van onze voorzigtigheid

en vlugheid, om de handen deezer Stadhouderlyke Moordenaar te ontsnappen, mislukten

.
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het ons: zy naamen ons in requisitie;
ons elk een Kn
‚ En
ons, met
Zwaare vloeken, hen te volgen. Onze gaven
voorgangers waren Eek ingelasteden
getal, en
gewapend met Stokken, Hooyvorken,

gezeten

Jk oneren, Degens, en voorts alles,
wat maar
eenigzins naar Geweer (=een wapen) geleek.
De eerste aanval die de ORANJE-

|t Kol-

MOORD-BENDE deed, (die gy wel zult begrypen kunt, met wat hart wy
was
op het slot van BRAAK,
dat voor een groot gedeelte geplunderd werd.ze gleden.)

van mijn
man.

BE

Hoe dat in zijn werk ging, is te vinden
in de 'confessie’ van Jan Poppes van Engwierum,
die
verklaart:

E

et dorp
on

(Dat) hij ongeveer tusschen drie en vier uuren,
met de meenigte tot bij Collum is
gekomen, dat hij toen een langen tijd nabij Collum
op het land heeft omgelopen, hebbende toen wel gehoord dat ze sterk op de
van ’t huis van Braak sloegen, dat hij
eenige tijd daarna (zijnde hem de nette tijd deuren
gekomen, hebbende hij toen gesien dat ze hetonbekend) aan ’t huis van de Burger Braak is
glazen deur aan stukken sloegen, dog dat hij staande uurwerk van Braak, alsmede de
geweldadigheden geen deel heeft
gehad, dat hij vervolgens daar in en bij ’t huisaaneenal die
geruime tijd heeft vertoefd, tot dat de
grootste meenigte is weggegaan na ’t
Collumer V
t, dat hij derwaarts niet meede
wilde gaan, maar bij het huis van

en door
‚

Er
8

grote
er

de Burger
is gebleeven, dat hij toen heeft
gezien, dat Wijtze Jelles en Pijtter Lolkes in Braak
Peten der Onder ten minsten cen Bed en ceneen zak en in een laken goederen te samen
deeken, dat die beiden zulks ingepakt
vandaar
(zijn)
gegaan,
en
weeder
na
Engwierum
is opgegaan. Dat hij een end
weegs van Collum geavanceerd zijnde, beide bovengenoemde

(rond
okkumer
verkwam

ro
8
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van agteren is opgegaan,
dat hij een end weg met haar (=hen) gern
neergezet en geopend, hem vragende of ij ookhebbende, Wijtze Jelles de zak heeft
eenig goed wilde hebben, dat hij dit
weigerende, Wijtze

ee
ne
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hem heeft

verzogt
goed voor hem te willen dragen, dat hij zig
zulks heeft laten welgevallen, dat Wijtzeeenig
hem
heeft
t
dae eni linnen broek, twee paar hosen toen
en cen gegeeven, een oud wit

oud wit aken, en een schorldoek,

’

dat hij dit goed heeft gedragen, en dit goed meede
na huis huis heeft genomen, dat hi
met dit goed verleegen zijnde voorneemens
’t zelve weeder aan °t Slot
Braak te besorgen, dan (=doch) geen deghaaris geweest,
kunnende missen, heeft hij zulks nietvan
spoedig genoeg kunnen bewerkstellig
‚ En zijn hem de selve de woensdags daaraan
volgende (—8 februari), door de Substituut (=J.
Groenia, de rebellenjager!) geordonneert (=opgedragen) of liever zijn huisvrouw,
om deselve (=de gestolen goederen) ten
huise van Pope Dirks te brengen, zijnde hij

geen geconfineerde (=gevangene), toen der
tijd te werken ten huise van Auke Pakes aldaar,
dat hij horende dat er so veele menschen
gevat wierden, en bevreesd wordende dat men hem
ook zoude vatten, dien avond niet na
huis is gegaan,

|
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maar zig dan hier dan daar heeft
heeden bij Claas Rinderts meede aldaar woonagtigverstooken (=verstopt), tot dat hij op
op ’t land zijnds te werken, door
Jacob Heins adsistent en Taede Taedes is gearresteerd
geworden.
Minne Jans van Anjum, die in de groep van
Bote Sijbes een klein uur later bij het huis
van
Braak kwam, vertelt in zijn confessie:

(Dat zij toen zijn opgegaan na het huis van
Braak, bij Collum, daar bij gekomen zijnde
vonden zij daar een meenigte menschen, meest
woudjers, dewelke toen geweldig op ’t

|
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huis van Braak schooten, dat zij toen eenigen tijd op de weg bij ’t huis van Braak hebben

gestaan, dat zij daar na eerst om het huis, en vervolgens door het huis zijn heengegaan,
dat hij gedetineerde vervolgens eenige tijd agter huis heeft gestaan, met veel andere

menschen hem onbekend, dat toen uit komen lopen een woudjer hem meede onbekend,
dewelke eenige geweeren hadde, roepende 'Wie wil een geweer hebben?,* dat die woud-

dn

Te

hebben overgegeeven, en de overige aan de verdere omstanders

Uit de verklaring van Minne Jans blijkt, tussen twee haakjes, aan de ene kant het volstrekt
irrationele van dit en elk oproer (immers, wie gaat er nu alsof het een schiettent op de kermis
betrof, schieten op een huis dat door zijn bewoners al lang verlaten is en sowieso nooit ’verdedigd’ zou worden?) en aan de andere kant het meer rationele (jongens, als hier wapens in
huis zijn kunnen we die in de komende uren goed gebruiken!).
Maar, om terug te komen op de drie gevangengenomen schutters: terwijl twee van hen
redelijk goed behandeld werden (ze werden weliswaar gedwongen mee te doen met het oproer,
maar verder werd hen geen haar gekrenkt), werd de derde, een kanonnier (de eerder genoemde
Sippe Meints/ Jouke Meents), zwaar mishandeld, vlak vóór of vlak nà zijn opsluiting in het
rechthuis van Kollum. Het hoe en waarom van die mishandeling blijkt uit wat Jan Poulus van
Augsbuurt daarover toevallig Eeuwe Ennes hoorde zeggen, die eerder op de dag, net als zijn
zoon Marten, zo druk bezig was geweest in Kollumerland en Nieuwekruisland aan te zeggen:
(O)p Zaturdag den 4€ Februarij 1797 ’s avonds ongeveer vier à vijf vuren (stonden) voor het
Regthuijs te Collum op de Straat … eenige menschen zijnde den deponent (= getuige) niet kenlijk, dan alleen eenen Eeuwe Ennes, huijsman onder Burum, dog tans gedetineerd op het Blokhuijs, welke destijds zeide:

’Waar is die cannonier van Dockum die geschoten is (=die

neergeschoten is)? Waarom hebbe jemme hem niet doodgeslagen? Die onder de genoodschappen zijn, moete allegaar maar doodgeslagen worden, daar moet niet een in het leven blijven,

want dan kunnen zij geen meer kwaad doen!” 161 Maar toch, hoe zwaar mishandeld ook, de

arme kanonnier bracht er het leven af. Net als de procureur-fiscaal van Kollumerland, Jackele
IJpma, de gerechtsdienaar Hendrik Gjalts en misschien zijn collega’s Johannes Reinders en

gek
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Adam Marinus werd hij voorlopig, in ieder geval
tot de zeer late avond, in het rechthuis achter
slot en grendel gehouden. Jan Donning, ‘Castelein
in het Regthuys te Collum,’ vertelde later
hoe niet alleen het rechthuis overgenomen werd door
de oproerlingen, maar ook hoe hij zelf
ingeschakeld werd:

(O)p Sat. den 40 Febr: 1797 (is) een menigte oproermaaker
s

ten zijne huyse …
gekoomen, welke aan hem vroegen waar de geweer
en waaren van de gevangenen die in
de Kerk gezeeten hadden. … (Hij) antwoorde (aan
de menigte) dat hij dat niet wiste, dan
dat er een geweer in zijn middelkamer stond, welke
(hij) daadelijk moeste openen en het
geweer er uyt (krijgen), het welke … Hemke Harms
Chuysman onder Collumerzwaag”)
hem direct tot de hand heeft uijtgegreepen en daar
mede de deur uytgeloopen, zeggende:
‘Hier heb ik al een!’ Verders zegt (hij) zeer duidelijk gezien
te hebben dat de Fiscaal
Jackle Ypma door Ebele Ebeles ten zijnen huijse (=in
het rechthuis) in confinatie is
gebracht (dus: ’is opgeslo

ten”), welke dezelve (hem) aan Jan Lubberts en eenen
Jacob
Ackes, in de wandeling genaamd, thans beide gedetineerd
op het Blokhuijs, ter bewaaring heeft overgeleverd. Dat (verder) voornoemde (twee
bewaar
ning) hebben geordonneerd (opgedragen) om daadelijk vuur ders) hem (=Jan Donop de Rechtkamer aan te
zetten en verders aan haar (=hen) Genever, Coffij en Eeten
te besorgen, met dit bijvoeg.
sel, seggende: 'Toe, Duyvel, het moet er spoedig zijn en anders
ook in Boeijens!”
162
Toen ’s middags om ongeveer vijf uur Akke Sijbes,
de vrouw van Jan Donning, ’bij haar
naaste buurvrouw voor de deur stond’ (dát kon blijkba
ar ook nog, zelfs tijdens een oproer!) en
Jan Jans Feitsma, ook van Kollum, haar passeerde,
maakte die opmerkingen tegen háár die
helemaal in de lijn lagen van de opmerkingen die de
twee amateur-cipiers net tegen haar man
hadden gemaakt. ’Wijsende op de Regtkamer, (vroeg
Jan Jans aan haar): 'Is daar de Boel al
schoon gemaakt? Anders zal ik er met mijn volk heen
om die schoon te maken!’ Akke Sijbes:
‘Daar is niemand meer!’ Waarop Jan Jans Feitsma
weer: 'Dan is het goed. "163
Ruim anderhalf uur daarvoor was Hedde Abes Broers
ma, executeur (=hoofd der politie)
van Kollumerland, er niet helemaal alleen maar met
dreigementen en beschimpingen af
gekomen. Hij verklaarde later:

Dat op Saturdag den 4 Febr: 1797 weeder om een grote
menigte Collum hebben beset en
oproer gepleegd, met klok klepping en zig van alles meeste
r te maken, zonder te kunnen
zeggen wie aldaar geweest zijn, hebbende hij attestant
beset wierde door een menigte (dit zal zich rond *15.20(=getuige) moeten vlugten, egter
Braak hebben afgespeeld: Hedde Abes woonde in het Westuur ter hoogte van het huis van
van Kollum en probeerde
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blijkbaar zich in of rond zijn eigen huis te verst

1164), waar onder een Pieter

Lolkes van Engwierum (dezelfde die de spullen uit het huis van Braak later zou
meezeulen richting Engwierum!), welke hem attestant dwongen met te gaan, wanneer 's
avonds om vier uur bij Abele Keuning alle geweld van plundering geschiede, hebbende

hij getuige gesien dat Jan Binnes benevens Ruurd Libbes zig aldaar bevonden(.)!

In een andere verklaring voegde Hedde Abes daar later ter ontlasting van zijn dorpsgenoot Jan
Jans Feitsma nog aan toe:

(Dat hij met Jan Jans Feitsma) geweest is bij ’t Collummer Vallaat … en wel op ’t ogenblik dat de oproerigen de persoon van Abele Wijbrens Keuning mishandelden, dat toen

daar bij stond Jan Andries, gewezen Executeur van Collumerland, dat Jan Jans Feitsma,

deze mishandelingen ziende, er
Executeur, gaat er tog heen, en
want dan raake wij beide dood,
Feitsma
op zeide: ‘Ja, toe,
goed’”Ì

zeer
help
dan
Jou

over aangedaan was en zeide: "Mijn God,
de man!” Dat (hij) daar op antwoorde: 'Ik durf niet,
moet de Oude Executeur heene.” Dat Jan Jans
dan maar Jan Andries, dat is ook zo al zoo

Dit brengt me dan bij de man die, als je de Beschrijving mag geloven, degene is geweest
die ’s middags even vóór 15.30 uur Germans en Feugen deed besluiten naar Dokkum te gaan,
ook al veroordeelden ze hem daarmee tot een onzeker lot: ’(D)e braave Volks-vriend KEUNING deed hen van besluit veranderen, door deeze woorden, eenen Romein waardig: Burgers!
ik prijs uwen moed en ijver, maar keert in Gods naam na Dockum terug, en laat mij met mijn
huisgezin aan het noodlot over, 't is beter dat ik alleen ongelukkig ben, dan dat Gijlieden U
zult opofferen, en daar door Dockum verlooren worde.’ 167 De werkelijkheid is waarschijnlijk
prozaïscher geweest: zoals Germans ook al zegt (die een helden-speech uit de mond van Keuning helemaal niet noemt!), het begon donker te worden, de toestand werd door de nog steeds
van alle kanten aanzwellende menigte totaal onhoudbaar èn de munitie begon op te raken. En,

ook al konden de gewapende burgers bij het Vallaat dat rond de tijd van hun vertrek (15.30
uur) nog niet weten, Ament, die als een haas naar Dokkum was gereden ’om nog eenigen
voorraad van kruid en lood te bekoomen’ 168 kreeg van het Dokkumer stadsbestuur nul op zijn

request. De notulen van het stadbestuur melden daarover het volgende:
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De Woudgeerikoge

Foto (waarschijnlijk genomen vóór 1905)
van de Woudpoortbrug, duidelijk, zoals in
1797, een klapbrug. Rechtsboven het
logement Jorna (tegenwoordig Hotel Van
der Meer), een 19e-eeuwse versie van de
herberg van Linse Sakes uit 1797.

en

Foto genomen vanaf Hotel Van der Meer
in de richting van het Zuiderbolwerk, vanwaar Feugen zijn kanonnen liet afschieten
op de opdringende menigte.

Foto gaen vanaf het Zuiderbolwerk in
de richting Hotel Van der Meer, van
waaruit de herbergier Linse Sakes naar
buiten rende om Feugen en zijn schuiters
te vragen met schieten te stoppen.
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Hoofdstuk 6

Abel Wijbrens Keuning geeft zelf een verslag van de aankomst van de Dokkumer schutters bij het Vallaatshuis en hun haastige terugtocht richting Dokkum (na minder dan een half
uur!) dat duidelijk minder geëxalteerd is dan wat daarover in de Beschrijving te vinden is. In
de veiligheid van het verre Leeuwarden, waar hij zich op 6 februari 1797, dus de maandag nà
het oproer, had ’neergezet … met,’ zoals hij in 1813 in zijn korte autobiografie zou schrijven,
'de mijne en nog het weinige goed door de Roofbende overgelaten … in een huis tegen over
de Canzelarij, ’170 verklaarde hij op 6 maart, ruim een maand na het oproer, dat

Di
I

|

de gedagte Schutters tot aan (zijn) woning geavanceerd zijnde, aldaar toen zelvs door
aandrang van hem … wierd beslooten dat die burgers zig om gewichtigen reedenen na
Dokkum zouden retireren, dat voort naa deze aftocht de muiters met een aller vreeslijsts
gedruis zig rontsom en in de deponents huis, verzien met allerleij waapen en moordtuig,
vertoonden, en onder een Eijzelijks geschreeuw van Oranje boven en gevloek, hunnen
wandaaden bewerkstelligden en ten uitvoer bragten, niet alleen slechts met het verbrijzelen en ’t steelen der voor handen zijnde goederen, ’t zuipen en verplingen van zijne
sterke dranken maar ook en wel in het bisonder door perzooneele aan randinge en aller
wreedste mishandelingen zoo door tallooze slaagen en stooten onder de gruwelijkste
vervloekingen met bedreigingen van moord en doodslag — De deponent betuigt schoon
't hem niet mogelijk is om alle die wreedaarts onder schie
te kunnen
den
opnoemen noch
tans zeer wel weet dat een zeekere bij hem onbekende persoon van een middelmatige
groote en ouderdom bleek en eenigzints pokdaalig in 't aangezigt; draagende een grijs
gesprinkelde kleeding; welke persoon hij weeder ziende, vermeent wel te zullen herkennen, hem deponent diwerze slaagen met zeekere werktuig ’t zij stok of iets anders zoo op
zijn hooft als in zijn aan gezicht heeft toegebragt, dat hij deponent onder deezen
grievende miishaaslinsen daar bij zag staan den perzoon Boote Sijbes huisman in Oostdongeradeel en zeer duidelijk hoorde dat de genoemde Boote bij h
inge onder het
uitbraaken van de gruwelijkste vloeken steeds riep 'toe maar, slaat maar
‚ die bliksum. * Dat door deeze vermoede aanhitzingen is gevolgd dat de deponent uit zijne
wooninge is gescheurd geslaagen en zoo lang is gestooten en geschopt geworden, dat hij
buiten de deur op de straat is ter needer geplonst, en aldaar
tot beswijkens toe, door
diwerze wreedaarts op het velste is geslaagen geworden, — Dat het hem deponent niet
mogelijk is van te kunnen weeten, wie al zijne beulen zijn geweest — maar zeer wel
weet dat de meer gemelde en thans op het Blokhuis gedetineerde Louw Corporaal zig
alzints als de voornaamste gewelden
heeft betoond
aar
— Dat hij deponent
naa deze
martelingen te hebben ondergaan eindelijk weer is in huis geraakt, maar ook wederom
aldaar op nieuws is overvallen geworden en wel door de persoon van Koobes Jurjens,
knegt van Pieter Nesges Feenstra, huisman onder Westergeest, welke de deponent met
de grootste woede aan vattende en diwerze stooten op de Borst toe bragte, zeggende
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onder des bij herhaalde reijzen met de heevigste
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Onderweg naar Dokkum vertelde Koobus
(oftewel “Jacob’) Jurjens van Westergeest
aan zijn
plaatsgenoot Jan Coopman, ’dat hij geweest
was op het Collumer Verlaat bij Abele Keuni
ng,
dat hij (hem) aangetast had, waar op Keuni
ng hem uit vrees de hand had gekust, en
hij daar op
ten antwoord gaf, ’bliksern, wilt gij mij bijten
!’ Deze vernedering wordt nòch door Keuni
ng
nòch door zijn vrouw Janke Andries genoe
md, maar wèl door beiden hun smeekbeden
aan het
adres van een andere belager, Bote Sijbes
van Anjum, waarschijnlijk een klein uur na
Jacob
Jurjens. Janke Andries verklaarde dat

’s avonds aan haar huijs op ‘t Collumer Verlaat
een groote hoop oproermakers gekomen
zijn, gewapend met alle gereedschap wat tot moord
en plundering nodig is, dat onder die
hoop zig bevond eenen Boote Sijbes van Anjum
(naar het zeggen van haar man
zoogenaamd), dewelke naar alle gewelt gepleegt
te hebben zeijde ‘dood hem, dood hem.”
Alschoon men hem bad geld en drank beloo
om dog niet te moorden en te plunderen,
dat tog haar huijs, haar goed en leeven jammefde
rlijk
huijs en goed geheel geplundert en vernield wierd s in de waagschaal wierd gesteld, als
kinderen van snijen, slaan, schoppen en mishandeleen zij zelve zoo min als haar man en
n niet zijn bevrijd gebleven(.)
Janke voegt ook verder nog vele details toe
aan het verhaal die door haar man niet worde
n
genoemd, in een enkel geval waarschijnlijk
bewust. Zij vertelde dat

naa dat de Dokkumer Burger Schutters van Collu
m naar bij haare toen bewoonde
huisinge aan het
de
Dockum waaren retireerende, zijnde om de streek
van
vier uren ’s naa de mi BS, eenen
nen met
aller waepen of moortuig voorzien ten haaren gansche meenigte oproerige
huize, al vloekende, singend
en
schreeuwend van ‘Oranje boven,’ vergezelt met
uit drukkingen van 's,
maar dood, er
moet geen Patriotsbloed meer over blijven’
zodat door deze bende de
goederen wierden capot geslaagen. De bij hun in
huis gevonden sterke dranken over
hoorig uit gezoopen en moet willig uit
en
zeer veel zaaken wierden verdeeld
weggestoolen. Dat zij onder deese
e in het bisonder zeer wel heeft gezien den per-en
soon bekend onder den naam van Louw =…, Corpor
Westergeest), woonende in ’t zoogenaamde Kalkhu aal (=Louwrens Johannes van
is aan de Dokkumer Trekweg. Dat
deze Louw … . in alle deelen als eenen Eerste
l zig voor deed voor al dat hij
prop, een meenigte van stooten en
slaagen onder uitdrukkingen van de eyzelijkste
vloeken en vervloekingen zo op de
patriotten
in ’t algeme
als op
en
des getuig
manes
in ’t besonder
bij herhalinge op het vel-
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ste heeft toegebragt steeds roependt ‘Slaat die bliksumse landverraarer maar dood, slaa

hem op de kop dat zijn harzens er uit vliege, wij hebben hem nou in onze magt.” Dat zij
deponente onder deze bende gedurende gedachte ontmenschte handel wijze haare man

aangedaan zag en wierd kennend den persoon van Jan Andries, gewezen Executeur van
Collum, dat zij deponente deze heeft geroepen en gesmeekt om tot een voorspraak voor
haare man, die op de straat voor de trap teegens de grond lag, te willen verstrekken; dat
deze gemelde Jan Andries toen ook op haare verzoek aan de gedagte beulen heeft
gezegd, 'Nee jongens, slaan hem niet dood, maar doet hem belooven dat hij niet meer na
Leeuwarden zal gaan en zig geheel niet meer met het Patriotismus zal bemoeijen;’ dat
haare man op die afgeperste belofte toen eindelijk door haare en anders hulp van onder
de klauwen van gedachte geweldenaars is weg geraakt en in huis geleid geworden. Dat
zij deponente in die hunne zeer akelijke toestand wel meer opper geweldenaren heeft
gezien en met zeekerheid zig wel kan errinneren gezien te hebben dat eenen Jan Hemkes,
woonagtig op een kerke plaats te Optwijzel zeer kwaadaardig en woedende was, zelvs
zoodanig, dat hij opzettelijk en euvel moedig met een zoo genaamde sompe snijder of
een stok van een sijs op een stokke haare porzelein kast zoodanig aan stuk sloeg dat zo

wel het porzelein als de glaazen de geheele kaamer overvloogen, dat dit zoo veel schrik

bij haar deponente was verwekkend, zig uit die kaamer in een ander vertrek had
begeeven, alwaar zij dien voor haar zoo zeer akelijke nagt rusteloos heeft doorgebragt.

de

op

Albert Hendriks van Burum is één van de weinige oproerkraaiers die heel openhartig toegeeft
dat hij en zijn kornuiten grof geweld hebben gebruikt in en rond het Vallaatshuis (en ontkracht
daarmee de opmerking in een voetnoot in Simke Kloosterman’s ’It Jubeljier’, dat (it)
histoarysk fêst stiet dat der by Keuning neat oars bard is as bangmakerij
:” 171
sij toen van daar waaren gegaan naar het Collumer Verlaat, alwaar sij de glaasen hadden
in stukken geslagen, en het goed in huis allemaal kapot gemaakt uitgezonderd de klok.
Dat comparant daar ook nog gezien hadde dat een schipper van Collum, Pieter Durks
genaamt, na (=nadat) de glaasen op het Tolhek reeds waaren in stukken geslagen, nog

met de kolf van sijn snaphaan, waar meede hij gewapend was, in het houwtwerk had

omgeslagen; dat sij de man Abel Keuning ook nog buiten de deur gehad en geslagen hadden, maar hem daar na weeder in huis en in een ander kamer hadden gebragt. Die toen
gezegd hadden dat hij hun alles van spijs en drank wat hij in huis had ten besten gaf, soo
n de knegt van die man comparant ook nog een glas genever ingeschonken en gegeven
ad.
Dat Keuning er met zijn gezin belabberd aan toe was, blijkt uit de confessie van Minne Jans
van Anjum. Hij vertelt hoe Keuning en zijn echtgenote en aan toe waren vlak nadat de eerste
groepen ‘bezoekers,’ uit het oosten, zuiden en noord-westen hun ergste woede gekoeld hadden. Hij verklaarde ‘dat hij … toen met de menigte is opgegaan na ’t huis van Abele Keuning,
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daar gekomen zijnde was dat huis reeds geplu
nderd, zittende toen Abele Keuning op een
stoel
bij de tafel in de kamer, terwijl Abele en dessel
fs huisvrouw bitter kermden(.)’172
Nogal onderbelicht in de verklaringen waarui
t in hierboven geciteerd heb, is de rol die
Jan Binnes in de dramatische gebeurtenissen
in het Vallaatshuis heeft gespeeld (niet zo verwonderlijk misschien, omdat zijn procesdossie
r in de loop der tijden verdwenen is!). Volge
ns
de Beschrijving, die nog triomfantelijk meldt
dat Keuning, ondanks zijn belofte aan degenen
die hem naar het leven stonden, dat niet meer
te zullen doen, weer naar Leeuwarden reisde
om
de vergaderingen van het Provinciaal Bestuur
bij te wonen (‘wie houd aan Ketters woord!’ 173
), richtte Jan Binnes zijn woede van Keuning,
die zich net op tijd in veiligheid had gebracht,
op Keuning’s vrouw Janke Andries en haar drie
kinderen:

Het jongste Kind wierd aand de Moeder ontrukt, en
pen, haar wierde gedurig den dood gedreigd, onder in een hoek van het vertrek gewordrinken vroeg voor het kind, waar van zij zich wederanderen, eens toen zij om wat
meester gemaakt had

gestort worden. * Men kan ligtelijk nagaan, dat
niet heeft gespaard; alles wierd vernield, geroofdmen ook de Huisgeraaden in die woede
en geplunderd; de overblijfsels daar
van diende

n tot eene bergplaats, waar agter de oudste Dochter zig versch
ool.
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Volgens zijn vonnis had Jan Binnes ook nog tegen
Janke Andries geschreeuwd: 'Duivels beest,
wat beweegt mij, dat ik dij de harssens niet in
slaa!’175, Toen de groep waarvan hij de leider
was, Keuning had ontdekt — die zich verstopt
had op de hooizolder — speelde hij een heel
sadistisch kat- en-muis spelletje met hem (tenminste als je
de Beschrijving mag geloven):

(Keuning) wist … het zo verre te brengen, dat hij
en aldaar zich met behulp van zijn knegt, onder hetde opgang na de Hooizolder bereikte,
schielijk, dog vergenoegde zich voor eerst met een hooi verstak. Men ontdekte dit
last om hem het ontkoomen te beletten. Den Burger Schildwagt daar voor te plaatzen, met
Keuning achte zich echter aldaar niet
veilig
en besloot met het minst mogelijk gedruis te kruipe
n na een luik dat het
Paarde rif
„en zich door het zelve daar in agter het hooi
neder
te laaten. In deeze
laatste schuilplaats bragt hij in doodsangst in de uiterst
e benaauwdheid door, vol bekom-

mering, omtren

t het lot dat zijne Vrouw en Kinderen mogt
getroffen hebben, en waar
van hij volstrekt onkundig was.
Nu en dan kwaamen van deeze Muitelingen ook in de
hunne helsche beraadslaagingen. Onder anderen bevondStal, hij hoorde dus met ijzing
zig hier bij eenen Jan Binnes van
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Oudwoude, wiens Dochter gemeenzaam ten zijnen huize verkeerde, hij dacht (dat) "er
nog een zweem van menschlievenheid en erkentnis bij die Monsters huisvestte, en was

meer dan eens willens zich te ontdekken, deezen tot zich te roepen, en om redding te

smeeken, dan gelukkig voor hem, dat hij dit niet volvoerde, alzoo de uitkomst geleerd
heeft, dat deeze JAN BINNES een der voornaamste aanvoerders was, die hem gewis niet
zoude gespaard hebben, terwijl hij rondsom na hem zogt, met eenen TJIBBELE … en
met een hunner moordtuigen in het hooij stak, om den Duivel, zoo zij hem noemden, te
treffen (het vonnis van Jan Binnes zegt hierover dat ’(Jan) met het ligt in ’t hooij gezogt
heeft om Abel Keuning te vermoorden, zeggende, terwijl hij met een vork in ’t hooij
stak: 'Ben hier ook duivels in 't hooij?”; eindelijk wierd "er ten aan hooren van den
beangsten Volks-vriend, in den bloedraad dier booswichten beslooten, het huis aan vier

hoeken in brand te zetten, en dan na Stroobos te trekken, om den Commis LEYBER te

vermoorden (die waarschijnlijk op dat mopent samen met de Dokkumer schutters
probeerde zich in veiligheid te stellen!).

Volgens het vonnis zou Jan ’vervolgens het aldaar gestolene goed met de andere oproermaker
(hebben) gedeelt, en zig beroempt Capitein en meester van de gantsche meenigte te zijn(.)’
Hoe dat ook zij, zeker is, dat Jan Binnes óók nadat hij van het Vallaat terugkwam in Kollum
zich behoorlijk te buiten is gegaan aan irrationele wreedheden. C.S. Belanus, een gewezen
Luitenant ter Zee, geeft daarover onthullende bijzonderheden in zijn verslag van de
gebeurtenissen van die zaterdagmiddag. Hij verklaart

dat hij op Saturdag den 4 Februarij 1797 om de streek van vier is genoodzaakt geworden
om met een bende na Collum op te trekken, dat bij gedagte hoop zig zommige Oostrummers daar bij voegden, onder de welke de getuige wierd kennende Aart Jans en Jakob
Gerrits, dat de eerst genoemde de wreetheid had van aan de getuige te zeggen 'Zo, biste
daar ook?” dit beantwoord zijnde met 'Ja!,* wierd er gesegd dat hij getuige ook een
stok moeste hebben, dat de getuige
er toen een willende zoeken
en zig geheel van zuiks
te doen en onderdes een weg te zoeken van te kunnen ontsnappen, dat dit de deponent
is
belet geworden door opgenoemde Aart Jans, welke hem voor uit dreef door diverse
slaagen met de stok toe te brengen, dat de deponent hier op tot zijne mishandelaar zeide
‘Waarom slaat gij mij? Ik gaan immers met U!’ Dat Klaas Gerrits, zoon van Gerrit
Paulus, daar op zeide 'Slaat de Bliksem maar dood, of anders zal die duivel nouw teegen
zijne vrienden vegten!' Dat deese twee [eerder] genoemdf{en] zig daar na voor uit
begaaven en getuige zig ongaarne en opzettelijk wat agterlijk hield, om was het mogelijk
de oproers bende te ontkoomen, daar [=doch) dit niet kunnende geschieden is hij
deponent als in Kollum ingedrongen geworden, dat hij getuige, daadelijk bij zijne entree
alhier door een zogenaamde schildwagt (uit de muitelingen) {=Pieter Barnjers van het
Nieuwkruisland] is aangehouden geworden, dat de getuige toen die schildwagt niet personeel [=persooonlijk] of bij naam kende, maar het schijnbaarlijk bleek dat de gedagte
schildwagt van de getuiges naam en denkwijze onderrigt was [N.B.: waarschijnlijk een
zoon, M.C. Beilanus, was aanwezig bij de oprichtingsvergadsring van de gewapende
burgermacht van Kop 5 november 1795 in Bergum!!//], blijkens deselfs gezeggen
dat hij reeds voor een
uur van zijn aankomste verwittigd was en wel dat hij de
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bloote Sabel heeft gedwongen om zijn hoed af te neemen
't welk de getuige moet bekennen dat andersinds bij hem en 'Orange booven!” te roepen,
zo zeer veragtelijk geroep heeft
moeten uitboezemen, en teevens het verdriet onderg
aan van onder ’t opzigt dier zo zeer
veragtelijke schildwagt te moeten verblijven. Dat onder
des daar is bijgekomen een perzoon genaamd Jan Binnes woonende onder Oudwoude,
schildwagt aan de gedagte persoon te kennen gaf wie of dat de getuige merkte dat de
de getuige was, dat deeze Jan
Binnes daadelijk onder het uitbraaken

van diverse vloek- en scheldwoorden van 'Verdoemde Patriot!” op het aller ontmenschte met een
knuppel diverse slagen op het sterkste
toebragte, zelfs zó, dat die knuppel aan tweeën brak,
dat de gedagte Jan Binnes het langste end dier gedagte knuppel herneemende … aan de
getuige een slag op zijn voorhoofd
tragte toe te brengen, dan dat die slag door de arm
van de getuige was afgeweerd en daar
op ontfangen geworden, dat

Jan Binnes nog daar na de
een zeer vorse slag op
zijn agter hoofd heeft toegebragt, dat de getuige daar na getuige
de
gedagt
e twee persoonen
[=Pieter Barnjers en Jan Binnes] in zeeker huis of huisen
rels Janneever, dat daar na de behandeling zeer veel beeter heeft onthaald op diverse Boris geweest, dat eindelijk de
meergedagte Schildwagt … aan hem getuige heeft
gevraagd wat of hoeveel hij, de
getuige, wilde geeven, wanneer hij als schildwagt (off opperd
of liet gaan? Dat de getuige hier op heeft hervraagd hoeveel wangmeester) hem ontsloeg
hij zoude moeten geeven,
dat hier op is geantwoord geworden (door de gedagte
persoon) een Ducaat; dat de
getuige hier op heeft gesegd niet zo veel bij zig had [maar
wat hij had] aan hem aanbood, het geen na gissing bestond in een Somma van
mits dat de getuige daar van tot zijn allernoodzakelijkstomtrent de drie of vier Carglds,
gebruik twee dubbeltjes aftrok,
om voor zig te doen dienen en *t resteerend aan den afeisch
spoedig doenlijk was zig voor ’t oog der dwingeland zig er over gaf; en toen zo
, gelijk ook hij zig verborgen heeft gehouden, tot dien tijd hij onderrigt was dat verborg
hij
veilig
tot de zijne konde en
mogte weeder keeren, zo als nu hem eindelijk was gelukt
”
Het feit dat de Luitenant ter Zee zijn belastende verklar
ing op 16 februari 1797, twee dagen
vóór het vonnis en de executie van Jan Binnes, in
Dokkum aflegde, heeft waarschijnlijk verhinderd dat de mishandeling van Belanus niet in het
vonnis van Jan Binnes terug te vinden is:
op het moment dat de verklaring ten behoeve van
het proces Pieter Barnjers in Leeuwarden
bezorgd werd, moet Jan Binnes al dood gewees
t zijn!

Los van de vraag of je als oproerling mensen die
als patriotten bekend stonden, òf
gewoon bij de oproerigheden moest betrekken òf hen
(zwaar tot zeer zwaar) moest
mishandelen, was er voor het meer rationele deel
van de rebellen het probleem wat er nu verder moest gebeuren. Het dilemma waarvoor ze zich
geplaatst zagen wordt heel duidelijk verwoord door één van de gewapende burgers van Dokku
m die meteen na zijn gevangenname
gedwongen werd mee te gaan naar ’het Slot van Braak’
en naar het Vallaat:

|
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Alhier werd door dit ORANJE-GALGEN-GESPUIS een soort van Krygsraad gehouden,
ten einde te overleggen, wat hen nu verder te doen stond. — Men moest iets grootsch

onderneemen; want de woest hoop wist zeer wel, dat het hun taak was, om vry wat meer
te doen, dan hier en daar een Huis te plunderen, of een Patriot te vermoorden! — het

besluit derhalven was, om zig van de Stad Dockum meester te maaken; — misschien als
een geleegen plaats, om met de verraderlykste Engelschen te Corresponderen, en van het
waarlyk Republikeinsche Friesland een anders, Vendée te maaken; want dit WIL Pitt, en
Willem BID er alle morgen en avonden om.179

Johannes Posthumus ('in de wandeling genaamd Johannes Kok’), die samen met zijn maat Willem ter Borg zéér nieuwsgierig was naar wat er precies bij het Vallaat gebeurd was, ging een
kijkje nemen en kwam min of meer toevallig in de officieuze krijgsraad terecht. Hij verklaarde

had

dat ’ze reeds in ’t dorp Collum gehoord hadden dat Abel Keuning al dood was, na ’t Vallaat
zijn gegaan om het huisgezin te beveiligen (ach welja!) en aldaar komende de glasen (=de
ruiten) in stukken waren en het huis vol Volk, welke hem toescheen Oostdongeradeelsters te
zijn, welke hij niet kende, welke naar verloop van een groot half uur ongeveer (rond *18.40
uur) zijn vertrokken na Dokkum(.)’ 180 Minne Jans van Anjum, óók al aanwezig bij deze
krijgsraad, vertelt ’dat hij gedetineerde daar (=in het Vallaatshuis) eenige tijd vertoefd hebbende, met de menigte is opgegaan na ’t Huis ter Noord, dat hij daar met de menigte ongeveer
een paar uur heeft vertoefd, terwijl de menigte beraadslaagde wat er gedaan zoude worden,
terwijl de grootste menigte toen reeds na Dokkum was, dat hij eindelijk met een meenigte
volks van daar is gegaan na ’t Drysumer tolhek, dat zij toen onderweg het schieten van Dok-

kum reeds hoorden (.)’181 Ook Harke Claazes van Engwierum noemt indirect het moment
waarop de menigte besloot Dokkum als volgend ’oorlogsdoel’ te kiezen. Hij verklaart

dat hij na eenige ogenblikken aldaar (=bij het huis van Braak) vertoefd te hebben, met
Jacob Taekes de agtercingel is uitgegaan na de trekweg, en vervolgens na ’t huis van
Abele Keuning, dat aldaar bij hun aankomst alle glasen (=ruiten) reeds kort en klein
waaren geslagen, dat hij aldaar eenige ogenblikken is geweest, dog niet in huis is
geweest, dat er toen een hoop volks is gekomen, die schreeuwden dat zij na Dokkum
moesten, dat hij toen insgelijks is gedrongen geworden verder meede te gaan, dat hij
alzo met dien hoop is gegaan tot het huis ter Noord, dat hij aldaar, schoon een herberg

zijnde, ook niet in huis is geweest, maar buiten huis heeft omgelopen, zoekende gelegen-

heid om naar huis te geraken, 't geen zeer beswaarlijk was, wijl ze op de Brug stonden
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seeven uuren
is gelukt om van daar te geraken(.)18

Die tijd van 19.00 uur maakte blijkbaar
onderdeel uit van de afspraken die bij
de krijgsraad in
het Vallaatshuis gemaakt waren: Alber
t Hendriks van Burum is daar heel stelli
ng over. Hij
verklaarde ’dat er toen vervolgens (d.w.
z. nadat de knecht van Keuning hem
’nog een glas
genever ingeschonken en gegeven had’!
) een heel gedeelte van het Tolhuis (=het
Vallaatshuis)
af naar het Huis ter Noord was gegaan,
gelijk (hij) ook meede, zijnde het de afspr
aak dat men
daar allemaal weeder bij elkander moest
koomen, zoals ook gebeurd was.”183 De
burger Jan
Coopman van Westergeest geeft een leven
dig verslag van de mars langs de trekvaart
richting
Dokkum. Hij verklaarde

dat zig onder

deeze hoop bevond een Feike Luitzes ‚ die de
meenigte aanvoerde en courrageerde en op Dockum los te gaan, dat daar
na op Leeuwarden zouden los gaan, dat
verders nog onder de meenigte waaren een
die ook als een der hoofden scheen te ageer Marten Joukes, schoolmeester van Driesum
en, dat
spioneeren hoe het bij Dockum gesteld was,
dat eene Salomon zijnde een Jood, woonagtig te Zwaag of Weste

rend, zig zeer brutaa
gedraagen, en had gezegd dat zoo hij
Abele Keuning ontmoete dezelve aan riemeln had
zoude snijden, dat onder de hoop meerdere
;
egter bij hem Coopman
meenigte die bij het Huis ter Noord bij elkanderenin persoon niet bekend zijn; dat hij de
geweest
duizend, dog dat uit vrees niet verder durfden
avanceeren.”

De gevangengenomen Dokkumer schutt
er, die later een verslag van zijn wederwaa
rdigheden
en die van kameraad zou publiceren in de
Friesche Courant, benadrukt vooral hoe
lang en hoe
ver de mars naar Dokkum wel niet was:
‘Daadlyk marcheerde wy naar Dockum.
De
muitelingen waren, naar gissing, wel twee
duizend manschappen sterk. Onder dit march
eeren
kreegen wy duizenden vloeken en scheldwoor
den naar het hoofd (N.B.: ze droegen natuu
rlijk
nog hun uniformen!), en Wy dankten God,
dat het hier nog maar by bleef. Wy hadden
den
ganschen dag genoegzaam geen Eeten of Drink
en gehad; gy bezeft dus hoe bezwaarlyk ons
deeze mars, van ten minsten vier uuren verre,
vallen moest.’ 185
Uit al deze verklaringen komt een beeld oprijz
en van inderdaad een zeer grote menigte
(de één spreekt van 2000, de ander van 3000
mensen) die afgesproken had om rond 19.00
uur
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bij het Huis ter Noord te verzamelen en vandaar verder te trekken richting Dokkum (maar,
zoals hierna zal blijken uit de verklaring van Albert Hendriks van Burum: een deel wàs toen al
vertrokken!). Maar, zoals Jan Coopman al stelt: een groot deel van de menigte was bang en
bleef bij het laatste tolhuis (ter hoogte van Wouterswoude) achter. Hij zal daar zeker gelijk in
hebben. Maar er is meer: de uiteindelijke beslissing om Dokkum als krijgsdoel te kiezen werd
genomen door een groep die voor het grootste deel uit Oostdongeradeelsters bestond, en lang
niet iedereen kon zich uit naijver of om wat voor reden dan ook vinden in die beslissing en
bleef achter, of keerde vanaf het Huis ter Noord terug richting Kollum. Eén van degenen die
het bij het Huis ter Noord wel voor gezien hield was Albert Hendriks van Burum. Hij zou later
verklaren dat

(hij) daar (=in de herberg het Huis ter Noord) meede een glas genever gedronken en
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omstreeks anderhalf uur gewagt hebbende, terwijl het reeds donker begon te worden,
met een Jonge van Menne Pieters daarvan daan weeder na Collum was gegaan, zijnde
deze Jonge Tjaert genaamt, en Menne Pieters, een half
ier omstreeks buiten Burum
woonende. Dat er egter toen comparant wegging (*17.30 uur; zonsondergang was die
dag rond 17.30 uur), reeds veele naer Dokkum waren afgezakt. Dat comparant te Collum koomende was gegaan in de Herberge van Anne Cloosterman, daar meer volk in
huis was. Dat daar toen Hendrik Wouters, Schoenmaker te Kollum, met Jelle, zijnde een
Boerenknegt, hebbende bevorens gewoont bij Fokke Bralkje op de Rakken bij de
Zeedijk, in de kamer waaren gekoomen, en hadden gezegt, dat er moest volk en peerden

weesen, om het in het land overal rond te zeggen, dat het volk op moest koomen, heb-

|

bende die Jelle een snaphaan, waar toe Hendrik Wouters hem twee kogels gaf, maar die
niet in de snaphaan konden. Zijnde deese Jelle, Lammert, knegt van Claas Lourents,
gele Comes, Jacob Lolles, en zijn Broer Jeltje Lolles
heden anderen SA
g op Zondag ’s na
maar Dojdeum eweest,
om te zien of het waar was
t

voile zesde iu de sot Dalam wis!

8

Albert Hendriks slaat hier iets heel belangrijks over: een aantal oproerlingen in Kollum,
waaronder in eerste instantie Alberts Hendriks zelf, was er vóór om, al was het dan misschien
laat op de avond, alsnòg naar Dokkum te trekken, met een trommelslager voorop. Rixtie
Wijbes Kijlstra, “huisvrouw van Claas Nauta, geregtsdienaar van het district Collumertand’
verklaarde in verband daarmee

dat op Saturdag den 4 Februarij 1797 ’s avonds ongeveer om 7 uur bij haar aan huis zijn

geweest Tie Roelofs, met nog eene onbekende persoon dewelke van haar de trom hebben
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niet was, zeggende dat hij moest voor haar
‚ of die er
bij en ander (F. byinoar =bij elkaar) houden,(=hen) trommen, dat zij konden ’t volk niet
duivel (was) dan zouden zij het huis doorsoeken,hij moest er weesen of waar hij ook de
waar op eenen Wigbold Heddes,
inkomende, zeijde, "War doen Jimme
tot de dood gekeerd
en zij zeit reeds dat Klaas niet te huis hier geweld? De vrouw is re,
is, en jimme hebbe
vertrokken met de tromme. De deponente de tromme!” Waar op deese
in die omstandigheden den nagt
met kommer en zorg doorgebragt hebbe
vrouw, alwaar zij ogenblikkelijk weer nde, ging over haar eur naar de dorpregter zijn
weg ging na huis(.)18
Dat de achtergebleven Kollumers uitei
ndelijk tòch niet met Klaas Nauta
als trommelslager
voorop naar Dokkum trokken, had
waarschijnlijk alles te maken met de
groep verkenners die
tussen *19.00 en *19.30 uur uit Koll
um vertrokken moet zijn, rond *21.3
0 de ravage moeten
hebben gezien die de kanonnen hadd
en aangericht en toen rond 23.30
uur rapporteerden dat
het totaal zinloos was die avond nog
op pad te gaan. Waarop, zoals ik verde
rop in dit
hoofdstuk nog zal proberen aan te tonen
, pas werd besloten ’aanzeggers’ op
pad te sturen,
vooral richting Groningen.
Toen de oproerige menigte tussen *21.
00 en *21.30 uur voor de Woudpoor
t van Dokkum aankwam hadden Germans, Feug
en en het Gerecht hun maatregelen
al genomen. In zijn
rapport geeft Germans een verslag van
de gebeurtenissen vanaf het moment
dat hij met de
grote groep schutters in Dokkum aank
wam (ik heb zijn basistekst hier en daar
aangevuld met
relevante passages uit de Beschrijvi
ng of met andere bronnen):

a misschien
Rixtie
nerland’

an huis zijn
rom hebben

Gerecht had inmiddels de loffelijke voorz

plaatzen, de Bruggen te laten ophaalen, org gebruikt om Wachten aan de Poorten te
doen brengen[.]”) De alarmtrom wierd en de Schepen uit de Stads Gracht na binnen te
geslagen, het V.
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vol moeds naar de Wal, en verdeelde zich aldaar in onderscheidene Pelottons; de beide

Veldstukken wierden wel geplaatst en dus alles in goede slagorde gesteld, terwyl een
ander gedeelte der Schuttery goede Wagt aan de poorten hield, en een derde gedeelte
patrouilleerde langs de Wallen, alles op de geregeldste wyze (Beschrijving: ’In de Stad

roerde men ras de Alarmtrom, en toen slechts zestien Schutters op hunne loopplaats
verscheenen waren, spoedde de Commnadant FEUGEN zich daar mede na de Wal, en

gelaste den Commandant der Artillerie VAN DER WERE, het geschut langs eenen
anderen weg derwaarts te voeren” [Hier blijkt wel uit dat de burgerwacht aan het eind
van zijn Latijn was: pure uitputting zal daarbij zeker een rol gespeeld hebben!));
intusschen had ik de ordre gegeeven aan de by my zynde Husaaren om te patrouilleeren
door de Stad, en alle attroupementen (Stamenscholingen) te beletten: deeze ordre had-

den ook de Hofsdienaaren en de Substituur Procureur (=Groenia) reed ook door de stad
en gebruikte alle mogelijke voorziening, zo dat wy in de Stad eenen doodelyke stilte hadden,

De bende was vast tot aan de Stad genaderd en stond met veel geraas en getier tot voor

de Poort, voorzien met eene meenigte geweeren, en schietende door malkanderen gelyk

Wilden. (Beschrijving: "(E)ene tallooze bende Muitelingen vertoonde zich voor de Stad
buiten de Woudpoort. Met een allerijsselijkst geschreeuw, en onder het onophoudelijk
vuuren der Ganseroers, en de Geweeren, die zij de Burger Corpsen van Damwoude en
Rinsmageest hadden afgenomen, eischten zij de Stad op, en begeerden binnen gelaaten te
worden, roepende, 'Prinsluy doet ons de poort nu maar open, help ons nu, wij zullen U
geen kwaad doen,” alles vermengd met de gruwelijkste bedreigingen tegen de Patriotten,
en den gevloekten kreet ‘Orange boven, ” eigens Hedde Abes Broersma, de Executeur
van Kollum, werd er g
: ‘De klappe del (=de glapbrug naar beneden), jimme
li

moete ons in laate of wij schiete de Stad in brand. ’188 De oproerlingen buiten de poort

hadden zéker medestanders in de stad zelf. Net als Germans moet ook het Dokkumer
Gerecht gevoeld hebben dat een groot deel van de burgerij elk ogenblik zou kunnen
overlopen, gelet op het volgende fragment uit "informatien’ genomen op dezelfde 4 februari: ’In onze stad hebben wij geene oproerlingen met bijlen, zagen, messen op stokken
gewapend vernomen. Zij vi
ten zeker eerst de uitkomst met de oproerige boeren,

om alsdan hun rol te spelen. 189 De Dokkumer Sjoerd Roelofs was in ieder geval niet

bereid om te wachten en liet openlijk blijken aan welke kant hij stond. Op zich zou dat
nauwelijks te verwonderen zijn, ware het niet dat hij lid was van de Do’
er burgerwacht en het is dus mogelijk dat hij als schutter alle omzwermingen van de burgerwacht
naar en van Kollum had meegemaakt! Was er in Kollum of omgeving iets gebeurd wat
hem daar, voorlopig in stilte, had doen overlopen? Was dat iets’ misschien het
afschieten van het kanon op de oproerige menigte bij het Vallaat, rond *15.00 uur die
middag? Wat ook de reden, terwijl hij met zijn 15 collega schutters op weg was naar de
wal bij de Woudpoort, nam hij "tusschen neegen en tien uuren des zaturdags nachts … ,
terwijl de Rebellen op de Stad schoten’, de tijd om opgewonden tegen de lederbereider
Eelke Hendriks Luttendorp te zeggen: 'Suiste nou niet met, wat Duivel, Suiste niet met
doen?’ En, ‘terwijl hij in een peloton van schutters op stadswallen stond, ten einde de
Rebellen met geweld te keeren’, riep hij, “toen de boeren van buiten riepen: ‘Doen de
poort open!', ‘Laat de vrinden maar binnen komen! Waarom de poort niet open?’ En
toen daarop niemand reageerde, (begaf) hij sig voor de gewapende Burgers’ en riep naar
de overkant van het water: 'Hier staan ze!”, duidelijk een aanmoediging aan de rebellen
zijn onwillige collega schutters dan maar dood te schieten. Onmiddellijk pagdie kreet

nam de Commandant Feugen hem bij de arm en joeg hem naar beneden.190 pe Bes-

chrijving vervolgt: ’Op dit oogenblik was alles buiten stil, misschien om te beraadslaagen

welke maatregelen men naa de geweigerde overgaaf zoude neemen, dan die rust was van

korten duur, want pas was het geschut gelaaden, of men begon wederom het voorig ges-
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Inwoonders, welke de Aanvallers toegedaan
waren, hun heilloos doel mislukt ziende, beefd
en van schrik, over die teleurstelling, ter-
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p stokken
boeren,

al niet
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urd wat
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s naar de
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riep naar
rebellen

kreet
> Bes-

adslaagen
t was van
orig ges-

getaale van 7 persoonen, waar van twee daade
waaren: de vloer van de kamer was bedekt metlyk den geest gaaven, terwyl wy daar
bloed van de gekwetsten, die daar
geborgen waren
Beschrijving: (Men

vond … zes } geven zeer zwaare gekwetsten
, van
welken laatsten [=Pieter Everts van Wout
erswoude l® ] reeds het linker been tot boven
de knie is afgezet”); eene akelige verto

oning, die ik meer met veragting, en veron
twaardiging beschouwde, dan met aandoening,
om dat het Muiters waren; echter wierde hier
alles aange

wend tot verbinding en verzagting der wonden,
door den braaven en zeer
kundigen Doctor en Chirurgyn, ja ieder die hier
was bragt het zyne toe tot redding dier
verdwaalde en nu ongelukkige eeen,
toen dit alles volbragt was, begaven wy
weder binnen de Stad, medeneemende het moord
ons
tuig, de Geweeren en de verdere
Wapenrustingen, die door de Rebellen waren agter
gelaaten. (Beschrijving: ’Te bejammeren is het, dat zich onder de dooden bevon
d een Soldaat van de vierde halve Brigade
der Battaafsche Armée, die met andere Passagiers
van Groningen komende, door het
Orange schuim gedwongen wierd voor hunnen Capit
ein Generaal te strijden [N.B.: hij
behoorde natuurlijk tot het groepje soldaten dat
rond
*14.30 door Louwrens Jo
oftewel Louw Corporaal „ En cen groepje
rgeesters uit de trekschuit was gehaald die
op dat moment het Kollumer Vallaat passeWeste
erde!
over te lopen is allesbehalve duidelijk. Wat wèl Of deze soldaten gedwongen werden
duidelijk is, is dat de autoriteiten er alle
belang bij hadden het zó voor te stellen, dat
er sprake van dwang was geweest. Over,
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lopen? Naar dat uitschot van de samenleving? Onvoorstelbaar!]. Uit de gedaane visitatie

door genoemde Doctor en Chirurgijn, en hun daar van afgegeeven Relaas, geblijkt het
echter dat deeze Man niet is doodgeschooten, als zijnde, behalven zo men zegt eenig
bloed aan de hand, geene uiterlijke beschaadiging aan hem bevonden, zo dat men veilig
mag vooronderstellen dat hij doodgedrongen of vertrapt is, zo niet zomtijds eenige
weigering om met het vloekgespan in te stemmen, zijn ontijdig einde bevorderd heeft.
Genoeg is het dat hij bekend stond voor braaf, oppassend en zuinig, dat hij bij zijn
vertrek uit Groningen, tusschen de zestig en tagtig Guldens benevens een zilveren Horlogie bij zich had, waar van niets is te recht gekoomen. De Na bestaanden der gedoodden hebben ieder de zijne terug gehaald, dan (= doch) het lijk van den Soldaat is binnen
de Stad gebragt, en in het huis van een voornaam Burger ingezet, van waar het naderhand door de
Schutterij van Dockum met Militair eerbewijs is ter aarde besteld.”)
Na dat ik vervolgens met den Commandant Feugen de Wal nog eens had rond geweest,
als meede een gedeelte der Stad had doorgewandeld, en alles in de beste ordre vindende,

begaven wy ons weder naar het
van al het geen er gebeurd
was.

is, by den Gerechte, aan het zelve verslag doende

Aan het eind van deze lange zaterdagavond besloot het stadsbestuur een verzoek om bijstand te
richten tot het Provinciaal Bestuur in Leeuwarden. Staande de vergadering schreef de Secretaris van het Gerecht, D. Visscher in opdracht van de voorzitter, Jan F. Hoekstra, een brief,
waarin benadrukt werd dat er pas met de kanonnen geschoten werd nadat de rebellen het éérst
geschoten hadden, en dat dan ook nog in opdracht van Germans, de Commissaris uit het
Provinciáál bestuur:

‘Burgers!

Wij oordeelden ons verpligt om Ulieden te moeten berigten hoe heeden nagt de affaire is
afgelopen; nadat wij ontwaar geworden waren, dat een attroupement van een groot getal
boeren, ’t welk wij niet kunnen bepaalen, zig voor onze stad verzamelde, zo hebben
onze gewapende Burgers zig op stadswal begeeven, als ook onze Cannoniers met de
veldstukken, en hebben naar bekomen orde (= een bevel ontvangen van) den Burger
Geertmans (sic!) op deze menigte gevuurd, met dit gevolg, dat de verzamelde meenigte
zig verstrooijde, en
ig in de vlugt hun behoud zochten, terwijl eenigen het met de
dood hebben moeten
‚ daar
zwaar gekwetst zijn, wij verzoeken dus dat
spoedig door Ulieden maatregelen genomen (worden), waardoor deze opstand gedempt
worde, -Wij zijn na toewensching van Heil en aanbod van Broederschap.

Uwe Mede Burgers, die van den Gerechte, etc.
Dockum, den 5
Febr: 1797, twee
uur in de nagt
PS: Onze Burgers hebben
niet eerder vuur gegeven,
dan nadat door de boeren
eerst geschoten was. -.
In Kollumerland hebben onze
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*Waarna’, zo Visscher en Hoekstra, ’de
vergadering scheide ’s morgens te drie
uuren, — °195
Het late uur geeft wel enigszins aan hoe
ongerust ze zich maakten, want déze slag
was dan
misschien wel Sewonnen, maar wat zou
er, nee, wat kón er niet gebeuren als
er geen hulp
kwam opdagen?

Op het moment dat de kanonnen vanaf
de stadswal van Dokkum op de rebellen
voor de
Woudpoort vuurden, leek het er sterk
op dat de rebelien die waren achtergebl
even in Kollum,
uiteindelijk tòch besloten hadden óók
naar Dokkum te trekken, maar daarbij
wèl op zéker te
spelen: ze hadden tussen *19.00 en *19.3
0 uur een groepje verkenners naar Dokk
um gestuurd
‘om te zien of het waar was dat het volk
reeds in de stad Dokkum was’ en zodra
die terug
kwamen met het bericht dat dat laatste
inderdaad het geval was, zouden ze de
gevangenen die
's middags opgesloten waren in het recht
huis en de nog in Kollum zijnde leden
van de burgerwacht, meenemen als een soort levensverz
ekering, en, wie weet, wel als een soort
levend
schild. Ongeveer rond *21.30 uur kwam
één van de rebellen, Jan Lubberts, ‘scho
enmaker te
Collum,’ Roelof Dijkstra, kleermaker
en lid van de gewapende burgerwacht,
halen, maar die

was zo verstandig geweest zich op tijd uit de
voeten te maken. Zijn vrouw, Tjitske Dirks

Ypeij, diende Jan van repliek:

Jan Lubberts: Waar is Dijkstra, die zal er
uyt meede na 't Vallaat!”
Tjitske Ypeij: ‘Mijn man is niet thuis.
Jan Lubberts: ‘Dat zijn leugens, ik kan Dijks
tra wel, ik heb lang wel geweten wat man
hij was. Hij zal meede!’
Tjitske Ypeij: ‘In geval gij niet ophoud van gewel
d te doen, zal ik zulks wel gedachtig
weezen, en brengen ter plaatse daar ’t hoort
Jan Lubberts: 'Ik geef om zulk een niet, gij ! Doorzoek mijn huis maar ’
moet u best maar doen.”
Dezelfde Jan Lubberts kwam rond *22.30
uur, dus een uurtje later, samen met Pieter
Barnjers,
Rudolf Ritsma en Alberts Hendriks (die
later op de avond zou gaan ’aanzeggen’
in
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Groningen!) bij Rixtie Wijbes Kijlstra, om haar te vragen om de dorpstrom, die blijkbaar
onder beheer stond van haar man, Klaas Nauta, gerechtsdienaar, en net als Roelof Dijkstra, lid
van de gewapende burgerwacht, en om te vragen naar haar man, want ook die moest mee om
(zoals ik in dit hoofdstuk eerder geciteerd heb) ’voor haar (=hen) [te] trommen, dat zij konden
t volk niet bij en ander (=bij elkaar) houden, hij moest er weesen(.)’ De verklaring van
Johannes Johannes Posthumus, die op deze dag als een echte persmuskiet overal zijn neus
instak en op het eind van de middag samen met zijn al even nieuwsgierige vriend Willem ter
Borg een kijkje was wezen nemen op het Kollumer Vallaat, maakt duidelijk wat er tussen half
tien en half elf met de arrestanten in het rechthuis gebeurde (waaronder nog steeds de
gerechtsdienaar Hendrik Gjalts!): (Mij heeft … zig daar (=naar het rechthuis) begeeven,

Toe

alwaar was eenen Eebele Eebeles van Collum, die uitriep, 'Ik heb er al een in het hondegat,

er i

daar zullen van avond nog meer in!,' en ziende dat daar de Fiscaal Jacob (ook: ’Jackele’)

hun

IJpma in arrest zat, van oproermakers heeft hij getragt met Willem ter Borg, deselve … te ontzetten, zijnde op de rechtkamer gekoomen, daar de voorschreeven Eebele Eebeles, Abele
Reitses, huisman onder Burum, welke ’s Vrijdags uit de boeyens was geslaagd, zig noemende
gecommitteerden, beide waaren, om den destijds gearresteerden Fiscaal IJpma te bewaaren,
staande voor de deur van de regtkamer eenen Sjoerd Jacobs /thans gedetineerd op ’t Blokhuis/
gewapend met geweer als strekkende voor wagt, dat (hij) met zijn Confrater Willem ter Borg
ook hier zo gelukkig in zijn geslaagd niettegen staande deese woedende bende, met Stokken en
Forken den voorschreeven Fiscaal IJpma dwongen met meer anderen na ’t Collumer Val-

laat(…)’197 Het zal duidelijk zijn dat de tocht naar Dokkum moest beginnen vanaf het Kollumer
Vallaat mèt, dachten de rebellen, Klaas Nauta als trommelslager, want heel onverstandig van
hem, ging hij een kijkje nemen in het rechthuis op het moment dat Jan Lubberts en consorten
bij zijn vrouw aan de deur kwamen om hem en de dorpstrom te halen. Hij verklaarde later dat

hij

terlijk
gevan

later

{
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jkbaar
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Dijkstra, lid
st mee om
8

t zij konden

g van
nn neus
illem ter

tussen half

op Saturdag den 4 Eebruarij 1797 *s
avonds on geveer tussen 10 en 11 uur
te Collum onder een menigte van Mens
in °t Regthuis
chen meede is geweest, en aldaar ziend
Eeuwe Ennes, huisman onder Buru
e eenen
m, oud ontfanger, thans gedetine
erd op ’t Blokhuis,
welke hij aansprak met toereiking van
vaar
gedagte Eeuwe Ennes antwoorde, 'Dij zijn hand, ‘Ontvanger,
’ Waar o
geef ik de hand niet, dou duivel, jou?
de baas speeld!”, dat na zulks eenen
hest
lange noeg
huiĳs, den deponent aanpakte en met Jacob Gerrits, meede thans gedetineerd op ’t Blokeen
bloot
e
houw
er verschiedene slaagen
hooft heeft gegeeven, waar op een gero
ep uit de menigte volgde ‘Slaan hem teegen ’t
maar dood!”
ES
elste goed, wij zil dij wel
beeter krije!” Waar na een Pieter Barnj
ers,
thans meede gedetineerd op ’t Blokhuis
deponent allerdeerlijkst met een swaa
, den
sloeg, dat ( = zodat) hij op de
grond neder viel, waarop eene Eebelere stok op °t schouder
Eebe
les,
tans voortvlugtig, hem deponent
borst vattede en wederom op de voeten
haalde, zeggende: 'Nou suiste in 't honn bij de
egat! Dat

|
|
|

staande is deselve in de hondegats
r geslooten en aldaar een buitendeur vind
welke de vaart voorbij loopt, heeft kelde
ende
stroom door de vaart geswommen ende deponent dien ontgrendeld gn is in een sterke

also zijne kerker ontviugt. 19

je

eeven,

ondegat,

kele’)
e … te ontAbele
noemende
waaren,
Blokhuis/
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Stokken en
r Valt Kollumer
indig van
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en

dat

Toen dus de gevangenen rond *23.
00 uur naar het Vallaat gebracht
werden, was Klaas Nauta
er in ieder geval niet bij. Maar ook
al was hij er wel bij Beweest, toen
de groep rebellen met
hun gevangenen eenmaal op het Valla
at aangekomen waren zullen vrij
snel de verkenners
teruggekomen zijn van Dokkum met
het bericht dat optrekken naar Koll
um zinloos en zelfs letterlijk levensgevaarlijk geworden
was. Dus moet al snel het besluit
gevallen zijn weer mèt de
Sevangenen naar Kollum te gaan.
Focke J etses Ritsma, schoenmaker
te Kollum verklaarde
later

dat hij °s nagts tusschen den 4€ en 5e Febru
…… Dat (hij) onder een meenigte anderen arij 1797 is geweest op ’t Collumer Vallaat.
aldaar heeft aangetroffen Douwe Jurje
merman te Collum; dat toen ter tijd
ns, Timde meenigte was; dat er als toen eenigde Justitie ienaar Hendrik Gjalts in confinatie van
e
mans
chappen wierden verkozen om gemelde
Dienaar in ’t Regthuijs te Collum te
sporteren; in welke commissie zig onde
bevonden … Douwe Jurjens, en eenetran
r anderen
doodgeschoten!); welke den deponent n Hendrik Bonnes (die de volgende dag zou worden
gende 'Gij zijt een oud soldaat, Zij moethebben gedwongen, om ook mede te gaan, zegook meed
den
ent tegens voornoemde Justitie dienaar e!’ Dat zij lieden onder weg waren,
zeide ‘Loop gij maar los meed
Douwe Jurjens daar op een correctie aan
den deponent gaf, zeggende 'Gij moet e.' Dat
oppassen en houden hem vast!’ Dat den
deponent daar op de gemelde dienaar beter .
bij de slip
i
Jurjens op de Regtkamer gebragt. Dat
den
deponent aldaar komende bevond dat er
j
nog
i
i

;

ij

den deponent
hem daar op troostede
en
maar stil, het zal alles wel te regie koommet de hand op ’t schouder tikkende zei: ‘Houd u
en!" Dat Douwe
Jurjens daar op tegen den

|
|
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d
t zeide: ‘Als gij zo handelt, dan zal ik u klappen geeven of bij de trappen neer
schoppe!'! Dat den deponent daar op zeide: ‘Klappen wil ik niet hebbe!’ En daar op is

weggegaan na zijn huijs(.)!

Na de terugkomst in Kollum moet al vrij snel het besluit gevallen zijn hulp te zoeken, en dat
vooral in het naburige Groningen. Andries Kornelis, ’gortmaakersknegt te Collum,’ vertelde
later hoe hij geprest werd samen met enkele anderen, waaronder Albert Hendriks van Burum,
paarden te halen en aanzegging te gaan doen (of hij werkelijk geprest werd of dat hij in
werkelijkheid stond te springen om mee te doen doet voor mijn verhaal niet ter zake!):

(Hij verklaart) dat zijne suster op Saturdagavond ongeveer 11 à 12 uuren op den 4€ Februarij 1797 (terwijl hij deponent in de gortmakerije zat) tot hem is gekoomen, zeggende
dat er een meenigte mensen bij haar hadden geweest welke haar gedreigd hadden om
door te steeken, in geval hij deponent er niet uijt kwam, dat hij gedetineerde daar op tot
de deur ís uijtgegaan, met intentie om nog eerst zijn vaader eens te besoeken, die destijds

|
|

|

Í

siek te bed lag; dat den deponent op straat ontmoetede eenen Pieter Barnjers (dezelfde

|

|

|

hebben gedwongen
gedetineerde

|

|

|

Ii

die Klaas Nauta zo mishandeld had en die eerder die dag aanwezig was geweest bij de
mishandeling van de oud-Luitenant-ter-Zee Belanus door Jan Binnes!) … en eenen
Albert Hendriks met een meenigte anderen, welke de gedetineerde niet kende, en hem

|

om met haar (=hen) als rebellen meede te werken, dat de

in ’t eerst heeft geweigert, dog dat Pieter Barnjers de gedetineerde

heeft gedreigd om door te steeken in geval hij niet meede woude doen, dat den

gedetineerde zich eindelijk uijt vrees daar toe heeft laaten verleiden, dat Pieter Barnjers
en anderen de gedetineerde hebben geordonneerd om dadelijk een Peerd te haalen, en
daar meede beneffens Albert Hendriks als courier te rijde, dat Albert Hendriks daar op

een peerd heeft gehaald van Eebele Arjens en eene van Pieter Vlieg, dat hij gedetineerde

en Albert Hendiks elk op een peerd zijn gean sinen, daar. meode Si de Pi

tijd Aa
haar bu

i

ze in de
dat Coll
heugd!”
van het k

te Callum

lumerland

Albert Hendriks zeide: 'Nu geheel Groningerland door om elk maar aan te zeggen, en
die geweren hebben moeten deselve mgede neemen. * Dat de gedetineerde en Albert
Hendriks daar op zijn uijtgereeden(…)’

hen maar

gekoomen, dat Eeuwe Ennes, tans gedetineerd, aldaar staande, tegen de gedetineerde en
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Hoofdstuk 7

Rond middernacht was het na het vertrek van Albert Hendri
ks en Andries Kornelis (ook:
‘Cornellys’) in Kollum nog erg onrustig en voor degene
n die niets met enig oproer te maken
wilden hebben, beangstigend. Het geval Attico Blom
maakt dat wel duidelijk. Zoals ik eerder
beschreven heb, vertrok die ’s ochtends omstreeks half
negen te voet van Kollum naar
Stroobos waar hij als Chirurgijn een patient zou bezoeken.
Eenmaal daar aangekomen, werd
hij samen met zijn vrienden gearresteerd door de commie
s Z.D. Leyber, die meende op te
maken uit de woorden van Jelle Simons dat het drietal
zeer verheugd was over de bevrijding
van Abel Reitses de vorige dag. Misschien dat hij zijn
blijdschap geuit heeft zoals rond deze
tijd Aafke Clazes, ’huisvrouw” van Jan Meeles van Burum
dat deed. In een gesprek dat zij met
haar buurvrouw had over de opwindende gebeurtenissen
in Kollum van de vorige dag, klapte
ze in de handen en sloeg ze zich van blijdschap op de
knieën, terwijl ze uitriep: ’Ik ben zo blij
dat Collum over is, de orange lieden zijn meester, ’t
is nu orange boven. Ik ben zo verheugd!"201 Hoe dat ook zij, nadat Leyber op het Kollum
er Vallaat, waar net de voorposten
van het kleine detachement schutters onder de voet gelopen
werden, van het Gerecht van Kollumerland te horen gekregen had dat er niets ten nadele
van zijn gevangenen bekend was en hij
hen maar gauw weer in vrijheid moest stellen, konden de
drie vrienden ’s avonds rond *20.00
uur, toen de schriftelijke orders die Leyber had uitgeva
ardigd voor hun invrijheidstelling,
Stroobos bereikt hadden (wat, gegeven de chaotische gebeurt
enissen rond het Vallaat van die
middag en vroege avond, nogal wat tijd in beslag nam),
naar Kollum teruggaan, waar ze rond
22.00 uur aankwamen. Attico trof in het huis van zijn 80-jari
ge vader, bij wie hij inwoonde,
een groot gezelschap aan van mensen die probeerden zich
zo goed en zo kwaad als dat ging
afzijdig te houden van het oproer. Eén van de vluchtelingen,
Rinske Ates, de vrouw van P.
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Focke Sjoerds [beëdigd klerk van het Gerecht van Kollumerland en dus van de ’mederegter’
Jacob Ellens], verklaarde

dat Attico Blom … de geheele nagt in ’t huiĳs van zijn vader is gebleven. Dat (zij) beneffens haar man en verder huisgezin ’s nagts tusschen den 48 en 5€ Februarij 1797 in ’t
huijs van (Attico’s) vader is verborgen geweest. Dat de getuige beneffens haar verder
huijsgezin die geheele nagt hebben opgeseten in geselschap van J: Blom, (Attico’s) vader
en van … Attico (zelf). Dat de getuige en haar verder geselschap die nagt seer beangst
hebben doorgebragt, door het kleppen van de klok en verder rumoer dat op de straat
was; verders (verklaart) de getuige dat … Attico Blom niet minder beangst was dan zij
zelve en haar verder geselschap(.) … (Z)o dra het ramoer voor de deur van J. Blom wat
heviger wierde dan men gewoon was, … Attico en ’s getuijges man sich dadelijk agter
het huijs van J: Blom in de tuijn begaven en aldaar zich te zamen onder een heg hebben
verborgen, ’t welk diverse malen is geschied; en dat zodra het rumoer voor aan de straat
weder wat verminderde, … Attico en des getuijges man … door (haar) of J: Blom wierden gewaarschuwd en als dan zich weder in huijs bij het vuur vervoegde(.)’
Hoe ver de Bloms gingen in het zich zoveel mogelijk afzijdig houden, blijkt wel de verk-
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laringen van een viertal Dokkumer schutters (Jacob Smit, J.(Y?) Sijnja, A. van Gorcum

|

en K. Verluin), Eron
in de ‘remonstrantie’ (=de laatste uiteenzetting van de standpunten van de verdediging in een strafproces), die 's middags hals over de kop waren
vertrokken, eerst naar het Kollumer Vallaat en van daar naar Dokkum:
"(Doen het oproer in Collum begon, en zich derwaarts begaf een Corps uit Dockum, het
welk retireren moeste, verliet één der schutters, welke bij zijn vader was ingekwartierd,
zijn geweer en wapens. Zoo nu de gevangene (=Attico Blom) deelgenoot was aan dat
oproer, of tot die partij behoord, was immers natuurlijk, dat hij die geweer en waapens
aan de triumpheerende oproerige bende zou hebben overhandigd, dan (=doch) bij
Reprobatie (=het tegenbewijs) heeft hij het teegendeel beweesen, door Jacob Smit en IJ.
Sijnja, welke beide behoorende tot de gewaapende schutterije (=van Dokkum) in Collum destijds geposteerd, verklaaren, dat des gevangens vader aan den eerst gemelde, als

officier, heeft over
gelaaten, en door de

en het geweer en wapens, welke door 583 schutter waaren agter
'
Gevangene in de beste ordre onderhouden.

Wat er die nacht van de vierde op de vijfde februari allemaal gaande was, wordt
duidelijk uit twee verklaringen uit patriottische hoek. De eerste verklaring is van Rixtie Wijbes
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Kielstra, de vrouw van Klaas Nauta, die misschien na zijn ontsnapping uit het hondegat en zijn

aal

ijskoude zwempartij zich ergens in zijn huis verstopt had. Om ongeveer één uur in de nacht

plar

kwamen wéér, voor maar liefst de derde keer in enkele uren tijd, een paar oproerlingen bij

als d

haar langs om te vragen naar de dorpstrom, èn, zoals rond *22.30 uur, haar man: (O)ngeveer
een Uur (zijn) ten haaren huise gekomen Jan Lubberts en Pieter Barnjers … en Rudolf Ritsma,

spoef

woonende te Collum, welke (haar) de dorpstrom op een seer geweldige wijse hebben

gear
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ico’s) vader
sr beangst
le straat
Jas dan zij
. Blom wat

elijk agter
eg hebben

an de straat
Blom wierel de verkin Gorcum
an de standp waren
ockum, het
kwartierd,
s aan dat
n waapens
) bij
Smit en IJ.
) in Colmelde, als
vaaren agter

rdt
xtie Wijbes
egat en zijn
de nacht
igen bij
(O)ngeveer

olf Ritsma,
n

afgedrongen en zijnde Jan Lubberts met
de Trom tot de deur uitgegaan. Dat verde
rs Rudolf
Ritsma tegen (haar) zeide: ‘Waar is dijn
man, die zal voor ons op tromme en ander
s kunnen
wij het volk niet bij elkanderen houden,
maar 't is nu tog Oranje booven!' Dat (zij)
antwoorde
niet te weeten waar haar man was, waar
op voorschreeven drie persoonen toe trade
n met een
ligt om (haar) huis te visiteeren, dan (=do
ch) gelukkig kwam ten huise van de depo
nente een
Wigbold Heddes, Timmerman te Collum,
welke teegen (de) drie persoonen zeide:
"War doen
Jimme hier geweld? Dit mens is immers tot
de dood gekeerd door verleegentheid, gaat
dog hier

weg!” Waar op (de) drie persoonen ook dadelijk
zijn weggegaan(.)203 De tweede verklaring

die duidelijk maakt wat hier midden in de
nacht gebeurde is afkomstig van Jan Donn
ing, de
kastelein van het Rechthuis. Hij vertelde
op 7 maart 1797 aan zijn zijn chefs, recht
er Jacob
Ellens en secretaris Jan Braak, dat ’op zonda
g morgen den 5e Februarij 1797 ongeveer
drie
uur een meenigte van de oproerige bende
ten zijnen huijse is bekoomen, waarvan
aan het hooft
was eenen Jan Jans Feitsma, … welke tegen
s (hem) zeide: "Allé Jan, mèt of dood!”;
ofschoon
(zijn) vrouw bitterlijk schreide, mogte het
alles niet baaten (daar) hij, Jan Jans Feits
ma, aanhield: "Voort maar, voort maar!” Waarop
(zijn) vrouw zeide: "Gaat dan maar heen,
* Waar op
(hij) is medegegaan en door één (persoon) uijt
de meenigte met een laden geweer van agter
en

| |

wierd opgedreven, na het Kollumer Valla
at, alwaar eenen Abele Abeles (=Eebele
Eebeles) als

schildwagt op de brug geposteerd stond(.)’204 Het
lijkt duidelijk dat iemand als Pieter Barn-

jers, die (samen met Eeuwe Ennes) zowel Alber
t Hendriks en Andries Kornellys op pad had

gestuurd èn Rixtie Kielstra de dorpstrom
had afgetroggeld èn een als patriottisch gezin
d bekend
staande kastelein naar het Kollumer Vallaat
dreef, wéér, zoals tussen *23.00 en 23.30
uur, van
plan was met een menigte naar Dokkum te
trekken, met, natuurlijk een tamboer vooro
p. Net
als de eerste poging zal ook deze tweede pogin
g op niets zijn uitgelopen.
Het aanzeggen door Albert Hendriks en Andri
es Cornellys leek ondertussen vrij voorspoedig te verlopen. Albert Hendriks verklaarde
daarover op 8 februari in Groningen, waar
hij

gearresteerd was,

|
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(dat Hindrik Wouters en Jelle opgemeld (N.B. : ‘Jelle’ was één van degenen geweest die

aan het begin van de avond als verkenner naar Dokkum was geweest en rond *23.30 uur

aan een grote groep mensen [inclusief een aantal gevangenen die uit het Rechthuis waren

geraak, die bij het Kollumer Vallaat marsklaar stond, gerapporteerd moet hebben dat

et de grote massa oproerlingen niet gelukt was Dokkum in te nemen!) toen teegen com-

parant en Andries Cornellys, zijnde een Boeren arbeijder, woonende te Kollum, bij zijn
vader Cornellys de Ruiter in de wandel genaamt, hadden gezegt, dat sij moesten Peerden
krijgen en daar meede naar het land gaan; seggende Hendrik Wouters en Jelle tegens
hun, dat sij moesten maar gaan, daar sij de Peerden het gauwste krijgen konden. Dat
comparant daarop een peerd had gehaald van Pieter Vliege te Collum woonende, terwijl
A: Cornellys een had gehaalt van Ebele Ariens mede te Collum woonagtig. Dat sij
dezelve hebbende, van Hendrik Wouters en Jelle order hadden gekreegen, om wat sij
maar rijden konden, voort te rijden naaar Collumerland, Burumerland, Groningerland,
overal waar sij maar konden, terwijl sij overal moesten zeggen, om die Peerden hadden,
een man met een peerd, en die geene peerden hadden, alle te voet direct naar Collum
moesten sturen en gaan, en soo sij het niet deeden, verwagten moesten wat hun over-

kwam (volgens Andries Cornellys/ Kornelis was Eeuwe Ennes degene geweest die hen een
dergelijke opdracht gegeven had!)./Dat sij daarop snel uit Collum waaren gereeden, en
overal waar sij maar langskwaamen ’t bovengezeide hadden aangesegt. Dat sij een
quartierke van Burum gekomen waren, aan het huis van de weduwe wijlen Gerke Hoeker
(ook: "Gerke Blaauw) van wien sij een knegt met een peerd Frans (=Frans Saapes)
genaamt hadden met sich gekreegen terwijl sij daartoe lang hadden gewagt, tot Frans
klaar was. Dat sij toen onder hun drieen van daar naar Burum waren gegaan; waar sij bij
Dr Gerryt (=Postumus, ’Mederechter van Collumerland’) hunne peerden hadden

gevoert; voorts van daar verder onder hun drieen waaren gegaan naar Visvliet, terwijl sij
in Burum het ook hadden aangesegt aan eene Geert Sipkes, een Botterkoper, die daar op
voort naar Willem Bakkers huis was gegaan, en daar uit het peerd had gehaald, waar
mede hij vervolgens ook was uitgereeden de kant naar Muntjezijl toe. Dat deese Geert
Sipkes comparant

hadde gevraagt of hij al wat in de hand hadde, en comparant antwoor-

dende 'neen,’ was Geert Sipkes in Willem Bakkers huis gegaan, en had daar een Sabel
uitgehaald, die hij comparant toen op het peerd hadde toegelangte, hebbende Andries
Cornellijs reeds een soort van een sabel mede op het peerd uit Collum genomen. Dat zij
te Visvliet gekoomen, gegaan waaren aan het huis van Oude Dirk een Boer (=Dirk
Cornelis), wat Jonge sij toen ook te peerd meedegenomen hadden hebbende. Voorts in
Visvliet het overal als voren aan en rondgezeid. Dat sij hier na uit Visvliet waaren
gegaan, en gekomen bij de Plaats van Reitse, een Boer agter Visvliet, bij wien sij weeder
een Peerd, zijnde Wichger genaamt, hadden meede gekreegen, hebbende
een Ee
lang gewagt tot hij klaar was, terwijl de Jonge van Oude Dirk met Andries
daartoe
Cornellys ondertusschen was gereeden naar een Boerenplaats leggende een klein stuksen
van Reitses plaats af maar ook aan de weg een eindje in het land, aan de regterkant van
Reitses plaats; heetende de knegt, die sij hier gekreegen hadden, met peerd, na comparant meende Rolf, met wien Oude Dirks Jonge en Andries toen weder bij comparant
waren gekoomen. Dat si toen, sijnde onder hun sessen bij Visvliet over het Bruggetje

waaren gereeden naar Claas Hellinga, daar sij weeder soo lang hadden gewagt, tot sijn
middelste knegt met het peerd klaar was, die toen meede met hun was gereeden. Van
waar sij toen een stukje oostop weeder bij een Boerenhui
aan diezelfde
s kant
van de weg
waaren gekoomen bij welk huis sij weeder soo lang hadden gewagt, tot er de Jonge uit
het huis met het peerd klaar was, die toen mede was met hun gereeden; zijnde sij toen

voorbij d

voorts bij een Boerenhuis gekomen waar de Boer en vrouw alleen in huis was, en die

van één g

agterna sturen met het peerd. [Volgens Harmen Jans, ’woonende onder Visvliet,’ had

de ander

hun beloofd had, om of zelfs met het peerd hun te zullen bekoomen of zijn arbeijder hun
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Andries Cornellys tegen hem gezegd:

'Er

lum hebben wij overwonnen en Dockum zalzal aanstonds twee man
er ook aan. Het is nu
ook door. De Bliksemse patriotten zulle
n
nu alle aan!” Waarop
zeggers "met het geeven van schoone woorerden,
Coffij, Jenever en
gesett en tot bedaa

meede te paard, Col-

begonnen, het zal er

Harmen Jans de aanEeten heeft ter needer
rtheijt gebra ‚ welke daar op ook weder
zijn weggegaan, en
gereijsd(.)"] Dat sij voorders gekoomen
waaren te Pieterzijl alwaar comparant,
Andries

andere huisen te Pieterzijl waren geweest,
den gekreegen. Dat sij daarop gesamentel die daar meede Brood voor hun Peerden hadijk weeder van Pieterzijl waren gereeden
Jan Harms (=Jan Harmens) wonende
naar
een stukje agter Pieterzijl naar de Leegt
e toe,
sij toen koffie hadden gedronken zijnde het
toen omstreeks 9 uren zondag morgen; daar
Jans, bij Jacob Jans in de Leegte wonende,
bij hun was gekoomen, die tegen hun had
gesegt, dat de Beer met 500 man te Coll
um was, en sij moesten maar schielijk
uitscheiden met omzeggen, waarop sij ook onder
elkander hadden gesegt dat dan Ieder
maar weeder naar zijn huis konde rijden,
soe als er toen ook 3 terstond van hun af naar
huis waare

n gegaan, terwijl Oude Dirks Jonge,
Reitsers Wiccher, Frans, en Andries
Cornellys met comparant waaren gered
en naar Burum, waar sij toen bij Brouwer
Jonas nog een soopje hadden gedronken
Anne
en toen van daar waren gereeden naar
de KruisWeg, waar eerst Frans, vervolgens ook Oude
Dirks Jonge en Wiccher van comparant en
Andries Cornellys af naar huis waaren
gegaan. Dat toen comparant en A: Corne
llys eerst
naar het huis van Jan Gerkes Blauw, de
bijziter, waaren gereeden, en hadden hun
versogt, of sij daar hun peerden niet mogten neerz
etten, alsoo sij niet naar Collum met
dezelve durfden, omdat daar een deel
volk in was; Dan had Jan Gerkes Blauw
hun
geweijgert de peerden in te neemen, waarop
sij te rug waaren gereden naar het huis van
Jan Jans ouders Jonge Jans genaamt, die
hun gepermitteerd had om de peerden
in de
schuur te zetten. Dat toen Andries Corne
llys
digte bij de Boer Jan Jans of Jonge Jan, terwij was gegaan naar de Boer Claas, wonende
l
comp
arant van daar was gegaan naar sijn
huis, komende sijn Boer hem toen teege
n, digt bij Burum, aan wien hij toen
alles had
vertelt, willengs die toen naar Burum,
en had comparant in huis koomende de
Jonges
ieder slaapen.
Achteraf bekeken is bijna alle moeite van
de STOep aanzeggers vergeefs geweest:
alleen
in Visvliet kwam iets van de grond wat
je met een beetje goede wil de aanzet tot
een oproer
zou kunnen noemen.

De arbeider Marten Freerks van Visvliet beschrijft
in ’Informatien … ingenomen te
Groningen den 13 febr 1797, … dat op zondag
den 5 febr 1797, ’s morgens ongeveer 7 uur,

voorbij des bewaarders behuizing waaren
gereden twee of drie Friesche boereknegten,
waar
van één genaamd was Albert (=Hendriks)
— wonende bij Bening (= Hessels) te Boerum,
en
de ander Frans (=Saapes), hebbende Alber
t een ontbloote Sabel in zijn hand, en roepe
nde: ’Te
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zaam (h)eruit, mannen!’ Dat deposant daar op uit zijn huis was gegaan, en met verscheidene
andere personen de straat was op en neder gegaan, en vervolgens zich weeder naar zijne
behuizing had begeven, zo als een ieder ander, zonder dat deponent bewust was iets kwaads
bedreven of gezien te hebben. Hierbij waren geweest Halbe Cornelis … (etc., volgt een lange
waslijst met namen), alle welke met deponent het weg waaren langs gewandelt tot aan het

nen,

rechthuis toe: als wanneer deposant had gezien dat de boereknegt Albert met de blanke sabel

Bedás

van het kerkhof komende, weder op zijn paard was gesprongen en nevens de anderen was uit
het weg gereden, terwijl deposant en de overige personen waaren te rug gekeert, een ieder
naar zijn huis, en nog wel had hooren luiden, zonder te weten wie zulks deed, ofschoon hij
van agteren had gehoord, dat zulks na de Friesen door kleine jongens was geschied.” Allemaal
kwajongenswerk dus, tenminste volgens Marten Freerks, maar volgens enkele patriottischgezinde dorpsgenoten was er toch wel wat meer aan de hand geweest. Wijbrig Jacobs, oud 18
jaar, “woonagtig te Visvliet bij haar moeder,’ stond met haar moeder voor de deur op het
moment dat de klokken werden geluid, toen dezelfde Marten Freerks hen vroeg:
’Is jullie volk ook te huis?’
Antwoord: 'Neen!”

Marten Freerks: 'Waar zijn zij dan?”
Antwoord: 'Dat weten wij niet!”
Marten Freerks: 'Dar liegt gij! (en zonder overgang:) Waar zijn de geweeren?” (N.B:
Wijbrig’s twee broers waren lid van het plaatselijke Grercitiogenoodschar)
Antwoord: 'Dat weten wij niet!”
Marten Freerks: ‘Dat liegt gij!"
Diezelfde middag tussen 13.00 en 14.00 uur had Marten een curieus gesprekje met zijn

Zag de
want

of

zijn. Iej
dus ool
jaar tucf
boven

H

zwager, Johannes Mennes, die lid was van het plaatselijk exercitiegenoodschap, waaruit
redelijk duidelijk het halfslachtige (en tegelijkertijd goedmoedige) van de Visvlieter poging tot

een niet

oproer blijkt [trouwens, ‘toen (was) reeds alles weder bedaard!’]:

hulptroej

Marten: 'Ik wol wel, dat gij mij uw geweer wildet doen.
Johannes: ‘Zulks wil ik niet doen, (want) ik wil het gebruiken als het te pas komt!”

gende:
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Marten: 'Wel, doe Duvel, dan
ook wezen dat het beter afloopt!zult &ij van mijnen handen sterven! (Maar och,) het kan
’
Marten Freerks werd al op 4
april 1797 veroordeeld tot de
nogal hoge straf om publicq
aan de
kaak gesteld te worden, en alda
ar door den scherprichter met
roeden gegeeseld, voorts geba
nnen, voor de tijd van agt jaar
en uit de Provincie Stad en
Lande’, eigenlijk niet voor wat
hij
gedáán had (want dat was niet
zo veel bijzonders!) maar voor
wat hij in de ogen van zijn
rechters wel eens gedaan zou
kunnen hebben. Het was volg
ens de Procureur- Generaal
in zijn

‘conclusies’ zéér verdacht dat hij

(Art.4) … ‘reeds den voorigen
tot oproer heeft gekoesterd, daardag zijne malicieuze intentie (=zijn boosaardige opzet)
Friesland oproer was, zich naar hij dien zelven avond, toen reeds op de
ven heeft, alwaar hij niets pressant van
had, en van daar te rug gekomen,Burum
s te doen
verd
agt is gezegt te hebben, dat als
Kkwaamen, zij ook brood en spek
zij nu aan de gang
moes
ten
hebb
en.”
Ook was het zeer verdacht
(Art.9) … ’dat iemand, dien den
avond, zich nog begeven zal naar geheelen dag zwaar gearbeid heeft, op die tijd van den
een
lie omron met geen ander oog plaats op zo veel afstands van hem gelegen, in een
merk, dan om zich te informeren
op een bevorens
gekogte klok.”
Zag de Groninger Procureur-Ge
neraal spoken waar ze niet
waren? Zeer waarschijnlijk wel,
want op de avond van de vier
de februari zal er in Burum
Seen oproerkraaier te vinden
geweest
zijn. Iemand als Eeuwe Ennes,
bijvoorbeeld, was de hele avon
d in Kollum te vinden. Het
lijkt
dus ook nogal overdreven Mart
en en zijn dorpsgenoot Evert
Harms (die tot maar liefst twee
jaar tuchthuis werd veroordeeld!
) ‘aan de kaak ter pronk te
(stellen), met een zwart bordje
boven hunne hoofden, waarop
met witte Letters geschreven
staat: ‘Oproerstokers”.”206
Zonder dat de Kollumers dat
nog konden weten, was hun opro
er *s nachts al gedoemd
een niet al te zachte dood te ster
ven: de voor wat de Patriotten
betreft lang verwachte
hulptroepen waren onderweg
vanuit Leeuwarden.207 De Besc
hrijving geeft daarover het volgende:
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Detachement Vrijwilligers der Schutterij, en een uit de Friesche Guardes, mitsgaders

twee Veldstukken en de noodige Canonniers, te Marcheeren naar Bergum, om aldaar
nadere ordres te wagten.
Dit Detachement trok ten half zeven uuren de Poort uit, en verder de weg tot aan Tiet-

Jerk, zonder eenige ontmoeting, hier hoorde men van verre sterk Schieten, zijnde dit de
Canonnade van Dockum, een weinig daar na zag men eenige vuurpijlen opgaan, die
ongetwijfeld aan de Muitelingen tot seinen moesten verstrekken (N.B. : alweer die achterdocht: van een dergelijke planning aan de kant van de oproerlingen lijkt toch echt geen
sprake te zijn gemee,
Den Commandant vond goed op het Huis ter Heide de Krijgsraad te beleggen, om te
overweegen, of men zig bepaald aan de Orders zoude houden, dan direct op de
Hoofdplaats des Gewelds aanrukken. De Leden van dien Krijgsraad, vol vertrouwen op
den moed hunnen Spitsbroeders, beslooten tot het laatste, (zijnde hier door veroorzaakt
dat een nader bevel van het Provintiaal Bestuur, om 100 Man enz. na Collum te zenden,

|

'

niet tijdig genoeg ontvangen is,) men zette dus in het holle van eenen mistigen nagt, en
door een zeer slegte weg, den marsch voort, tot digt bij het Collumer Vallaat, alwaar
hun een Man te Paard ontmoette die bij de Oproerlingen als Spion gediend had. Den
Capitein GROENIA die de voorhoede commandeerde, hield hem aan, vraagende 'van
waar hij kwam?” het antwoord was: 'dar hern zulks niet raakte. * Aanstonds wierd hij
gevat, en agter af gebragt. Het Detachement voorwaarts trekkende, kwam eindelijk
onder bereik van het Collumer Vallaat, en waren dus in de geleegentheid om spoedig
met de rebellen handgemeen te worden, deeze hadden ook hunne Posten uitgezet, die
ieder aanriepen, en telkens ten antwoord kreegen: 'Orange Burgers.’ Men oordeele dus
hoe het hen in de ooren klonk op hun werda te horen roepen: 'Patriotten van Leeuwarden. * Na dit voor hun gedugt woord hadden zij hun naderend lot behooren te
bereekenen, dan (= doch) het zij dronkenschap of wanhoop hen vervoerde, zij gaven ter
weder antwoord, ‘die kennen wij niet,” en branden los, dog zonder eenige de minste
uitwerking. Den Capitein GROENIA liet hier op zijn Pelotton vuuren en commandeerde
den Lieutenant LYCKLE VAN DER MEULEN,

die het tweede geleide, om aan te ruk-

ken, gelijk geschiede; deeze liet agterwaards zwenken, toen twee decharges doen, en
maakte zig daar naa met geveld Geweer, en den geforceerden marsch, meester van het
door de Rebellen verlaaten huis. Het Canon wierd met druif-kogels gelaaden, en gerigt
op den weg na Collum, langs welken zij met verhaasting de vlugt namen.
Toen meende de Burger KEUNING uit de omstandigheden te mogen opmaaken, dat zijn
zoo lang gewenscht als onverwagt opgedaagd ontzet, daar was, hij waagde het zig te ontdekken, en bedroog zig niet; men droeg hem meer dood dan leevend uit zijn bekrompene
akeligen schuilhoek, en zijn eerste werk, na het opbeurend ontmoeten van zijn jammerlijk geteisterd huisgezin, was zijne edelmoedige, dog afgenatte Redders te verzorgen,
met alles wat hem van den roof nog was overgebleeven.
Naa dat het Detachement zig genoegzaam uitgerust en ververscht had, begaf het zig met
den verlosten Burger KEUNING en de zijnen, op weg na Collum, op welken togt men
zeekeren JACOB BONNES ontdekten, die, naa eenen Dienaar der Justitie overvallen te
hebben, hem tegen de grond wierp, het pistool op de borst zette en tragte te vermoorden,
dan (=doch) drie à vier Leeuwarder Burgers wierpen zig door een sloot tot beschermers
van den Dienaar op, schooten toe en ontzetteden hem, kondigden den aanvaller aan dat
hij hun Gevangen was, dog deeze zig hier tegen halstarrig verzettende, en,gie schoon
zwaar gekwetst, door de vlugt willende redden, wierd doodgeschooten()
's Morgens vroeg rond *8.00 uur was Douwe Jurjens van Kollum, die de vorige avond

tussen *23.00 en *24.00 uur samen met Focke Jetses Ritsma de gerechtsdienaar Hendrik Gjalts

op
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drik Gjalts

terug had gebracht naar het rechthuis,
in gezelschap van Hendrik Bonnes in
de richting van het
Kollumer Vallaat gelopen. Hendrik had
een sabel ín de hand en Douwe een gewee
r. Gelukkig
voor Douwe liep hij iets achter Hendrik,
en kreeg hij bij de aankomst van de Leeu
warder
Burgers alleen maar een schampschot
over de hand. Vluchtend voor zijn leven,
rende hij het
Westeinde van Kollum weer in, ‘seer
verbaast (= geschrokken) en besweet,”
vluchtte door de
voordeur het huis van de executeur Hedd
e Abes Broersma in en rende toen de
schuur in, smeet
zijn geweer weg, en rende, achtervolg
d door een aantal gewapende burgers,
als een haas terug
naar huis,209 Trouwens, ook aan patri
ottische kant kan het treffen niet zonde
r bloedvergieten
verlopen zijn: er is een rekening bewaa
rd gebleven van Doije Alberts van Buite
npost (gericht
aan het Gerecht van Achtkarspelen) met
de onthullende post: ‘de 5 Febr. Een Milit
air 3 dagen
in kwartierd die van Leeuwarden kwam
en niet verder kome kon. Aan Eeten,
drinken, verbanzels, enz. Te zamen 3 guldens en 10 stuiv
ers. 210
In de wijde omgeving van Kollum werkt
e het geruchtencircuit nu op volle toere
n. In
Burum, bijvoorbeeld, zei Dr. Stutsman,
die tussen 9.00 en 10.00 uur even een Rome
r Jenever
kwam drinken bij de kastelein Reijnder
Ypes: 'De Grietman de Beer is te Collu
m met
vijfhonderd man (volgens de kasteleinse
had hij het echter gehad over ‘vijftig Ruijt
ers’! ), en
hoe veel er nog komen zullen weet men
niet, en nu moeten wij er weeder op los!
211
’s Morgens vroeg echter leek er nog geen
vuiltje aan de lucht te zijn en maakten
de
oproerkraaiers van de vorige dag zich op
wéér op pad te gaan. Theunis Arjens,
‘havenchergier
op Munnekezijl,’ vertelde daarover

dat op Zondag morgen tusschen zes en zeeven
uur ten huise van de deponent zijn
gekomen Trijntje Hantje en eenen Maaijke
… huisvrouw van Willem … ‚ beide
woonende op Munnekezijl … , dewelke teegen
manluij, meede zoude. Dat voort daar na nog hem zeide dat hij ook, even gelijk haare
Poepke … , met een bloote Zabel in de handt, in des deponents huis is gekomen Jan
waar meede hij na den deponent sloeg en

mn
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tegen de menigte: 'Ha, ha, zijt gij lieden hier? Dat is goed, zelle jemme na Collum?’
Waar op uijt de meenigte wierde geantwoord van 'Ja!;'en vraagde hem of hij ook na
Collum zoude; dat Eeuwe Ennes daar op antwoorde van 'Ja,’ en zeide verders tegen de
menigte: ‘Vandaag zal er niet veel gebeuren, maar morgen vroeg, dan zal er wat
omgaan, dan moet gij lieden tusschen vier en vijf uur a ego
zijn te Collum; dan
zullen wij ze wel mikken, als het eerst maar braaf in de reboelje is. Ik heb van alles wel
een nauwkeurige kennis en berigt!’ Dat den deponent daarop weeder met de menigte is

op reis gegaan na Collum, dog een weinig gemarseert hebbende, hun een menigte volk
van Collum is tegen gekomen, welke hun tijding bragten dat de Beer met vijf hondert
man te Collum was, waar onder eenige ruijĳters en Husaren waren die op Munnekezijl los
zouden, dat een ijder van de bende die bij den deponent waaren, zich spoedig 195 op
van de vlugt bedienden, en de deponent zich ook daadlijk na zijn huijs
begaf(.
Een grote groep Kollumers is in verwarring gevlucht richting Munnekezijl, zoals blijkt uit de
verklaring van Antje Jans, huijsvrouw van Hendrik Sijmens wonende bij de Kolk onder
Burum,

2

dat op Zondag morgen den 5 Februarij 1797 na dat de meenigte volk van Collum (haar)
huijs voorbij gepasseerd was na Munnekezijl, zij … zich heeft begeeven na het huijs van
Rinse Hessels; en van daar weeder na Eeuwe Ennes om te zien
of haar man ook daar
was; dat Eeuwe Ennes destijds tegen (haar) zeide, dat zij na de Leegte moeste gaan om
aldaar tegens het volk te zeggen dat die niet ongerust moesten zijn; dat er geen Beer te
Collum was, dat het allegaar maar opraapsels van Jan Rap waaren (‘t welk was Jan Abes
Broersma). Dat zij … daar op ook dadelijk op reis is gegaan, en in de Leegte komende
aan het huijs van Jan Jochems, aldaar het Boodschap haar door Eeuwe Ennes mede
gegeven heeft overgebragt; … dat de deponente daarop haar reis heeft voortgeset na
Pieterzijl; om aldaar ook het Boodschap haar door Eeuwe Ennes meede gegeven te
Boods
; dat zij … digt aan Pieterzijl komende, aldaar hun (=haar)
man en de
knegt van Rinse
Hessels ontmoetede; waar mede zij deponente dadelijk weder te rug is
gegaan na het huijs van Eeuwe Ennes, … dat zij ieden aldaar komende, Eeuwe Ennes
tegen hun seide: ‘Zijt gij daar? Dat is goed. Maar vandaag zal er niet veel gebeuren,

morgen vroeg
om zeven uur moet gij alle klaar zijn!

21

Maar, zoals de Beschrijving trots meldt:’ ’s Morgens van den 5 Februarij ten 11 uuren trok het
[Leeuwarder] Detachement Collum binnen, zonder eenige Muitelingen te ontdekken, nog

wederstand te vinden’214 en kon er in feite, alle plannetjes van een Dr. Stutsman of een
Eeuwe Ennes ten spijt, van ’oproerige bewegingen’ in feite geen sprake meer zijn.
Meer naar het westen toe waren de oproerlingen van de vorige dag nog onwetend van de
komst van de Leeuwarder schutters en waren ze duidelijk van plan wéér in beweging te
komen, maar wisten ze nog niet zo precies wat hun ’oorlogsdoel’ zou moeten zijn. Vandaar
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wéér, net als op vrijdagavond, een soort
krijgsraad in een herberg in Zwaagwesteinde.
Sijbe
Taedes van Zwaagwesteinde verklaarde
‘dat op den 50 Febr: 1797, °s morgens ongev
eer 8 uur
ten huyse van de Getuige is gekoomen Djoer
t Tjipkes en Salomon Levij, zeggende laatstgemelde: ‘De Duivels Patrioiten doen het
ons, ik zal se vandaag steeken, dat hun het
schuim
over de ribben loopt!” hebbende Salomon
Levij een degen in de hand, en zeide Djoer
d Tjipkes
-… : Gij houd het met de Patriotten!,* waar
op één groote menigte ten zijnen huyse is
gekoomen, en hebbende de Getuijge mede
gesleept na het huiĳs (=herberg) van Keimp
e Aukes
aldaar, dog kan de Getuijge zulks niet naauw
keurig zeggen door wien, aangezien (hij)
als
overstelpt, of in flaauwte is gevallen, en
aldaar wat bekoomen zijnde, is weder na
huijs
gereisd(.)’215 Blijkbaar besloten de rebell
en om dan toch maar weer richting Kollumer
zwaag
te gaan en vandaar … tja, dat vermeldt de
geschiedenis niet, omdat de menigte zich
oploste en
iedereen weer naar huis ging. Jelle Eyberts,
de dorprechter van Zwaagwesteinde, vertel
t wat er
na de krijgsraad in de herberg gebeurde:
‘Op Zondag morgen ongeveer 7 uur, na dat
opgestaan
was, zijnde weder twee persoonen na des
deponents huis gekomen zonder (hen) te kenne
n en
roepende van verre dat ik mede moest of
dood, waar op eenigen tijd daar na gereist
ben na
Collumerswaag [volgens de verklaring van
Auke Jacobs van Kollumerzwaag waren Jacob
Taedes, Salomon Levi en Hedser Andries,
de laatste twee van Zwaagwesteinde, de
‘opdrijvers’ van de groep waar Jelle toe behoorde21
6), en (ben) dus reisende op weg aangevalle
n
door Jacob Taedes, woonagtig te Collumersw
aag, die ons agteren op dreef te Peerde met
een
bloote sabel in de hand onder sterke dreigement
en, tot aan Heine Keimpes huis, alwaar de
deponent zig van de weg af begeeven op
de landen, alwaar met eenige ons enige tijd
hebben
opgehouden om vrij te komen, dog Auke Jacob
s … heeft tot twee reisen toe met een zware
koppel de deponent gedreigt te slaan en zeide:
’Het koomt van zulke Duivels af. Zulke moet
men dood slaan!’ dog wierde telkens door
anderen belet(.)’ In het geval van de dorpr
echter is
er een duidelijk verschil in behandeling met
de vorige dag; terwijl Jacob Taedes hier zijn
frustraties van de vorige dag lijkt uit te leven,
had Jacob Jurjens, die de vorige dag vlak vóór
Dok-
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kum nog redelijk vriendelijk was geweest, naar je mag aannemen omdat hij het gevoel had dat
alles naar wens verliep, Jelle Eyberts voorgehouden hoe fout het was zich met het patriottisme
in te laten:

‘War zegt gij nu van U dorpregterplaats? Gij zult er geen duyt van hebben. Gij hebt

het vergeefs bedient, de Patriotten kunnen tog alles op, men hoeft elkander niet na de bek te
praaten!’217 Jacob Aukes en Piettie Wiebes van Zwaagwesteinde (waarschijnlijk de ouders
van Auke Jacobs) hebben een mooi beeld nagelaten van het moment waarop de belangrijkste
oproerkraaiers de handdoek net in de ring hadden gegooid. 'Op Sondag nademiddag’ verklaarden zij, (zijn) ten haaren huijse gekomen … Eenige personen, waar onder de Jood Salomon
Levi, voorsien van een degen, schijnende, so ’t scheen, alle zeer verslagen. Dat deese
Salomon Levi zijn deegen voor het huijs in de grond heeft gestoken, welk van de kinders van
haar getuijgen is gesien. Dat deze bende niet lang aldaar geweest is, maar van daar vertrokken
zijn, ingevolge haar seggen ijder na zijn huijs. Dat haar getuijges kinderen na zulks deese
degen uit de grond hebben gehaald, en welke deegen door haar getuiges kinderen op haar Cast
is gelegen. En bewaerd tot dato deeses den 2de October 1797, wanneer (=toen) dezelve door
haar getuijgen aan de Procureur Joh. Stroband is overgelevert(.)’218
Buiten de Zwaag kwamen er in Dantumadeel (en noordelijk Tietjerksteradeel) geen
mensen meer ’op de baan’, hoe allerlei aanzeggers hun best ook deden. Lammert Lammerts
van Kuikhorne (nog maar 13 à 14 jaar!), die de vorige avond van Dokkum was gevlucht naar

onde

Kollumerzwaag en daar blijkbaar ergens de nacht had doorgebracht, werd ’s morgens vroeg

één Ü

gevraagd door Geert Pieters Prins en Salomon Levi ’de prince luij aan te zeggen om weer op
te koomen.’219 Ajs hij àl aanzegging gedaan heeft (wat natuurlijk gegeven de omstandigheden
mogelijk zou zijn), dan heeft hij geen succes gehad. Evenmin was dat het geval bij Daniel
Rienks, 'Herbergier in Cuikhorne onder Bergum,’ die, terwijl een groepje mannen die zondagmorgen ‘voor de Herberg in de Valom stonden te praten over het oproer dat ’s daags te vooren

was gebeurt,’ van het noorden af aan kwam rijden (waarschijnlijk was hij ’s ochtends aanwezig
geweest bij de informele krijgsraad in de herberg van Keimpe Aukes in Zwaagwesteinde) om
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te proberen tòch nog weer mensen mee
te krijgen. Eén van de aanwezigen, Sjoer
d Dooyes,
schipper in de Valom, vroeg Daniel:

‘Hoe is ‘ter?’
Daniel: ‘Mannen, wij moeten aanstonds
Sjoerd: 'Is alles weeder in rep en roer?’ alle maal weder voort!”
Daniel: Ja’ [en zonder logische overgang
:]
‚ dan zijn wij alle mannen des Doods!’ 'Want worden se, de Patriotten, wederom
Sjoerd: "Wel man, wat zullen wij voor Dock
um doen? Zullen wij ons daar dood schie
laate, als wij geen ander gereedschap
te
Daniel (vol vuur): 'Neen, wij moeten hebben om ons te verdedigen?’
Sjoerd: 'Ik ga niet mee, al zou het me de platte landen in!’
mijn leven kosten!’
Nogal verontwaardigd verklaarde Sjoer
d "dat (hij) naderhand heeft gehoord dat
in de Wouden
niets te doen is geweest en dus het zegg
en van Daniel Rienks dat alles daar wede
r in rep en
Foer was een opgeraapte leugen is gewee
st. (Hij) is door de uitdrukking van Danie
l Rienks hier

voren gemeld zo verschrikt geworden, dat eenig
e dagen onpaslijk was geweest.”220 Hij kan

ook best eens misselijk geworden zijn toen
hij later die dag hoorde dat een tweede
detachement
door het Provinciaal Bestuur naar het oproe
rig gebied gestuurd, de Valom niet lang
na het aanZeggen van Daniel Rienks gepasseerd had,
en dat, àls hij zich had leiden verleiden
weer ’op de
baan’ te komen, hij wel eens doodgeschote
n of gearresteerd had kunnen worden.

Dit tweede detachement, het eerste Bata
illon van het Burger Regiment te Leeu
warden,
onder bevel van Luitenant-Kolonel
Haije Beekkerk, 126 man en één velds
tuk sterk, was ’groot

één uur des nagts,’ in Beekkerk’s eigen
woorden,

in order de Bataille uitgetrokken, langs de
Swarte weg. Door de duisterheid van de nagt
en gestopte lugt, heb ik mijn Marsch lang
zaam
half vijf uuren Tietjerk. Hier ontving ik beric moeten voortzetten (en) passeerde ten
ht van de Castelein WADMAN, dat de
rebellen niet ver af konden zijn, en ried
mij
den
dag af te wagten, doch dit vond ik niet
raadzaam, dewijl ik mij daar te lang zou
marcheeren. Hier was ik genoodzaakt een moeten ophouden, en besloot dus voorwaards te
Lantaarn te neemen om de Paarden van mijn
Stuk te ligten, dewijl die anders de weg
niet konden houden. Ik vernam dat den
Coll
VAN SLOOTEN zijn route op Bergum had
genomen, dus rigte ik mijnen Marsch oponel
Hardegarijp, om daar door de Rebellen
en, en arriveerde omtrent
zes uren met het aanbreeken van den dagi
te Hardegarijp. Hier hield ik Halte, onder
zocht de staat van mijn Detachement,
duisterheid in het water waren gelopen,en bevond alles wel, en die geene welke door de
waren op twee man na weer bij het Detac
he-
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ment, welke eenige tijd daar na onder weg zich weer bij ons gevoegd hebben. Na hier de
Raad van Discipline geformeerd, en eenige verkwikkingen aan het Volk gegeeven te
hebben, zette ik mijn Marsch voort op Veenwouster-wald, daar alles stil en rustig
vindende, Marcheerde ik verders op Feenwouden. Kort aan dit Dorp genaderd zijnde,
wierd de Klok geklept, waar op (ik) de geswinde Marsch liet slaan, en zo het Dorp
Inmarscheerende begaf ik mij, voor af met de Capitain TER HORST, met de Tijrailleurs
en de Avant Guarde (=de voorhoede) in het Dorp, Recognosceerde (=verkende) alle
Straatjes en Gaaten, en wierden mij gebragt Vijf Gearresteerden, welke ik plaatste in de
Achterhoede, en na een ogenblik Haite gehouden te hebben, zettede ik mijn Marsch
voort over het Godloos Tolhuis [ten westen van de Valom bij de brug over de Valomster
Vaart] op Rinzumageest. Aldaar arriveerde ik des nademiddags groot twee uur, en
wierde met blijdschap bij de Inwooners ontvangen. Ik had het Gerechte van
Dantumadeel van mijn komst geïnformeerd, en vond de nodige biljetten [ter
inkwartiering] gereed, doch na het Detachement nog geen twee uuren ingebilleteerd was,
ontving ik order van uwe Commissie om na Dockum te Marcheeren, waar op voort mijn

Volk in de Wapenen trok, en ’s avonds ten vijf uuren uit Marcheerde. Voor af leverde ik
mijne Gevangenen over aan het Gerechte, w
dezelve (=hen) na onderzoek (waar uit
gebleek dat zij gedwongen zijn geweest,) hebben ontslagen. Mijn route nam ik over
Murmerwoude, Akkerwoude en Damwoude, en apjyeerde *s avonds ten halv acht uur

binnen Dockum. Hier hield ik het Nagtkwartier.221

In Achtkarspelen was het de Surhuizumer Mense Ebeles [die er de vorige dag samen met
| |

Melle Gerrits (die nu blijkbaar thuisbleef!) ook al bij was geweest], die het initiatief nam ’s
morgens vroeg naar Surhuisterveen te gaan, daar de klok te luiden en aanzegging te doen en
dan met de verzamelde menigte naar Surhuizum te gaan. Sierd Wijbrens van Surhuizum ver-

|

haalt dat

Í

's morgens ongeveer 11 uur Mense Ebeles aan ’t hooft van verscheidene Surhuisterveensters, in Surhuizum aankwam en zeide: 'Jimme moete met of 't zal anders als 't

|
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gistere geweest is. Wij zullen nu gestrenger weezen en die geene die het ontwijken of
voortlopen (F. 'fuortrinne’ = er vandoor gaan) zullen de avonds als zij thuis komen
evonden worden!’
at die zelfde zondags, 's avonds op ’t Blauw Vallaat, ten huize van Freerk Gerkes

|

koomende, aldaar waren L: E: van Scheltinga en Mense Ebeles, zittende de Eerste in een
hoek of een Stoel, in gesprek zijnde met dezelve Mense Ebeles, dewelke voor hem
stond; dat dezelve spraken over de omstandigheeden van dien Tijdt, dat (hij) alles niet
verstaan heeft, wat door de gemelde Persoonen wierde versp
n, dog wel dat
Scheltinga zeide: ‘Het kan zo niet, het spul is nu verkent!’ Waar op deeze bende uijt het
huis gingen, en Mense Ebeles weder in huijs is komen loopen, roepende: 'Het volk moet
voor de deur koomen, er zal een verbond gemaakt worden!’
Zijn dorpsgenoot Jan Ritskes vult aan:
Dat Mense Ebeles en L: E: van Scheltinga toen saam voor (de) deur ging, dat Mense
Ebeles daar na weder in huis kwam, en riep: 'Gij moet er alle uijt koomen in de kring,
wij zullen een verbond met elkander maaken!" Dat gemelde L: E: van Scheltinga en

Het!
ik g
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Mense Ebeles toen in de kring waren.
Dat
de Zuidkant hebben, om volk op den Baan er waren dig, zeiden: Scheltinga wil ons naar
te haalen.”
Om zoveel mogelijk volk mee te krijgen
hadden de Surhuizumers, waarschijnlijk
op het

moment dat ze naar Surhuisterveen trokken,
vier aanzeggers gestuurd naar Buweklooster
en

Drogeham, waar ze rond de middag gesignaleerd
werden bij de kerk, vlak voor de klokken

geluid werden. In Buweklooster luidden ze
niet alleen de klok, maar gingen ze ook heel
nadrukkelijk op de boerderij van Bindert
Jacobs vragen aan de aanwezige dienstmeid
Dirkjen
Hendriks: "Waar zijn uw manlieden?” Antwoord
van Dirkjen: 'Die zijn al lang voort (=weg)!
De Surhuizumers weer: 'Als dat niet waar
is, zal her niet best omkomen (=dan is dat
onvoldoende verklaring)!” Dirkjen voegt daar
aan toe dat ‘toen Bindert Jacobs en zijn beijde
…
zoons tijddig gevlugt waren en dus zijn
bevrijd gebleeven om mede te gaan.’223
Ook hier
kwam dus niets van betekenis van de grond:
het tij was duidelijk aan het verlopen,
temeer
….
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omdat Luitenant-Generaal Dumonceau,
commandant van de linker Divisie der
Bataafsche

Armée, op deze zondag ook zijn maatregelen
genomen had om het oproer te beteugelen
vanuit
het oosten. In zijn eigen woorden:
(Daar myn oogmerk was hen te omcingelen,
liet ik een Colonne op Lutjegast marcheeren die een post op Strobosch etabliseerende,
vervolgens op Surhuysen, Augustinusgaa, Buytenpost en Collumerswaag moest
doordringen, en waar door de Communicatie
met de authoriteiten van Uwl. Gewest weeder
ieder zyde door de rebellen te zyn afgesneden), hersteld zoude geweest zyn, (welke een
de rechter Collonne marcheerde door
Grypskerk en Visvlied naar Boerum,
derde Colonne en waar by ik my bevond
Kanon langs het trekpad op Collum; de
deeze Colonne van het Centrum zoude de met het
met die van de rechter Vleugel geageerd
Concert
hebben;
rebellen door deeze dispositien zouden Ontsnapt — My dagt Burgers dat weinige der
zyn, doch deeze maatregels … nu
onnodig geworden zynde, kunt Gylieden
egter … verzekerd zyn dat ik op het eerste
naal waar de nood het moet vereischen, met
Sig,
myne

gansche Divisie zal marcheeren(.)224

Het taalgebruik van de generaal ís hoogst
krakkemikkig, maar ik neem aan dat alleen
dat wat

ik gecursiveerd heb,225 ook inderdaad is uitgevoerd,
en dat zijn verdere maatregelen over-

bodig waren geworden door de maatregelen
die het Provinciaal Bestuur van Friesland al

Í
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getroffen had, en voor wat hem betreft, was het vooral belangrijk te weten dat Kollum, in zijn
ogen het centrum van het oproer, nu bezet was door de Leeuwarder gewapende burgers. 226
Verder naar het zuiden, ’in de Compagnie onder de Noorderdragten,’ kwam het in de
nacht van zaterdag op zondag ook nog tot een vrij zwakke poging tot oproer, die vergelijkbaar
is met die van de Visvlieter oproerlingen en die in de strafdossiers zijn begin had, toen de
vorige dag Marten Pieters van Drogeham op het eind van de middag Steven Sjoerds van de
Kooten was tegengekomen. Deze zat te paard en op Marten’s vraag of hij patrouille ging rijden, was het antwoord van Steven:

‘Ja, ik zal naar de Dragster Compagnie (wel verstaande

niet de schutters compagnie) om het aldaar bekend te maken! 227 De confessie van Thijs
Johannes van de Compagnie geeft het vervolg:

(Dje gedetineerde (bekende) dat tussen den 5® en 6P dezer, ongeveer te middernagt aan

zijn huis wierde geklopt, waar op (hij) zig eerste stil te bed houdende, wierd er al

weeder geklopt, met dreigement dat bij aldien (—als) niet openmaakte, men de deur
zoude openlopen, waar op (hij) op, ofwel desselvs dogter opstond, en de deur openmakende, waar op een man of agt of daaromtrent, waaronder de
nent bekend zijn
een Jacob Hanses, mede aldaar, en een Tjeerd Rinderts in de Noorderdragten, zijnde de
overige hem onbekend, welke zig naderhand ontdekten Collumerzwaagsters te zijn, in
hun (huis) kwamen, hem … zeggende dat hij nog mis man was en met hun moeste gaan,
of dat hij dood zoude, waar op (hij) met hen na buiten gaande, hen vroeg
waar men na
toe zoude, waarop zijlieden antwoorden dat men met geweld moeste zien volk te krijgen
om de genoodschappen hunnen geweeren af te neemen. een
Mi) met hun is gegaan
naar de huisen van een Janniske Jans, Jan Wijbes Pool, Gerrit Dingels en Imkje
Johannes, alle aldaar woonagtig, waarop (hij) alle gemelde personen heeft
opgeroepen,
terwijl hem dwongen om ook met hen te gaan (!) na welks (hij) met nog veele andere
vergaderde Compagniester, en de eerstgemelde zamen zijn gegaan na de Scheperij van
eenen Taeke Thijses. Wanneer (=Toen) de eerstgemelde verder willende gaan na
Ureterp en de Haulerwijk om nog meer menschen te dwingen, vond (hij) raadzaam met

de overige Compagniester weder naar huis te gaan, gelijk ook (hij), na eerst eenigen tijt

aan het Huis van Jan Wijbes Paal te hebben doorgebragt, circa negen uuren ’s morgens
weeder ’t huis is gekomen(.)

Het oproer had ook nog een klein staartje in Smallingerland en Opsterland. Een samenhangend
verhaal valt daar, bij het ontbreken van de benodigde gegevens, niet over te geven, maar toch

lijkt er wel enig verband te bestaan met de poging tot oproer waar Thijs Johannes bij betrokken

was. Uit een rekening ingediend door Hendrik Martens, kapitein van de 51 schutters van

zijn t
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Ureterp, blijkt dat al op 6 februari “(zijn
) manschappen (zijn) gerequireerd en in
dienst geweest
bij nagt en dag zoo tot Ureterp, Friesepale
n en in de Compagnie en de oproerige
benden verjaagt.” Uit enkele bewaard gebleven reken
ingen blijkt verder dat Molle Minnes,
kapitein van
de burgerwacht van Gorredijk, op 10 februa
ri 1797 met zijn 39 manschappen uitge
trokken is
naar Friesepalen vanwege ’het Oranje-Kor
baal (= kabaal/rumoer òf F. ’cabale’ =
samenspanning)’ daar. Op diezelfde dag trok Jan
Sipkes, kapitein van de 32 schutters van
Langezwaag,
’na het oproerig Ureterp … om daar de
goede rust te bewaren (=tot de 13de febru
ari)” Verder is er nog de rekening van de weduwe
van Albert Alberts van Ureterp voor ‘koste
n, gevallen ten haren huise, bij de beweeging tot
Ureterp, zoo door de schutterij en de Agt
geapprehendeerden veroorzaakt’ en een reken
ing d.d. 15 februari ingediend door de
executeur E.
Lieuwes, ’weegens verteeringen, gevallen
bij het overbrengen van de Agt oproermake
rs van
Ureterp op de Dragster Pijp, door dien
de schippers niet konden vaaren door de
harde

wind(.)229

In de Dongeradelen broeide er op zondag
5 februari ook nog heel wat. Jurk Fockes,
wonende bij zijn boer Eelke Weggers onder
Ee, die de vorige dag al van hot naar her
was
gereden om aanzegging te doen, pikt in zijn
confessie de draad van zijn verhaal weer
op na

zijn thuiskomst tussen 16.00 en 17.00 uur.
Hij vertelt dan

gt is
niemand te huis was dan de beide kinders teen huis gebleeven en dat bij zijne te huis komst
de dienstjonge van de Boer, dat de Boerinne

huis gekomen, dat hij na zijn gissing tussc
hen twaalf en een uuren is na Bed gegaan,
dat
hij in dien nagt is wakker geworden door
dien Pijbe bij hem op 't bed is gekomen
dat die
hem heeft verhaald, dat er voor Dockum
dooden en gekwetsten waaren gekomen,
dat ’t
’'s ander

en daags weer zoude weesen, dat hij
uuren is opgestaan en zijn gewone werk heeft dan des morgens tusschen zes en zeven
nadat hij de klok alvorens had hooren luiden, verricht, dat hij toen na de Buure
dat hij in de buuren komende, ’t volk
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Nes en Wierum na Ternaard zijn gereeden en in de vier eerst genoemde dorpen het
Boodschap hier vooren gedagt hebben verrigt, dog tot Ternaard komende en gevraagd
zijnde wat zij daar zouden doen, hebben zij geantwoord dat zij zouden zien of het aldaar
alles stil was, dat ze toen na aldaar een weinigje vertoefd en een soopje gedronken te

hebben over Hantum weeder na huis zijn gereeden naar onderwegs nog bij Wyger Jans
wat gegeeten en gedronken te hebben, dat zij ongeveer 6 uuren weder zijn te
huis
gekomen, dat hij toen is thuis gebleeven tot ’s anderen daags nademiddags, en toen is
gevlugt na alvorens gehoord te hebben dat verscheidene persoonen wilden vlugten(.)

De smidsknecht Dirk Baukes, ook afkomstig uit Ee, ging in het noord-oosten van Oostdongeradeel aanzegging doen, en als je zijn confessie mag geloven (en het is, denk ik, maar
beter om dat niet te doen!) dan ging hij van plaats A naar plaats B om daar te melden dat het in
plaats A rustig was. Gevolg: in plaats B bleef het rustig. Dit gegeven kon hij vervolgens weer
melden bij de oproermakers-in-spé in plaats A, en dus … bleef het overal heel kalm en rustig!
Zijn logica doet sterk denken aan de logica van degene die verklaart gedwongen te zijn
geweest mee te doen aan het oproer en vervolgens zelf anderen dwingt aan datzelfde oproer
mee te doen, waarbij de vraag of er überhaupt nog in den beginne iemand geweest is die het
allereerste initiatief nam tot oproerige daden, onbeantwoord blijft! Maar behalve onlogisch en
ongeloofwaardig geeft ook hij, net als Jurk Fockes, vrij veel, soms humoristische, informatie,

over de gebeurtenissen van die zondag:
(Hij verklaarde) dat hij vervolgens den daar aan volgenden dag zijnde Sondag, ongeveer
tien en Elf uuren van Ee is gegaan in geselschap van Wytse Wagenmakers knegt van Ee
Pijtter Eelkes, dat hij gedetineerde toen is gewapend geweest met een geladen
snaphaan … en daar meede na Anjum is gegaan op order van zeer veel ingezeetenen van

Ee, die toen op de buurt waaren vergaderd, dat hij in last kreeg Ee

DE

brengen dat het te Ee stil was en dat zij zig ook stil moesten houden, dat hij ongeveer
tusschen twaalf en een uuren tot Anjum gekomen zijnde vergaderden verscheide menschen om hun heenen zonder te kunnen zeggen wie Gea ve proe
zijn, dat hij hun
toege
heeft dat segd
het te Ee stil was, en dat sij hun ook
stil moesten houden, dat hij niet
weet gezegd te hebben, dat het morgen weer zoude weesen, dat hij vervolgens het
snaphaan heeft afgeschooten(.) … (Dat hij vervolgens beneffens Wytse en Pijtter Eelkes
na een yeinie bij Eelke huisman vertoefd te hebben weeder van Anjum naar Ee zijn
vertrokken, dat zij ongeveer drie uuren weeder te Ee zijn gearresteerd (=hebben haltgehouden) en vindende een menigte menschen op het Kerkhof en in de Buuren vergaderd
aan deselve hebben gesegd dat ’t te Anjum stil was(.)

145
n het

evraagd

het aldaar
ken te

ger Jans
uis
toen is
ten(.)
St-

k, maar
) dat het in
ens weer
en rustig!
jn
oproer

Veel interessanter is in dit verband de
verklaring van Jan Harmens,
dergat onder Nes,’ die zich de vorige
dag ook al zo bezig gehouden
geval in oosterlijk Westdongeradeel. Hij
vertelde dat hij op zondag,
op het luiden van de klok in het naburige
Paesens meteen daar naar

*woonende in het Modhad met aanzeggen, in zijn
ongeveer om 12.00 uur,

toe ging, en

eenmaal daar gekomen zijnde, heeft (hij)
op voorstel van Feije Teunis, schipper vandaar gevonden verscheidene menschen, en toen
een koffeschip, te huis behorende op *t Eiland
Schiermunnikoog, dog thans woonende
te Paesens, met elkander hebben beraadslaagd
om een plan en opstel te maaken waar
na men werken zou. Dat Feije Theunis
het volopstel heeft gemaakt, Ten Eersten, Dat het
plan van organisatie mag worden
gesteld worden buiten Effect. [=Stel het pan
ter organisatie van de Bataa, che
Gewapende Burgermacht, in de Nationa
1796, buiten werking!} Ten tweeden, dat lede Vergadering aangenomen op 13 september
stemming mag geschieden en ten uitvoer
gebragt van Yder Burger in ‘t algemeen
buite
n de verklaring. [= Laat de ‘burgerverklaring’ van 11 maart 1796 ('Ik verklaare
llig en op mijn woord van Eer … een vijand
van het Stadhouderlijk, Aristocratisch envrijwi
Eenhoofdig Bestier te zijn(.)’) vereist om als
Stemgerechtigd Burger te worden aangemerkt
chouwing!] Ten derden, En dat de wetten van, bij een ‘Grondstemming’, buiten beshet volk ten beste nen meeste nutte mogte
ten uitvoer worden gebragt, versoeken dat
de verdere dorpen daar in mogte bewilligen n
en

die het
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st van Ee
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meede is geweest in de school bij de stemm
daar geen begrijp uit konde krijgen’] Dat deing om beswaaren in te leeveren, dog dat hij
gedetineerde verder met de overige personen toen hebben geste

md gecommitteerden en daar toe een Lastbr
ief of Commissie
door de schoolmeester en dorprechter J:W:
(=Jan Wijgers) Fenema te Paesens hebbe
n
laten schrijven(.) … (O)mdat de gecommitte
erden het so spoedig niet konden rondbesorgen, terwijl (=omdat) zij

op andere
zoek deze post op zig genoomen … en is alposten waaren, heeft de gedetineerde op veralso met de vorenstaande stukken bij zig het

Jammer van die alleszins redelijk ogend
e politieke eisen!
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Hoofdstuk 8

Oostdongeradeel was op maandag 6 februari 1797 nog de laatste grietenij die nog niet
door enigerlei troepen ’bestreken’ werd, en dus marcheerden de kersverse troepen onder bevel
van Luitenant-Kolonel Haije Beekkerk ’s ochtends om 8.00 uur de Aalsumer poort van Dokkum uit naar Aalsum, Wetzens, Lioesens, Morra en Metzlawier. Je zou kunnen zeggen dat,
geheel in lijn met het keurig-formele onderhandelingsplan van de Paesumers van de vorige
dag, de Dongeradeelsters nu, terwijl het oproer eigenlijk al voorbij was, kwamen met een al

even keurig-formeel onderhandelingsvoorstel om te komen tot voor beide partijen bevredigende capitulatievoorwaarden. Alsof er iets te onderhandelen viel en alsof de patriotten hen
zagen als serieuze en vooral gelijkwaardige onderhandelingspartners! In de woorden Van Beekkerk: '(O)p een afstand van een groot halv uur (van Dokkum), ontmoeten wij vier Gecommitteerden, welke eene Capitulatie voor het geheele District Oostdongeradeel ons aanboden, doch
de Articulen waren zo Redicul, dat wij er geen acht op gaven, waar op wij naar Metzelawier

inmarcheerden, en daar ons Nachtkwartier namen. Van hier werden door mij Patrouilles uitgezonden, naar Anjum, Nijwier, Nijkerk, Paesens, en het Moddergat, om te recognosseeren
(=verkennen) en Expeditien te doen.”232
De mare van de komst van deze troepen deed pijlsnel de ronde. Zo vertelt Auke Aukes
van Paesens ’dat hij maandag morgen ongeveer tien en elf uuren is gekoomen bij een hoop
Paesumers ingeseetenen staande bij ’t huis van Marten Martens, dat daar gesprooken wierd,
dat er volk aan kwam en men niet wist of men zoude vlugten of thuis blijven, dat hij geseid
heeft te huis te willen blijven. Dat toen eenige tijd daarna de vrouw van Wijtse Nuttes hem
geseid heeft dat Pijtter Jans met tijding was gekomen, dat Jan Harmens aan hem had geroepen

dat hij ’t bekend moeste maaken dat er een meenigte gewapend volk aankwam(.)’233 Anderen
konden niet accepteren dat het oproer in feite voorbij was. Zo rende Boote Sijbes van Anjum
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rond 12.00 uur ‘met een groote drift’ het
kerkhof van Anjum op en eiste van de daar
aanwezige kerkvoogden Johannes Rosier en
Uijlke Douwes toestemming om de kerkklok
te luiden
‘omdat het Vrijcorps van Leeuwarden reeds
in aanmarsch was.” Toen zij die toestemm
ing
weigerden en Boote de toren binnen wilde
dringen werd hem dat door de kerkvoogden
en
enkele omstanders ’ten sterksten belet,” waar
op hij in woede uitbarstte, Uylke Douwes
met een
grote stok dreigde te slaan en riep: 'Ik wil
mij niet laten doodslaan, ik zal naar de Woud
en
gaan en eenige honderd man halen en dan
zult &ij Duivels allemaal sterven! En daaro
p verliet

hij Paesens ’ten spoedigsten”234 Volgens Jan Wijgers
Veenema, dorprechter en schoolmeester

van Paesens (en dezelfde die de vorige dag
in de school de politieke eisen van de Paes
umers
op schrift gesteld had!), kon ook Auke Auke
s van Paesens, die daar in het citaat dat ik
uit zijn
confessie gegeven heb, begrijpelijkerwijs
niet over spreekt, zich niet bij de harde feiten
neerleggen. De dorprechter verklaarde “dat gepas
seerde Maandag nademiddag een hoop Paes
umer
ingeseetenen bij zijn huis is vergadert gewee
st, ten oorsake dat er gerugten waaren ontst
aan dat
er gewapend volk zoude koomen, dat Auke
Aukes zig toen intresseerde om zig daar tegen
s te
versetten. Dat Marten Martens van Paesens
zulks toen heeft belet, dat Auke Aukes toen
heeft

verklaard, dat als zij daar toe niet gereed waren,
dat hij dan buiten ’t dorp wild
gaaneen

aldaar zo veel volk zoeken bij een te krijgen,
tot dat zij die bende konden overweldigen.
Dat

hij aan die menigte aldaar vergaderd heeft gezeg
d dat de klok geklept moest worden. Dat hij

getuige daar op heeft gezegd, dat niemand van
hem de sleutel voor dien dag konde bekoomen

al wilde men hem dooden(.)"235

Eventuele vluchtroutes naar het westen waren
intussen ook afgesneden, zoals Jan
Harmens uit het Moddergat aan het begin van
de middag zou ondervinden toen hij zijn
belangrijke documenten naar Holwerd probe
erde te brengen. Daar, in Holwerd in Westdongeradeel, had het er lang op geleken dat
de plaatselijke patriotten het zouden moeten afleg
gen tegen de oranjeklanten. 'Een jong Republikei
n, te Holwert,” geeft daarvan een mooie beschrijving:
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Zaturdag nademiddag ontvingen wy het eerst berigt, dat er (uit hoofde van ontstaane

oproerige beweegingen) zeventig welgewapende Republikeinen uit de Stad Dockum
waren uitgemarcheerd, en zulks wel naar de plaats, waar het Oranjevee zijn grootste
kragten by één scheen te verzamelen, zynde het naburige Dorp Collum.
Dien zelfden avond bekwamen wy order, om allen in de Wapens te komen en ons, op
het eerste bevel, marsvaardig te houden.

Den ganschen nagt door patrouilleerden wy, en hielden zorgvuldig de wagt. Een iegelyk
onzer was vol moed, en bereid om de Oproermaakers af te wagten. Van verre hoorden

wy het Kanon donderen, terwyl wy ook duidlyk de slaande Trommen van Dockum
konden ontwaar worden. Wy waren echter in duizend onzeekerheden, vermits wy niet
regt wisten wat er al gaande, en hoe groot het gevaar wel was.
Te middernagt kwamen hier eenige gewapende Burgers en Municipaliteitsleden, uit onze
Nabuurschap, vlugten. Een hunner was onder de Muitelinge geweest: zy hadden hem,

met dreigen en vloeken, stooten en slagen, geprest, zo dat hy met de Moordbende mede
moest trekken: by het vallen van den avond echter ontkwam hy, hoewel niet zonder
gevaar, dit plundergespuis, dat op een afgryslyke wys raasde en tierde, en de Patriotten,
die zy de gruuwzaamste scheldnaamen gaven, den dood zwoeren. Zommigen deezer
Oranjeverdeedigers lag het bruischende schuim op de Godlasterende lippen, terwyl
Duivel en Hel hen ten oogen uitkeeken. — Ik zidder nog, wanneer ik bedenk, wat er van
het ongelukkige Dockum zou geworden zyn; by aldien (=als) deeze Menschtygers van
die Stad waren meester geworden.
In den morgenstond van Zondag zagen wy, tot onze groote blydschap, onze hulp
opdaagen. Eenige gewapende Manschappen kwamen van Blya en Ferwerd; doch zy

vertoefden niet
lang; want berigt bekomende, dat het Prinsgezind gepeupel oostwaards
opmarcheerde, vertrokken zy kort daar naar.
Kort na de middag kwam hier weder een vlugteling, zynde een Municipaliteits-lid van
Oostdongeradeel: deeze bragt ons de onaangenaame tyding, dat het Prinslyk Canailje

andermaal in aantogt was, en wel naar Dockum. Gy begrypt, dat wy hier door zeer
ontrust en in vrees werden; want al waar die stroom van Moordenaars doortrok, liet zy

niet anders dan ellende, verwoesting en Menschenbloed agter.
In den avond verdween onze vrees, toen wy ruim twee honderd wèl gewapende en wèl
geresolveerde (=vastbesloten) Manschappen, komende van Stiens, Hallum, Marrum,
Ferwerd en Blya, by ons ontvingen, hebbende een veldstukje by zig, en allen gezind, om
tot hun laatsten druppel bloeds toe, voor VRYHEID en VADERLAND op te zetten. Zy
bleeven tot den volgenden morgenstond, wanneer zy, met byvoeging van nog veertig
Manschappen van Holwert, naar Wierum vertrokken. [commentaar van Lolke Pieters

van Wierum, toen het gewapend genoodschap van Holwert uitmarcheerde: 'Men soe
sisse wat bereist dat volk? Wat soe sa ien bijtje volk tjien za ien bulte menschen? Ik hoop
dat zij ze, al den dievel mar verslagge!'(=je zou zeggen, wat bezield die mensen? Wat
moeten zo weinig mensen beginnen tegen zoveel? Ik hoop dat zij (=de rebellen) ze, potverdorie, in de pan hakken!
#20) Dien ganschen nagt hadden wy stilte en rust.
Door dit wegtrekken van veertig onzer gewapende Burgers, werd onze magt aanmerklyk
verzwakt; blyvende wy slegts met ons zestienen ter bewaaring van de rust over. De
Klanten, dit ziende, werden vrymoedig en begonnen den kop op te steeken: zy
mompelden al vry hard op, dat het nu de tyd voor de Oranje-luiden was; dat men nu met
Stok en Hooyvork op de baan moest komen; de klok kleppen, en dergelyke oproerige

gesprekken meer.
Om het kleppen der Klok, dit gewoon sein der Oranje-muiters, te verhinderen, stelden
wy twee Schildwagten by den Tooren. Zulks zou ons echter weinig gebaat hebben, want
de woede der Prinsgezinden, - hoe zeer ook bedwongen en ontveinsd, - was in deeze
oogenblikken verbaazend groot! …
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Op dit ogenblik, kan ik U verklaren, dat ons
uitzigt gansch niet voordeelig was; had het
Oranjegeboefte moeds genoeg gehad, om, in dat tydstip, op ons
aan te vallen, het ware
met ons gedaan geweest! …
.
Wy ag
ons uit dit dreigende gevaar verlost, door
de aankomst van zestig gewapende
Republikeinen van Oudbildzyl, die by ons
in garnizoen kwamen. Hoe hartiyk welkom
deeze broeders, deeze Beschermengelen
ons
jevrienden werden bleek tot agter hun ooren waren, laat ik U zelve bedenken. De Oranlieten de nydige koppen hangen, en
kroopen, op hunne lippen bytende, in hunne toe;
holen
. _
Onze gewapende Vrienden gingen daadlyk
aan ’t visiteeren van alle verdagte Huizen,
terwyl zy alle toegangen tot het Dorp bezet
teden. By deeze gelegenheid heeft men,
het Stadthouderly’ geslagt, een menigte Gewe
eren, Pistoolen, Sabels, Degens, enz. by
gevonden, en hen ontnomen: dergelyke Wapens
zyn goed in Republikeinse handen; maar
in Oranje handen waren het altoos Moordgew
eeren!
Voor de Zwaag, de streek waar ‘het’
tenslotte allemaal begonnen was, steld
en de
autoriteiten heel andere prioriteiten: daar
geen inzamelen van wapens, maar het
zoveel
mogelijk arresteren van de voornaamst
e oproerkraaiers, en dat niet incidentee
l, maar héél doelbewust en systematisch. De luitenant-kolon
el R.A. Atsma gaf van zijn razzia’s daar
het volgende verslag:
|

Fen vier uuren (in de

middag op

ag 7 februari) ontving ik een Lyst van het
Gerechte van eenige Rebellen; daardinsd
op
trok ik met een Commando ten zes uuren uit;
voor eerst na Swaag Westeinde, om te Muite
rs te apprehendeeren (=vatten). Aldaar
komende, deed ik de weegen en paaden
ten, visiteerde naauwkeurig de huizen,
maar bevond dat ze alle gevlugt waaren, bezet
toen doorz

ogt ik de nabygelegen huize
manspersonen waaren er te vinden,
e
e huizen bevond ik geheel ledig, andern.enGeen
in vier à zes Vrouwspersonen waaren.eenig
waar
Na
zulks
trok
ik naar Driezum, apprehen
(Sarresteerde) een der Muitelingen,
de
ogt alle de huizen der Oproerigen, dogdeer
vergeefs, wyl zy zich vroegtydig op dedoorz
te
vlugt hadden begeeven. Verders kwam ik te
Wouterwoude. De huizen gevisiteerd
hebbende,

wierd niets gevonden. In de omleggen
Dorpen deed ik dezelve onderzoeki
de
dog alles had zich met de vlugt gered
; hier op
wierd beriater red, en retoumeerde ng,
den
8
deeze
r ten vyf uuren te Damwoude, alwaar my
wierd bericht dat er vier à vyf Rebellen in de omle
Dockum gesneuveld zyn, als Pyter Emkes en Teuni ende Dorpen waaren die voor
Pyter Lieuwes van Feenwouden, Heine Geerts van s Gerbens, beide van Akkerwoude,
Driezum, en Sikke Sjoerds van Damwoude; deeze is op de retraite (terugtocht)
van Dockum, door den drank en het eeten
van een Boltje gestikt. Na deeze kennis
ge
ik direc
evtin
ordergom (hem) zonder
eenige Ceremonie te begraven, het welk is geschgaf
ied.
Dien zelven avond ten 8 uuren ben ik weder
trokken en heb eenige Oproermakers
geapprehendeerd en den volgenden dag dezelveuitge
getransporteerd naar de Geest. Vervolgens ging ik ’s nagts op de Muiters los, en ’s daags
won ik zoo veel doenlyk Informatien
in welke by het Gerechte zyn berustende,

Na zulks alles plantede ik op nieuw de Vryh
welke door die vervloekte bende was omge eidsboom te Damwoude, in plaats van die
hakt en vernield. (De Oranjeslaven hebbe
n

|
|
|
|
|
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dezelve gehaald en onder myn toezicht daargesteld). De Ingezetenen had ik doen aan-

zeggen deeze plechtigheid by te woonen.23

Uit de laatstgeciteerde alinea blijkt heel goed welke volgende fase de nasleep van het
oproer was ingetreden: die van de pacificatie door regelrechte intimidatie, in een enkel geval
grenzend aan terreur. De getuigeverklaring van Fijke Jans uit Burum spreekt wat dat betreft
boekdelen:

||

|

Fijke Jans, oud 65 jaar, geboortig van Augustinusga, verklaard de oprechte waarheid te

zijn, dat bij hem te Burum op den 5 Februarij laastleden in quartier is gekomen den 2de
Lieutenant Vermaas, dat gemelde 2de Lieutenant Vermaas de eerste nagt de deposant
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meende dat hij bij hem in quartier was gekomen hem zijn beste Paardt, zijnde een Ruin,
heeft afgeeischt en daar en boven nog de somma van vijfhonderd Guldens, met
dreigementen dat indien hij zulks niet deed hij door de husaaren zou worden weg gesleept en dan de kop zou worden afgeslagen. Dat gemelde 2de Lieutenant als toen door
die zwaare dreigementen met hem af
deerd is voor zes honderd Guldens en dat hij
hem dan zijn bruin Paard
laaten houden. Dat daarop door angst bevangen in dien
zelvde nagt aan gemelde
Lieutenant Vermaas de zes honderd Guldens aan hem heeft
betaald, welke hij in zijn zak heeft gestoken en daarna op zijn Stoel in de hoek van de

Haart in slaap is gevallen. Dat gemelde 2de 1 ieutenant Vermaas de volgende Dingsdag
wederom hem heeft aangesproken om nog tweehonderd Guldens en dertig Guldens voor
den Sergeant Mayor van Geelen in presentie van gemelde Sergeant Mayor. Dat daarop
wederom bevreest met gemelde 2de Lieutenant Vermaas afgeaccordeert heeft voor

honderd tachentig Guldens, welke deposant verklaard des Donderdags tegen de middag
in
de Paardestal aan hem te hebben betaald, welke Geld hij wederom in zijn zak heeft

gestoken en daar mede is hij als toen voortgegaan, dog deposant wist niet te zeggen waar

wie

heeft tot een Present zijn zilver Horologie, dog ’t welk hij hem heeft geweygert. Dat na
die tijd hem niets heeft afgevordert, maar hem van tijd tot tijd gedreigt heeft zulks

wo

na toe, dewijl hij in de Paardestal gebleven was. Dat ook nog van deposant gevraagt

onmogelijk niet te mogen uitbrengen. Dat hij hem dat geld had afgeperst. Dat woensdag

middag de klokke twaalf uuren bij hem is gekomen meergemelde 3de Lieutenant

Vermaas, hem zeggende dat indien hij een briefje tekende, hij hem dan in een jaar en

zes maanden twee
honderd Guldens
weer bezorgen, welke briefje door deposant terstond is getekend en door gemelde 2de Lieutenant Vermaas in de zak is gestoken. Dat
kort daarna de Adjudant Mayor van Loon bij hem is gekopen en hem gevraagt heeft of
hij ook twee honderd Guldens aan zijn Broer, zijnde de 2de Lieutenant Vermaas, geleend
had, *t welk deposant met ‘Ja’ beantwoord heeft. Waarop gemelde Adjudant Mayor van
Loon is heengegaan. Dat gisteren middag zijnde den 15 Februarij laastl
des ’s middags ongeveer drie uuren, wederom bij hem is gekomen de meergemelde 2de Lieutenant

Vermaas, vergezeld van den Sergeant Mayor van Geelen, bij hem is gekomen met ver-

zoek om nog een briefje te teekenen van vier honderd Guldens, dog ’t welk deposant
verklaard aan hem geweigerd te hebben, waarop gemelde 2de Lieutenant is heengegaan.

Gevraagt zijnde waarom hij zulks niet eerder aan den dag gebracht? zegt door vrees dat
niet te hebben durven zeggen. Gevraagt zijnde met welke stukken geld hij den Lieutenant
Vermaas het hem afgeperste geld heeft betaald, zegt de eerste zes honderd Guldens te
hebben betaald met drie Guldens, Daalders, en Guldens en de andere honderd tachentig
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Guldens, welke hij verklaard met

groote moeyte geleend te hebben Anne
Johans,
Brouwer te Burum, met sestehalve,
schellingen en dubbeltyes.239
In de fel patriottische Friesche Courant
van zaterdag 18 februari 1797 verscheen
een bericht
over Burum en de Burumers dat een
volstrekte ontkenning inhoudt van
enigerlei vorm van

intimidatie:

MEDEBURGER!
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Had ooit in eenig
in een kort tydsbestek verbaazende
byna ongelooflijke Veranderingen vanLand,
groote, en
politieke zaken plaats, het was voorzeeker
eezer dagen in ’t District van Kollummerland,
ook in
en wel byzonder onder den
Burum(:) … Het waren … de Burummer
Ingezeetenen, welke zig op Donderdag
den 9
Februarij door hunne Gecommitteerden aan
[waarschijnlijk Germans] en den Gerechte vande Commissaris uit *t Provintiaal Bestuur
Kollummerland
addresseerden, bij zig
hebbende een Wagen met

vier Paarden
heids boom te mogen haalen, ten einde bespannen, verzoekende met dezelve een Vrijdezelve *s anderen daags op te rigten,
waar toe
reede eenige toebereidzelen

wierden in gereedheid gebragt; noodigende
de Commissaris
uit ’t Provintiaal Bestuur, den Gerechte,
en de Offcieren en verdere Leeden der
Gewapende Burgermagt (zo veel mogelijk)
daar toe uit, om met hun aanweezen ’t Feest
te vereeren; de Achtenswaardige en Rechtvaderlandsche
Officieren van het Iste Battaillon der 6de Halve Brigade onzer Bataaffsche
Infanterij,
aldaar
en omstreeks garnizoen
houdende, hadden met één der Municipalen
(de eenigste Patriot in dat Dorp) vrijwillig
de directie op zig genomen, op dat de Plechtigheid
volkomen en in goede order plaats
had.

Eén van de officieren in het organisatie-comité was
natuurlijk de luitenant L.F. Vermaas,

wiens houding van representant van een
bezettende macht — die denkt zich tegenover
de over-

wonnen bevolking alles te kunnen veroorloven
— wel eens typerend geweest kan zijn voor
de
houding van zijn collega-officieren!
Al op 9 februari kondigde het Provinciaal
Bestuur een decreet af waarbij de
nedergerechten opgedragen werden om
van alle Persoonen, welke onder geen
door het volk
gewettigd Collegie of in geene publijke
Ambts-betrekking zijn, — van de zulken,
welke geen
stemgerechtigde Burgers of onder geen
erkend Wapengenootschap, noch geene
Militairen zijn,
— âlle geweeren en wapens … ; het aldus
gevondene of aangebragte nauwkeurig te
inventariseeren, te kenmerken en aan te
teekenen, aan wien het zelve behoord,
of waar
gevonden is; voorts zulks in verzeekerde
bewaaring te neemen, en vervolgens veilig
aan ’s

|
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Landschaps Magazijn alhier te Leeuwarden te laaten overbrengen. Tot de executie (=uitvoering) van dien, magtigen en recommandeeren wij Ulieden de raad en adsistentie van de
gewapende Burger-Magt in Uwen Bedrijve (=district) te gebruiken … en qualificeeren
Ulieden al verder, om, wanneer Gijlieden het mogt nodig vinden, de huizen en gebouwen of
vaartuigen te visiteren (=doorzoeken).”240 In Achtkarspelen, bijvoorbeeld, werden op deze
manier 89 geweeren, 28 pistolen, 30 degens en sabels en één ’donderbos’ ingezameld,
241
maar toch was dat nog niet genoeg, getuige het ’Voorstel van de Schutters van de Rottevalle &
Harkema-Opeinde’:
Geagte Burgers,

De erkende schutters van Rottevalle en Opeinde stelt voor of het niet noodzakelijk is om
bij het Provensiaal Bestuur aan te dringen om het jagt reglement, schoon de jagt open is,
doch enigsins te veranderen en dese verandering hier in bestaande, dat niemant de jagt
behoorde toe gelaaten te worden dan stemgeregtigde burgers en geen andere.
_
Wij sien dagelijks personen ter jagt gaan die hunne geweeren onthaald sijn en die se ook
niet weer toebetroud worden, doch nu het aan de jagt toe komt, hebben sij alle wel

geweeren.
Denk eens, burgers, hoe gevaarlijk het is voor een waare vaderlander ter jagt te gaan, ja,
voor ale po
die dagelijks op het Lant moeten sijn om het zelve te bearbeijden.
terwijl
‚ die geen geweer toevertrout word, hun dagelijks heen en weer voorbij
gaan jagen, het is soo als hierin geen verandering komt, een ijder vaderlander niet raadsaam in ’t velt te gaan en zou een stemgeregtigde
het velt ruime voor een Orange
gesinde. Dit zou te beklagelijk sijn. Twijfele niet of gi lieden suit hier in met ons wel
eens sijn. Wij sien dagelijks het gevaar voor ogen!
Per decreet van 29 september 1797 werd dit voorstel (een volstrekt vergelijkbaar voorstel werd
trouwens bij het Provinciaal Bestuur ingediend door de ’Gecommitteerden uit de Gewapende
Macht & Societeiten van Barradeel’243) grotendeels door het Provinciaal Bestuur, op dat
moment onder voorzitterschap van Germans, overgenomen. Beide decreten (en natuurlijk het
‘voorstel’ van de schutters) bevestigen het bestaan van een tweedeling in de maatschappij: zij
die de eed van 11 maart 1796, waarbij het stadhouderlijk regime wordt afgezworen, wèl heb-

ben afgelegd en dus stemgerechtigd zijn, en zij die dan niet hebben gedaan en dus níet stemgerechtigd zijn. In dit ticht gezien lijkt het voorstel, op zondag 5 februari in de plaatselijke
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uitvoerast

afsteekt tegen de uiterst denigrerende houding van de radicale patriotten.
Het doodvonnis voor Jan Binnes van Oudwoude werd in deze sfeer niet
alleen maar uit-

n
wen of

p deze
Ed

school opgesteld door de Paesumers, opeens een toonbeeld van verdraagzaamheid
dat schril

241

tevalle &

gesproken om een afschrikwekkend voorbeeld te stellen, maar ook om wraak te
nemen. De
verklaring van Adam Marinus, de onvermoeibare gerechtsdienaar, maakt duidelijk
dat een
zucht naar wraak sterk geleefd moet hebben onder de Kollumer burgers die te lijden
hadden
gehad onder de tijdelijke bezetting van hun dorp door de oproerlingen: ’Adam Marinus
…
verklaard bij dezen … dat hij met een zijner mede dienaaren met naame Johannes Reinderts
op
maandag den 13de febrij 1797 als gevangene van Collum hebben gehaald met een lange
Hooij-

ijk is om

t open is,
de jagt
ie se ook

wagen behoorende aan eenen Jan Tietjes in die streeken woonachtig, Jan Binnes, Hendrik
Harmens (=de schoonzoon van Jan Binnes) en Sperling, bekend onder de Naam van de
Prins.
Dat … te Collum in ’t Regthuijs … de Collumer Burgers, met die van Leeuwarden, welke

wel

aldaar de wagt hielden, Jan Binnes wat lastig vielen.”244 Zeer onthullend in dit verband
is ook

gaan, ja,
ijden,

het verslag van zijn terechtstelling in de Friesche Courant van 21 februari 1797:

oorbij
iet raadje
ns wel

Laatstleden Saturdag (=18 februari) was het de dag der RECHTVAARDIGE WRAAK
voor het felbeledigste Friesche Volk. Eén der eerste Oproermaakers, omstreeks Collum,
genaamd Jan Binnes, van Oudwoude, en ongeveer drie en vyftig Jaaren oud, werd, des
avonds te vooren, van wegen het Hof van Justitie, den dood aangekondigd; uit eenige
zyner uitdrukkingen scheen het, als of hy dit schadlyk lot wel verwacht had; zynde dit de

rstel werd

gewoone uitwerking van een overtuigd en knagend gewisse (=geweten). Ingewikkeld
beklaagde hy zig ook, dat hy, daar er zo veele neffens hem, aan den zelfden gruwel

japende

worden! — Klagten echter, die de uitkomst zal leeren, dat geheel en al ongegrond zijn.

dat

rlijk het

ppij: zij
wèl hebt stem-

elijke

schuldig waren, thans alleen ter dood gebragt, en dus het slagtoffer onder zo veelen, zou

— De volgende dag was de doodstraf bepaald. De gewone Scherprechter, D. van
Gorkum, een braaf Grysaart, van in de zeventig Jaaren oud, had voldoende reeden
bygebragt, waarom hy deeze Executie niet kon ten uitvoer brengen; … — Eén der Hofs
dienaren, HENDRIK GJALTS genaamd, begreep het zyn pligt te wezen, het Hof in
deezen ten dienste te moeten staan, en deed het grootmoedig, het Republikeinsch aanbod,

om, zo men hem de uitvoering toevertrouwde, de Executie te verrigten, onder ’t opzigt
van Vader van Gorkum: dit aanbod werd, met betuiging van erkentlykheid, aangenomen,

en het Straf-uur op vier uuren in den nademiddag bepaald.

Volgens oud gebruik werd de Gevangene, door een Bode geciteerd, om op de Rolle van

‘t Hof te verschynen en aldaar zyn vonnis te aanhoren. Hy werd met de gewoone staatsie
van ’t Blokhuis naar de Canselary geleid: de toevloed van Menschen was ontzaglyk. JAN
BINNES, anders een woeste knaap, stond thans sidderende voor zyne Rechters: zyn
vonnis werd hem voorgeleezen. Op de meeste Artiekelen ten zynen lasten, boog hy
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zagtlyk het hoofd; liet een diepe

zugt, en bad nu en dan met een flaauwe, beevende

stem: 'O God! wees my genadig!’ — Dit ogenblik was ontzaglyk! Ach! mogten alle aanzienlyke en ryke Oranjevrienden getuigen van ’s Mans doodangst geweest zyn, en mogten zy eenmaal ophouden met langer den gemeenen Ambagtsman of Boer tot dergelyke
rampzalige slagtoffers te maaken!
De Sententie hem voorgelezen zynde, keerde JAN BINNES zich tot zyn Rechters: in een
smeekende gestalte naderde hy hen, een weinig; met de handen zaam gedrukt, zo veel
zyne ketenen toelieten, en de oogen naar den grond geslagen, deed hy hen,
1de
traanen hem over de bleekbestorven wangen biggelde, het volgende verzoek. ”
Heeren mag ik U bidden, dat myn dood Lighaam aan myn Familje mag bezorgd worden!’ - De Republikeinsche Menschlievendheid weigert dergelyke verzoeken nooit. —
‘Aan uw verzoek zal voldaan worden!’ gaf de President van den Justitieraad hem ten
antwoord, en hier mede werd de ongelukkige naar ’t Schavot geleid.
Dè man die bezeten moet zijn geweest van wraaklust is de man die zich als beul aanmeldde, de
gerechtsdienaar Hendrik Gjalts: aan patriottische kant had hij op vrijdagmiddag 3 februari
samen met zijn collega Adam Marinus de spits van het oproer mogen afbijten en de volgende
dag, waarschijnlijk nadat in Kollum ’s middags de gevangenen uit de kerk bevrijd waren, was
hij zelf gevangen genomen en van en naar het Kollumer Vallaat gebracht. Of hij mishandeld is
door Jan Binnes is niet duidelijk, maar onmogelijk is dat niet, gezien het feit dat Jan bij het
rechthuis was op het moment dat Hendrik Gjalts daar gevangen zat èn gezien het feit dat Jan

Binnes zich toen te buiten ging aan grof fysiek geweld tegen iemand die zich niet verweren

|
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kon: de luitenant Beilanus van Ee.
Een primitieve lust tot wraakneming lijkt ook ten grondslag te liggen aan het per decreet
van 20 mei 1797 opleggen van een schatting, eufemistisch ’contributie’ of ’quotisatie?’
genoemd, aan de oproerige grietenijen:
Het Provinciaal Bestuur van Friesland, alle die deezen zullen zien, hooren of leezen, heil

en broederschap! doet te weeten
Dat wij, overwegende hoe de oproerige bewegingen welke in de maand Februarij 1797

en vervolgens in de Districten van Collumerland, Dantumadeel, Oost- en West-

dongeradeel en Achtkarspelen hebben plaats gehad, … kragtdaadige middelen hebben
vereischt om dat kwaad te stuiten, en noodwendig het veroorzaaken van groote kosten
moesten ten gevolge hebben, die in den eersten opslag uit ’s Lands Kas moesten
genomen worden, om de brave gewapende Burgers, welke zich zoo bereidvaardig en
manmoedig tot de demping en stuiting van die geweldigen
opstand
hebben
af ires
eenigzins te
El epraesenteerd, wegens hunne afweezigheid van derzelver
vergoeden(.)

… (De billijkheid vorderd, dat (deeze kosten) gerestitueerd worden door

de veroorzaakers, uitvoerders en vrijwilligd deelneemers van dat oproer.
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Als je iemand zou moeten aanw
ijzen die tijdens het oproer
zeer geleden heeft en daarom
wel
eens reden zou kunnen hebben
wraak te nemen op zijn Plaa
ggeesten, dan is het wel Keu
ning
(trouwens, Jan Binnes werd
vooral ter dood veroordeeld
op basis van de verklaring à
charge
van dezelfde Keuning)! En wraa
k heeft hij genomen: al vrij
snel zag men hem “(bij
allerhande
expeditien) met husaren geës
corteerd’ in de voormalige opro
erige grietenijen ’bij de boer
en …
rondrijden en schrik inboezem
en’ en hield zich daarbij niet
bezig met het innen van de
’quotisatie’, maar ’met afkoop
van misdaden in het Collumer
oproer’246 en ging daarbij
natuurlijk zijn boekje vèr te
buiten, samen met Germans
(alhoewel Keuning steeds net
een
stapje tè ver Sing) en Eelke Rom
merts Boonstra, de commandan
t van de gwapende burgerwacht van Garijp. Wytze Egbe
rts, ’huisman op ’t Zwagervee
n onder Westergeest, oud zijn
de
in ’t 53E Jaar,’ verklaarde op
17 januari 1799!) in verband
daarmee

dat in de Nagt tusschen den 11S en
12° Maart 1797 ten huize van Jan
lumerswaag, daar (=waar) de attes
tant Present was, zijn gekoomen, Jarigs op ColHedde (Abes)
‚ Executeur van Collumerland,
Klaas Naut

a, adsi
Ressler), alle leeden der gewapende
en of Coc
litaire persoonen. Dat Hedde Bro Burgermagt, vergezeld met versc eidene OrdinaE
ire
ersma
ij

n, heil
1797
ben
sten

door

oproerige beweeging van den 3 ‚ endat hij niet was gevlugt Beweest, maar dat hij na de
weinig in ’t eenzame had gehouden 4 Febri 1797 in Collumerland voorgevallen
, en niet veel publicq verscheenen
dat men destijds zeer veel li
op
’t Blokhuijs bragte, die schuldig ofwas, om reedenen
de oproerigheeden waaren. (Hij),
onschuldig aan
moeten laaten meede sleuren, dog wel is waar, heeft zig met de meenigte op dien tijd
wel
bewust geen de minste kwaad in
omstandigheden gedaan te hebben,
die
dog dit alles konde (h em) niet baat
niet alleen gevangen Eeeven, maar
moeste zelfs ond ervinden dat men en. (Hij) moest zig
hem swaar boeijde
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en wierd dus in ’t holle van de nagt door de voorengemelde Burgers en Militairen

geëscorteert na Collum gevoerd. Dat hij te Collum in het Regthuis gekomen zijnde,
aldaar ter bewaaring aan geregts dienaars en militairen wierd overgeeven, dat (hij) dus
aldaar tot maandag avond van den 13 maart heeft moeten zitten zonder verhoord te zijn,
dat men hem doen (=toen) boven op de Regtkamer liet brengen, en aldaar voor Eelke

Rommerts van Garijp, Jacob Ellens, Lid van ’t Geregte, en Jan Sijbrand Braak, Secretaris verschijnende. Dat hij … gaarne weeder bij zijn huisgezin willende zijn, door het
stellen van een Borgtogte van zes hondert Caroli guldens is ontslagen, terwijl men hem

anders na het Blokhuis zoude vervoert hebben, zonder dat hij de waare oorsaak zijner
gevangen neeming konde gewaar worden, als alleenlijk, dat hij bij de oproerigheeden

hadde geweest: dus door schrik en vreeze voor gevangenis heeft hij zig genoodzaakt
gevonden zig door voorengemelde Borgtogte door Wytze Wybes gepasseert, daar uit te
redden, en daar op des avonds weeder tot zijn huisgezin gekeerd. Dat men hem doen
(=toen) geheel ongemoeid heeft gelaten, tot dat hij … op den 12 Juni 1797 door
Anthoon Braak, Capitein van de gewapende Burgers, met een Husaar wierd geciteerd om
aanstonds te Collum te koomen voor een Commissie uit het Provinciaal Bestuur. Dat hij
daar op dadelijk na Collum is gegaan en in ’t Regthuis gekoomen zijnde, wierde hij

boven gerequireerd, en aldaar gecompareerd voor Abel Wijbrens Keuning en J:

Germans, zig noemende Commissarien uit het Provinciaal Bestuur. Dat gemelde Commissie hem voorsloeg om betalinge te doen van zes hondert Caroli guldens. Dat (hij)
daarop antwoorde dat hij geene betalinge daar omtrend konde doen, vermits hij geene

beschuldiging in deezen opsigte wiste, dat hij gaarne dan eens wilde weeten wat dan

zijne beschuldiging was. Dat den

n van Abel Wijbrens Keuning (die meest het

woord voerde) teegens (hem) zeide, dat het hier niet te pas kwam, maar dat als hij nu
niet betaalde, hij teegen het provinciaal bestuur zou moeten pleiten, of in ’t Blokhuis, of
mogelijk met swaare inquartiering van volk in huis daar toe genoodsaakt. Dat (hij) door
deeze dreigementen verleegen wordende, niet weetende wat in deezen te zullen doen,
heeft zig eindelijk genootsaakt gevonden, zig daar maar aan te onderwerpen, en maar te

beloven wat men van hem eischte, en heeft daar op de gemelde somma aan Abel Keuning en E: R: Boonstra betaald, volgens quitantie van den 26 Juni 1797.
In een zeer kritisch rapport over deze praktijken, opgesteld op verzoek van het Provinciaal
Bestuur (dat wel èrg laat wakker geworden was!) door de burgers Cats en Heyes, wordt nog
vermeld dat Keuning en Germans bij de nogal informele rechtzittingen een heel bijzondere

interpretatie hanteerden van het begrip ’indirect schuldig’. Cats en Heyes: ”Wie onzer gevoelt
niet de verkeerde en onregtvaardige handelwijze gefundeert op een explicatie (=uitleg) van
woorden, dat iemand, die maar tien treden buiten zijn huis is geweest, gereekend word indirect
schuldig te zijn aan een oproer, twee en meer uur van desselfs woonplaats uitgebarsten zijnde?
… Wat nu betreft de uitvoering van voornoemde last (=verleend aan Germans en Keuning
door het Provinciaal Bestuur), daar omtrent opent zig een wijd veld van willekeurige handelingen. … Dat er, zo geene vervalsing, ten minste eene ongeoorloofde amplificatie in de last-

ar

157

,
En.

oke

En

ae

En te

n

Ee nij

ĳ

|
|

voorkennis en medewerking van de ProcureurGeneraal, Nicolaas Scheltema: ‘De schuldigen

dan, die wij hier bedoelen, hebben
wij over geconfereerd met den Procu
reur-Generaal deeser
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Landschappe, welks goed bedunken wij in deeze
n imploreerden (=om wiens instemming wij

van schuld, en alzo hun actie Politiek afdeden(.)” In een knap
staaltje van zelfrechtvaardiging

ne

stelde Germans nog dat het maar goed
was dat een aantal lieden grote sommen
geld betaald

gel

ae
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Keuning persoonlijk gold dan nog
dat hij "zonder voorkennis en toestemmin
g van J: Germans,
al waaromme dezelve hier voor niet
verantwoordelijk kan zijn’247 op eigen
houtje ‘contracten’
Caflaten’ zou misschien een beter woord
zijn!) afsloot en de betaling daarvoor
in ontvangst
nâm en waarschijnlijk in een aantal
gevallen in eigen zak stak.248 Volgens
Germans zèlf, in
zijn verantwoording afgelegd aan het
Provinciaal Bestuur, waren de contracten
gesloten met

vroegen), die goedvond, dat wij met
de zodanige accordeerden voor zeker
e somma pro rato
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brief (= Germans en Keuning hebben hun
‘last’ zeer ruim geïnterpreteerd!) plaats
heeft.” Voor

2 last-

hadden, omdat er, juridisch gezien
, onvoldoende bewijzen waren
om met succes een strafver-

volging tegen hen te kunnen instellen. Dus, de kromme
redenering van Germans volgend,

waren de geldbedragen — door de contractan
ten bedoeld om strafvervolging te ontlopen
—

een alternatieve straf, dus een boete, geworden:
“Dit waren Personen Burgers! van wiens

oproerige daden wij wel deeglijk overt
uigd waren, en die veel ligt =wellicht)
, ingevolge van

Criminele Procedures (welke met de Kollumer
Oproermakers tegen alle verwagting in

gehouden wordt) de Rechtvaardige straf zouden ontdo
oken zijn, het geen waarschijnlijk bij

veelen van die oproerige Bende nog wel
zal plaats hebben, om dat het somtijds
aan suffisante

getuigen ontbreekt” Trouwens, stelt hij nog heel sugges
tief, het geld dat ‘sommige Personen’

betaald hadden kwam heel goed uit, omdat de opbrengst uit
‘eenige Politieke Borgtogten van
somm
ige Personen, waar van naderhand geble
ek, dat voor hun beschuldiging geen
genoeg-

zaam bewijs’ bestond, moest worden terugbetaald.249
‘Politieke Borgtogten’ als term is natuurlijk een contr
adictio in terminis: een borgtocht

hoort per definitie niets met politiek te maken te hebben. In zijn
’Remonstrantie” voor
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Louwrens Johannes (“Louw Corporaal’) van Westergeest zegt de advocaat E.H. Bergsma
daarover n.a.v. de ’afkoop van misdaden’ door A.W. Keuning, het volgende:

Dit crimen is … een publicque misdaad teegens het algemeene welzijn, waarvan de Judicatuure (=de jurisdictie) alleen aan den Hove behoord — hoe kan hij, Abel Wijbrens
Keuning, dan die misdaad afkoopen, als Lid van het Provintiaal Bestuur, daar hij, als
meede Lid, gezworen heeft bij het aanvaarden van die post om de administratie van
Justitie te laten op de Oude Voet, en dus behoord, al wat
crimineel is, privative
(uitsluitend) aan den Hove (=het Hof van Friesland)(.
Op 2 november 1797 sprak Nicolaas Scheltema, de Procureur-Generaal, in een brief aan
het Committé van Correspondentie (ook: Commissie van algemeene waakzaamheid en

veiligheid, welke tevens het Committé van Correspondentie zal uitmaken’25
l), waarin hij zijn
ongerustheid uitsprak over de handelwijze van de ’commissie’ uit het Provinciaal Bestuur,
gevormd door Keuning en Germans: ’(E)enen Aant Jans van Oostrum onder criminele actie
zijnde (is) eveneens bij een acte (= een contract) door de Commissie daar van ontslagen … ,
en alzoo zulks aanleijding geeft tot misverstand, tot verwijdering van de hoognodige harmonie
tuuschen de wetgevende en uytvoerende magten, ten gevolge kunnende hebben dat de Justitie
nadeel lijden, zoo wendt zig de suppliant (= de indiener van dit verzoekschrift) aan Uwlieder
Commissie met ernstig versoek dat voornoemde zaaken in overweeging worden gebragt en wel
in dier voege dat Gijlieden Burgers met de Raad van Justitie zodanige middelen beraamd dat
… gemelde zaaken worden getermineerd en afgedaan(.}’252 Dus: zand over al deze zaken met
een luchtje! Met zijn brief probeerde hij natuurlijk Germans, waarvan hij geweten zal hebben
dat die een weekje later, op 10 november, verantwoording in een vergadering van het Provin-

ciaal Bestuur moest afleggen voor de uitvoering van zijn ’last’, de wind uit de zeilen te nemen.
Zijn plotselinge bezorgdheid over de disharmonie tussen de wetgevende en uitvoerende macht
is, op zijn zachtst gezegd, nogal schijnheilig, omdat juist bij hèm er nauwelijks enig

onderscheid te ontdekken viel tussen de politicus, de jurist en de opportunist die alleen maar
op zijn eigen gewin uit is.
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Wat dat in zijn geval betekende,
blijkt heel goed uit wat Pieter Heer
bels, van 1787 tot
1793 Substituut Procureur-Genera
al (dus onder het oude bewind)
daarover te vertellen heeft in
twee lange ingezonden brieven
naar de Leeuwarder Courant253
[welke hij ondertekende met
het pseudoniem °T: van Hammerst
ein, Westdongeradeel in Vrieslan
d, den 12 Juny 1797’ om
de justitie op een dwaalspoor te
brengen: hij zat op het moment van
schrijven op politieke
gronden in de gevangenis2541}:
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ler: …… Dan (=doch) dit soort van afgaand Rechterlijk onderzoek plaats hadde, gesstraffen, alhoewel verdiend, verschafte
Procureur-Generaal eenig werk,
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zonder dat
het zelve zijnen beurs vulde, en
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md dat
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hebben
Provine nemen.
le macht

} maar

Natuurlijk geeft Heerbels hier een
door zijn eigen omstandigheden zeer
gekleurde kijk op
Scheltema en de werking van het
justitiële ápparaat, maar uit wat ik
gezegd heb over diens
medeplichtigheid op afstand in de
afpersingpraktijken van Germans
en Keuning, lijkt het aannemelijk dat hij in de kern van de
zaak wel eens gelijk zou kunnen hebbe
n.
Wat hij trouwens zegt over de moge
lijkheid strafvervolging te ontlopen
door met de
geldbuidel te zwaaien geldt natuurlijk
in het bijzonder voor de welgestelden
onder de
Sévangenen, en dat waren vaak tegel
ijkertijd óók degenen die onder het
oude bewind
belangrijke posten hadden bekleed.
En om de welgestelde oude regenten
zover te krijgen dat ze
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met grote sommen geld over de brug kwamen was het natuurlijk nodig hen éérst stevig onder
druk te zetten256: vandaar arrestaties in het holst van de nacht (toegejuicht door de radicale
elementen onder de patriotten omdat nu de vermeende èchte oproerlingen, de aanstokers van
het oproer die op de achtergrond gebleven zouden zijn, aangepakt leken te gaan worden) en
een zeer slechte behandeling in het Blokhuis in Leeuwarden: In de ’levensbeschrijving van Mr.
Jac. Scheltema,’ bijvoorbeeld, wordt daarover het volgende verteld:
De Raadsheer Jan van Haren werd in den nacht van 7 op 8 Februari op zijn buitenplaats

onder Rinsumageest overvallen, van zijn bed gelicht en veevaleens gedwongen om in het
holst van den nacht te voet naar Dokkum te gaan, waar hij op het stadhuis werd opgesloten tot den volgenden dag, toen hij de reis naar ’t Leeuwarder Blokhuis moest vervolgen. … De redacteur van de Vriesche Courant, een woedende Jacobijn, deelt mede —

men versta de Judastaal goed — dat de gevangenen in het Blokhuis uitmuntend werden
onthaald. In zijn … blad van den 14den Februari schreef hij … : ’Pas waren de slachtoffers van den revolutionairen haat binnen de muren van het Blokhuis aangeland, of men

wees hen het hok, gemerkt No.7, tot verblijf aan, bekend onder de naam van het
Vrouwenvertrek, waaraan elke gelegenheid om — ’t was vinnig koud — vuur aan te leggen, ontbrak. Toen het aantal gevangenen tot 19 was aangegroeid, vond de cipier de
ruimte zo gering, dat hij hun nog het gebruik van een aangrenzend kamertje en een smal
donker gangetje toestond(.) … In een zoodanig verblijf moesten zij zich dag en nacht
ophouden, zich wasschen en kleeden en hunne bedden opmaken, die twee hoog boven

elkaar waren getimmerd. Voor het middag- en avondeten begaven zij zich naar de
Geeselzaal, maar pas was het gebruikt of zij werden weer in hok No. 7 opgesloten, waar
zij voortdurend door elkaar liepen, haast niet wetende, waar zich te bergen voor de
vreeselijke benauwdheid, die er heerschte(.) … De oud-Grietman van Smallingerland,
H.L. van Haarsma, werd den len Febr. door zoo’n hevige benauwdheid en flauwte
overvallen, dat zijn lotgenoten niet anders dachten dan dat de dood ermee gemoeid zou

zijn. …

Dagelijks verscheen er een commissie, doorgaans bestaande uit Ale A. Bakker en den

beruchten Dubbinga, die naar het scheen, voornamelijk kwam, om zich te vermaken met
de ellende der gevangenen, en gewoonlijk eenige vrienden meenam, waaronder zich op
Zondag den 19den Febr. bevond Hendrik Gjalts, die des daags te ygren Jan Binnes onder

toezicht van den ouden scherprechter van Gorcum had onthoofd.2

Het met harde hand aanpakken van de vermeende oproerstokers schoot echter zijn doel
voorbij: de meer gematigde patriotten, in Friesland, maar vooral ook in het westen van het
land, reageerden met verbijstering, verontwaardiging en achterdocht. Zoals het Provinciaal
Bestuur zelf ter verdediging tegen alle mogelijke lasterpraat stelde in een advertentie (geplaatst
in de Haagse Couranten op 8 maart, de Leidsche Courant op 10 maart en de Rotterdamsche
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Courant op 18 maart 1797): “Delfs
zodanig personen, hunne onbeschaamde
en alle eerver-

zakende lasteringen tot zoo verre
hebben durven den teugel vieren,
van te doen voorkomen, als

had hetzelve de hand tot dien opstand
geleend, om gelegenheid te hebben,
van uit schrikverwekkende grondbeginzelen, vervolgi
ng en bloedzucht aan te richten, en
veel onschuldigen in
het ongeluk te sotorten; — haare volst
rekt noodzakelyke voorzorgen toeschry
vende aan de verfoeyelykste bedoelingen, het bewind
van eenen Robespierre en Marat waar
dig; tevens den
Raad van Justitie, aan welke de vrye
en onbelemmerde rechtspleging over
de misdadigen
behoord en is opgedragen, en welke
daarin met alle voorzigtigheid en mens
chlievendheid te
werk gaat, beschuldigende als wree
ds en onrechtvaardig,

als handelende zonder Wet of

258 Ben vergelijkbare verdediging werd gesch
reven door de felle patriot Gerrit
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DEEDIGD VOOR de VIERSCHAAR des
BATTAAFSCHEN VOLKS’ op 4, 7 en
9 maart
1797,259
Maar ondanks al deze hoogdravende
woorden in het openbaar moeten de
Friese radicale
patriotten achter de schermen bereid
geweest zijn met hun geplaagde rijke
gevangenen tot een
vergelijk te komen: ondanks de tegenwin
d van de gematigde patriotten leken
ze immers in hun
opzet geslaagd te zijn, de oud-regenten
zó onder druk te zetten, dat die berei
d waren met véél
geld over de brug te komen. Die bere
idheid zal overigens pas gegroeid zijn
nadat zware druk
uit Fries-Haagse en Franse kring de
invrijheidstelling van de oud-regenten
bewerkstelligd had.
De biograaf van Mr. Jacobus Scheltem
a, een gematigd republikein, beschrijft
uitgebreid hoe

dat in zijn werk ging.260 Hij begint met te stelt
en dat volgens hem Scheltema een aandeel had

gehad ’in de pogingen, om aan de wree
de vervolging van de oude Regenten
in Vriesland, na
het oproer te Kollum, in April en Mei
1797 paal en perk te stellen.” En vervolgt
dan:
Alle voormalige regenten en ambtenar
jegezindheid bekend was, op eene willen waren met vele andere personen,
Blokhuis gebragt. Het had den schijn, ekeurige wijze in hechtenis genomen
gaan. Een vertrouwd persoon vertrok dat men zelfs tot ergere maatregelen
daarop uit Friesland naar Den Haag,

wier Oranen naar het
zou overen vervoegde
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zich bij de meest bezadigde Vriezen, die op zijn verzoek eene bijeenkomst hielden, en
het besluit namen, dat een hunner naar Utrecht zou gaan om den Franschen Generaal en

Chef te spreken. Er was geld noodig, want de welwillendheid der Franschen moest
opgewekt worden; in deze oogenblikkelijke behoefte voorzag men door gezamenlijke bijdragen. Verder werd er een nauwkeurig berigt aangaande personen en zaken verlangd,
hetwelk door Scheltema is ten papiere gebragt. Deze middelen bleven niet zonder
gezegende uitwerking. Een voornaam Fransch Officier begaf zich onmiddellijk van
Utrecht naar Leeuwarden; bij zijne komst aldaar vond deze de gewapende magt reeds

bijeen buiten de Hoeksterpoort, en men verzekerde algemeen, dat er vier aanzienlijke
burgers zouden gefusileerd worden; — zeker heerschte er de grootste spanning. Wanneer
de Officier zijn last had bekend gemaakt, te weten, dat hij onderzoek moest doen naar
den stand van zaken in Vriesland, en hiervan rapport uitbrengen aan den Generaal en

Chef, met bevel dat alles intusschen in den tegenwoordigen staat zou blijven, kwam er
spoedig ontspanning.
Maar ondanks het schijnbare gezichtsverlies was voor de radicale patriotten de tijd nu

rijp om grote sommen geld te vorderen van de voorname ex-gevangenen en dus werd er op 21
April door het Provinciaal Bestuur een decreet uitgevaardigd waarbij de oude regenten, 'de
gewezenen Staats-Leden, Raaden ’s Hofs enz’, welke in den Jaare 1787 in Bewind waren’
verplicht werden gezamelijk een bedrag van maar liefst f 700.000 op te brengen om als
schadevergoeding te dienen ’wegens de gevolgen van de Revolutie van den Jaare 1787.” Op 9
juni 1797 liet ’de Commissie tot invordering en regeling der schadevergoeding’ (waarvan o.a.
A.W. Keuning deel uitmaakte!) aan de grietenijbesturen en nedergerechten weten dat het
Provinciaal Bestuur hen had geautoriseerd , de Vrijheid (=toestemming) te verleenen aan de
Leden en Ministers van het vorig Bestuur … om zo veele van derzelver Goederen en
Vastigheeden te verkoopen … als zal nodig zijn tot betaling van hunne quota(.)’262 Er is een
goede aanwijzing dat de oud-regenten zèlf in het geheim akkoord zijn gegaan met deze
maatregel: in de levensbeschrijving van Mr. Jac. Scheltema noemt zijn biograaf meteen nà de

rol die zijn Scheltema gespeeld had bij het in vrijheid doen stellen van de oud-regenten, de rol
die diezelfde Scheltema gespeeld had in het verzet ‘tegen een onrechtvaardig besluit, genomen
door de toenmalige Gewestelijke Regeering van Vriesland, waarbij bepaald werd, dat de

schade, door de vervolging in 1787 geleden, uit de bijzondere eigendommen der voormalige

Regenten aan de slagtoffers der Omwenteling zou vergoed worden. ”’263
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Toen de Commissie ter invorder
ing der schadevergoeding op 23
mei 1797 ook daadwerkelijk tot invordering begon
over te gaan, bleek dat de oud-rege
nten bepaald niet bereid
waren zonder meer mee te werken.
Om te beginnen kwamen ze met
een zeer deugdelijke
‘deductie’ [=stuk waarin uit gest
elde feiten een eis wordt afgeleid
] waarin ze in essentie
stelden dat ze niet konden inzien
dat de Rechten van de Mens niet
op hen van toepassing

zouden zijn en bovendien was
hen, net als ieder ander burger,
’de veiligheid van Personen en

Goederen, … door het Committé
Revolutionair, op den 19 Februari
j 1795, plechtig
beloofd.”264 Natuurlijk was de dedu
ctie vooral bedoeld om eventuel
e maatregelen van de kant
van de provinciale overheid zove
el mogelijk op de lange baan te
schuiven omdat de publieke
opinie, ook die in patriottische
kring, zich tegen een dergelijke
regeling begon te keren. W.B.
van der Kooi (de schilder), bijv
oorbeeld, stelde ’dat men na een
juiste berekening der misdaad,

of de toegebragte schade, hun in ééns
de straf of boete had moeten opleggen.”26
5 Na de
feite

lijke vorming van de eenheidsstaa
t, waarbij de autonomie van het
gewest Friesland werd
opgeheven en in handen werd gest
eld van het ’Intermediair Administ
ratief Bestuur voor het
voormalig gewest Friesland’, dat
verantwoording schuldig was aan
het Uitvoerend Bewind in
Den Haag, probeerden de radicale
patriotten nog wel te bewerkstelli
gen dat "de surscheance,
welke op de invordering van zeke
re Contributien van de Leden van
het vorig Bestuur in Friesland, is verleend geworden, wedero
m werde opgeheeven, en die zaak
eens eindelijk
getermineerd tot genoegen van de
goede Vaderlanders’, maar het was
te laat: gegeven de

nieuwe staatsrechterlijke verhoudingen was
hun spel nu uitgespeeld.
266 (hierbij moet ik ook

niet vergeten aan te tekenen dat het
verkopen van onroerende goederen
misschien in theorie
een goede gedachte leek, maar in
de praktijk een hele slechte gedachte
bleek te zijn: er waren,

uiteraard, geen kopers te vinden!)

Maar, zoals de advokaat E.H.
Bergsma stelde in zijn Remonstr
antie voor Louwrens

Johannes van Westergeest (de man
die op 4 februari als één van de eers
ten het Vallaatshuis van
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Keuning was binnengedrongen en vlak daarna met zijn kornuiten een aantal Bataafse soldaten
uit de trekschuit naar Dokkum had gehaald):
(De veel eerbied zegt de Gevangen andermaal heeft hij voor het Provintiaal Bestuur om

te mogen praesumeren (=aannemen), dat men in tijden, daar men de Gelijkheid tusschen
de menschen wil hervormen, zoo veel aan rijken of meer begoedigden zouden willen
toestaan, dat zij met opoffering van eenig geld de gevaarlijkste misdaden in de
maatschappij, zoo als oproer, zoo gemakkelijk zouden kunnen afkoopen, en alzoo bijna
straffeloos plegen, daar de meer behoeftigen, die men in deeze tijd alle soulaas zoekt toe
te brengen, die misdaad in tegendeel met het lijf en leven zouden moeten boeten.
En inderdaad, als je rijk was kon je heel gemakkelijk na drie of vier maanden weer op vrije
voeten komen (waarbij dan de schuldvraag volstrekt onbelangrijk was), maar als je een
armoedzaaier was, dan betekende dat in bijvoorbeeld het geval van Louwrens Johannes een
voorarrest van minimaal acht maanden en vervolgens als straf een strenge geeseling en vijf jaar
tuchthuis. Hoe de behandeling van dit type gevangene er uitzag, wordt heel uitvoerig (zij het
waarschijnlijk wel wat gekleurd, omdat hij zich afzet tegen de Procureur-Generaal Nicolaas
Scheltema!) beschreven door Pieter Heerbels, de eerder geciteerde vroegere Substituut
Procureur-Generaal:

Het is te overvloedig bekend, dat er nog eene menigte van plus minus 60 perzoonen in
het Blokhuis te Leeuwarden gevangen zitten, welke de eene meer, de andere min, in de
beweegingen, zo in Collumerland als elders in Vriesland in de gepasseerde maand Februarij 1797 plaats gehad hebbende, zo over eene vrije volks-stem, als ter vernietiging van
de af schuwelijke verklaaringe van den 110 Maart 1796 [N.B.: voor de Paesumers was

dit één van de eisen die ze aan de patriottische machthebbers wilden stellen!], gemengd
zijn geweest, deze ongelukkige zijn meest al in gemelden maand Februarij gearresteerd,
en eerst door Commissarien uit den Hove in den maand Maij daar na, op Articulen

Examinatoir, verhoord, dewijl de Procureur-Generaal niet heeft kunnen goedvinden,

gedagte Articulen Examinatoir eerer op te maaken, of aan den Hove binnen te geeven,
zo dat deeze gevangenen, geheel onnut, tot prejudicie en groote kosten voor den Lande,
méér dan een vierendeels jaars in het Blokhuijs hebben doorgebracht, zeer ruïneus voor
hunne privé beurzen, en strijdig tegen ’s Lands Wetten en Privilegien der Ingezeetenen.
Niemand mag immers langer dan zes weken onverhoord in de gevangenisse gehouden
worden; de beschuldigingen ten zijnen laste leggende, moeten hem binnen dien tijd worden voorgehouden, en bij gebreeke dies, moet hij na de expiratie van gemelde zes
weeken onslaagen worden. … De redenen van het gedrach van den Procureur-Generaal

zijn, omdat alle deeze gevangenen, Land-lieden zijnde, hunne Familien en goede
vrienden dagelijks en vooral bij meenigten des vrijdags en Saturdags, hun op het Blokhuis komen bezoeken, met een permisse briefjen van den Procureur-Generaal, voor welk
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ieder van hun drie Stuivers voor ieder gevangene moet
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oen op 17 maart 1798 Salomon Levy als twee
de oproermaker een doodvonnis over zich
„

.
uitgesproken kreeg, was dat voor de fel
:
patriottische redacteur van de Friesche
Courant niet
langer een goede aanleiding een lange
en walgelijke beschrijving te geven van
de executie en
het eventuele berouw van de zondaar.
De tijden waren veranderd, en voor wat
de goede verhoudingen tussen de burgers in Friesland
betreft ten goede. Toch krijg je sterk de
indruk dat
de executie van Salomon Levi (die tensl
otte al in september 1797 gearresteerd
was!) wel eens
niet de laatste geweest had kunnen zijn
als mensen als de redacteur van de kran
t hun zin gekregen zouden hebben. De toon van zijn
inleiding tot de publicatie van het vonni
s spreekt wat
dat betreft boekdelen: ‘Beklaagde zich
in den voorgaande jaare eene der eerste
Oproermaaker,
omstreeks Collum, eene Jan Binnes, dat
hy, daar er zo veele neffens hem aan den
zelfden
gruwel van Oproermaaking schuldig ware
n, alleen ter dood gebragt, en dus het Slag
toffer
onder zo veelen zou worden! — Klagten
echter, die nu de uitkomst leeren, die gehee
l en al
ongegrond zijn geweest, door dien den
gepasseerde Saturdag eene der eerste mede
plichtige nog

van dien tyd, met naamen SALOMON LEVY de dood
straf heeft ondergaan, en alzo het Hof

van Justitie in deezen aan den wensch der
diestyds beledigden Frieschen Volks wedero
m

RECHTVAARDIG heeft voldaan.”268
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NOTEN

Gebruikte afkortingen:
=

RAG

= Rijksarchief in Groningen

GAL

=

BCS

Il

RAF

BRF

Rijksarchief in Friesland

Gemeentearchief Leeuwarden
Bijlagen bij de Criminele Sententies van het Hof van Friesland
Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Fries-

land 1795-1813

N.B.: Dossier 5313 (Louwrens Johannes van Westergeest) is genummerd ’Port. 366’,
maar bevindt zich in Port. 365. Voor de verwijzigingen naar dit belangrijke dossier zal ik
‘Port. 365, Dossier 5313’ aanhouden.

Noten inleiding

1. Reglement voor de Bataafse Gewapende Burgermacht, Cap. IL, Art. 2 en Cap. VII,

Art. 1 en 2.

2. Ibid., Cap. IL, Art. 5,6 en 7.
3. Blijkbaar heeft de commissie voor haar conclusies geput uit de confessie

(bekentenis) van Albert Hendriks van Burum (RAF, BCS, Port. 353, Dossier 5118), waarin

zowel de verwijzing naar de Oostfriese predikant voorkomt als het betrekken van dorpelingen
uit het Westerkwartier van Groningen bij het oproer voorkomen.
4. Het rapport, gericht aan 'de Vereenigde Commissien uit het Provinciaal Bestuur van
Friesland’, staat afgedrukt in de Friesche Courant van 18 maart 1797.
5. Brief van de gewapende burgers van Lemmer aan de ’Representanten van Vrieslands
Volk’, d.d. 20 oktober 1795, in RAF, BRF 480.
6.

RAF, BRF 480.

7. RAF, BCS, Port. 361, Dossier 5250. Voor grof fysiek geweld (tijdens het oproer!)
i.v.m. de inning van de wapengelden, zie RAF, BCS, Port. 362, Dossier 5262.

8. Rousseau, Du Contrat Social, Livre 1, Chapitre VI, VII (voor het verschil tussen
‘homme’ en ‘citoyen’), VIII, Livre II, Chapitre I, III (voor het verschil tussen ’la volonte de

tous’ en ’la volonte generale’); Livre II, Chapitre XV, XVIII.
9,

Kalma e.a, Geschiedenis van Friesland, 428.
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10. "Bijvoegzel behoorende tot de Frie
sche Courant’, zaterdag 4 maart 1797.
11. RAF, BRE, inv. nr. 117

12.
13.

14.

P.Brood, e.a. (red), Homines Novi,
151.
Schama, Patriots and Liberators,
Chapter 5.
Vgl.

Scha

ma in Patriots and Liberators, 253:
” … they were to vote on the establishment of a National Guard and
attempt to empower the electorate the amalgamation of provincial taxes. This was an audicious

the right of ‘initiative’ as well as establishi
the competence of the Assembly to with
ng, de facto,
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29. De brief staat afgedrukt in de Fries
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36. RAF, BCS, Portefeuille 366, Dossier365, Dossier 5305.
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vgl. op dit punt Dekker, Holland in Beroering,
76-78.
RAF, BCS, Portefeuille 363, Dossier 5264.
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43. RAF, BCS, Portefeuille 361, Dossier 5250.
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44.

Brief van het Gerecht van Kollummerland aan het Provinciaal Bestuur van Fries-

land, d.d. 3 februari 1797, BRF 92.

45. Dit belangrijke detail wordt genoemd in het artikel Bedenkingen op de Tegenwoordige Oranje-historie In Friesland’ in de Friesche Courant, dinsdag 14 februari 1797 en in Beschrijving der oproerige Beweegingen in Friesland, 3.
46. RAF, BCS, Port. 365, Dossier 5312 (attestatie Keimpe Aukes).
47. Tijden gebaseerd op RAF, BCS, Port. 365, Dossier 5312, att. Boele IJttes; Dossier
5305, att. Jacob Aukes en Port. 366, Dossier 5323, att. Sijbe Taedes.
48. Beschrijving, 3.

49, Ibid.

Fries

50.
51.
52.
De

RAF, BCS, Port. 363, Dossier 5271, confessie van Jan Bootes.
Beschrijving, 4.
Beschrijving, 3.
In het eerder genoemde artikel Bedenkingen op de tegenwoordige Oranje-historie in

8
54. Dit blijkt uit RAF, BCS, Port. 365, Dossier 5313, art. 2 van de Articulen
Examinatoir.
55. Verslag van de rechter en secretaris van het Gerecht van Kollumerland bestemd
voor het Provinciaal Bestuur van Friesland, in Douma, 125.
“56.
RAF, BCS, Port. 366, Dossier 5323.
57. Rapport Ellens en Braak in Douma, 125-126.
58. RAF, BCS, Port. 365, Dossier 5305.
59. Brief van het Gerecht van Kollumerland aan het Provinciaal Bestuur van Friesland,

d.d. 3 februari 1797, RAF, BRF 93.

60. Rapport Ellens en Braak in Douma, 126.
61. Dat dit inderdaad gevraagd is, lijkt bevestigd te worden door de attestatie van Boele
Dttes van Zwaagwesteinde in Port.365, Dossier 5312; ’Den deponent is mede gegaan na Colum tot in ’t regthuis alwaar de persoon die gevangen was geweest ook nog was, maar of hij
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heel nadrukkelijk: °… zijlieden (eischten) van den Secretaris eene belofte in forma (=op
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plegtig beloofd wierd, dezelve (= Abel Reitses) nimmer te dier oorzaak (=om dezelfde reden)

wederom te laaten vatten, noch eenige anderen aan dienzelven misdaad schuldig”
62. Rapport Ellens en Braak in Douma, 127.
63.

Brief van het Gerecht van Kollumerland aan het Provinciaal Bestuur van Friesland

d.d. 3 februari 1797, RAF, BRF 92.

64. RAF, BCS, Port, 365, Dossier 5312 (Jacob Jurriens) en 5313 (Louwrens Johannes)
en Port. 356, Dossier 5167 (Ruurd Libbes). De informatie over Jan Binnes (jammer genoeg is
er van hem geen dossier bewaard gebleven!) komt uit zijn vonnis (d.d. 18 februari 1797).

65. Deze beschrijving
is gebaseerd op RAF, BCS, Port. 367, Dossier 5329 (Sperling),
Art. Probatoir Nos. 224-26. 94-107 en 123-178; Port. 365, Dossier 5312 (jacob Jurriens),
Att. Boele IJttes, Keimpe Aukes en Jurjen Teunis en op Art. Examinatoir No.22.
66. RAF, BCS, Port.365, Dossier 5213 (Louwrens Johannes), Art. Examinatoir,
No.16.
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73. Rapport Ellens en Braak in Doum
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Provinciaal Bestuur van Friesland, in
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zal de tocht van Germans c.s. gebaseerd 117. Tenzij
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81. In de Friesche Courant van 11 maart
1797,
82. De aantallen korpsleden
dorp zijn op te maken uit de lijsten voor
voor de Algemene Burgerwapening, perRAF,
de inschrijving
BRF 602.
83. Naamlijst in RAF, BRF 1302.
84. Dit valt op te maken op te maken
Stuit, kastelein in de Roskam tot Buitenpost’,uit een rekening (in RAF, BRF 1302) van Roelof
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’Eelke
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geloven wat Pieter Heerbels daarover
Basken brieven aan de Leeuwarder
Courant. Zie de citaten hieruit in hoofdstuk zegt in zijn
noot
24,
8 en voet86. RAF, BCS, Port. 366, Dossier 5323.
att.
Sijbe
Taedes.
87. Beschrijving, 6.
88. Beschrijving, 6-7.
89. RAF, BCS, Port. 365, Dossier 5305.
90. RAF, BCS, Port. 365, Dossier 5312.
91. RAF, BCS, Port. 363, Dossier
5271,
92. RAF, BCS, Port. 361, Dossier 5233. confessie Jan Bootes.
93. RAF, BCS, Port 361, dossi
Attico Blom (die voor zijn ontmoeting ermet5233, vooral de attestaties van Adam Marinus en
de menigte een veel latere tijd - tussen 10
en 1 !-

170
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wat hij tussen 9.00 en 12.00 uur (aankomst in Strobos) allemaal gedaan heeft?).

94, De getuigeverklaring van Louw Romkes van Augsbuurt ten gunste van Dr.
Stutsman van Burum (RAF, BCS, Port. 360, Dossier 5227) maakt onomstotelijk duidelijk dat

in ieder geval een aantal mensen uit Augsbuurt met de Burumers opgetrokken is naar Kollum.
95.
96.

Rapport Ellens en Braak, in Douma, 128.
RAF, BCS, Port. 363, Dossier 5272.

97. RAF, BCS, Port. 365 (genummerd ’366’!), Dossier 5213, att. Keuning.

98. Ibid., Art. Reprobatoir No.2 en att. Janke Andries.
99. RAF, BCS, Port. 363, Dossier 5270, att. Jan Coopman; Port. 365, Dossier 5213,
att. Andries Jacobs et alia.
100. RAF, BCS, Port 365, Dossier 5213, Articulen Examinatoir, No. 23.
101. RAF, BRE, Correcionele audiëntiebladen No. 692. Zie ook Keuning’s eigen versie
van die zaak in Mengeldichten, etc. een korte ’apologia pro vita sua’ (handschrift in de Provinciale Bibliotheek van Friesland).
102. RAF, BRF 602.
103. De creditnota is te vinden in RAF, BRF 1302.
104. RAF, BCS, Port. 361, Dossier 5233, att. Z.D. Leyber en de ’Reprobatoire
Informatien voor Attico Blom’,
105. RAF, BCS, Port. 365, Dossier 5213, att. A. W. Keuning.
106. ibid.
107. Rapport Germans, in Douma, 118.
108. Deze reconstructie van de gebeurtenissen in Surhuizum en Augustinusga is
gebaseerd op RAF, BCS, Port. 357, Dossier 5174; Port. 357, Dossier 5182 en Port. 369,
Dossier 5357.
Noten hoofdstuk 4
109. RAF, BCS, Port. 360, Dossier 5224.
110. Stukken over deze zaak zijn te vinden in RAF, BRF 288 en 498.
111. Zie nogmaals RAF, BCS 288 en 498.
112. Deze beschrijvingen en reconstructies zijn gebaseerd op RAF, BCS Port 357, Dossier 5174; Port 360, Dossier 5224; Port. 363, Dossier 5270, att. Hendrik Aises en Port. 363,
Dossier 5271, att. Sijske Jans.
113. RAF, BCS, Port. 363, Dossier 5271.
114. Een rekening van zijn hand in RAF, BRF 1302, bestemd voor de Provinciale
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115. Deze tijd wordt genoemd in RAF, BCS, Port. 363, Dossier 5271, att. Sijske Jans

van Drogeham.
116. Zie RAF, BCS, Port. 363, Dossier 5271, att. Marten Pieters van Drogeham.
117. Rapport Germans in Douma, 119.
118. RAF, BCS, Port. 357, Dossier 5174, att. Oeble Klaases.
119. Eén enkele getuigeverklaring, die van Oeble Klases in RAF, BCS, Port. 357, Dos-
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120. Rapport Ellen en Braak in Douma, 128.
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rs
Vissc
her van Kollumerzwaag en Johannes Piete
van Klooster (van Westergeest) betreft (uite
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5183.
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132. RAF, BCS, Port. 362, Dossier 5254. tutsman!
133. Dit blijkt afdoende uit RAF, BCS,
134. Attico Blom uit Kollum vertelt hoe, Port. 368, Dossier 5348, att. Andries Uijlkes.
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die
9.00 uur plaatsgevonden moet
ben, is het allesbehalve zeker dat de geva ann En
ngenen in
de klokken geluid hebben, het
romatische graal van Simke Klooster
man daarover
ten spijt! (Zie RAF, BCS, Port. 361,

en zich

daaropke Jans

57, Doswonde

‚ voort,

opgenomen de volgende post: ’4 Februarij:
Detachementen ten Getalle van sestig man Eten en drinken voor drie onderscheiden
koomende van kollem met het detasement
Dockum een somma …./. 30 = : =
van
N.B.:
was 56 (Beschrijving, 6) of 60 (Rapport Germ Het totaal aal gevspende burgers uit Dokkum
in Douma, 1 8)!
138. De opmerking in de Beschrijving, ans
7, dat de luitenant Visscher door Feugen
vooruitgestuurd werd om de post bij het
Vallaat te versterken, lijkt te impliceren
gewapende burgers bij het Vallaat zich nog
dat de
niet teruggetrokken
van het verslag in de
ijving blijkt dat ze dat we degelijk al gedaan‚ maar uit het vervolg
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(rapport Germans in Douma, 119), Trouwens, Keuning, in zijn verslag van de gebeurtenissen
rond het Vallaat is daarin heel duidelijk: éérst trokken de gewapende burgers zich terug, ver-

volgens werd hij lasting gevallen door de groep uit Westergeest onder Louwrens Johannes en
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139. In RAF, BRF 1302. De rekening is foutief gedateerd ’3 Februari 1797’, een
onmogelijke datum, omdat de Dokkumer schutters pas in de zeer vroege ochtend van de 4de
(tussen 2.00 en 3.00 uur) in Kollum aankwamen en er toen van enige gevechten nog helemaal
geen sprake was.
140. De citaten zijn afkomstig uit de Beschrijving, 7-8 en het rapport Germans, 119.
sier
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141. RAF, BCS, Port. 363, Dossier 5271, confessie Jan Bootes.
142. RAF, BCS, Port. 363, Dossier 5271, att. Sijske Jans.
143. RAF, BCS, Port. 363, Dossier 5271, att. Jacobus Siedses, ’woonagtig onder het
behoor van Kootstertille’.
144. Dit blijkt uit de afrekening in RAF, BRF 1302.
145. Resolutieboek van het Dokkumer stadsbestuur over de periode 1795-1797, archief
stadsbestuur van Dokkum, inv. nr. 5.
146. De bovenstaande informatie over Dr. Stutsman is gebaseerd op RAF, BCS, port.
360, Dossier 5227.
147. RAF, BCS, Port. 353, Dossier 5118.
148. RAF, BCS, Port. 365, Dossier 5213; Rapport Ellens en Braak in Douma, 128.
149. Rapport Germans in Douma, 120-121.
150. Rapport Germans in Douma, 9.

151.

Deze reconstructie van de gebeurtenissen in Noord-Dantumadeel is gebaseerd op

RAF, BCS, Port, 357, Dossier 5195; Port. 360, Dossier 5225; Port 366, Dossier 5323 en
Port. 365, Dossier 5312. De tekst van het tweede liedje is te vinden in Port. 354, Dossier
5121.
152. Beschrijving, 9-10.
153. De reconstructie van de gebeurtenissen inde Dongeradelen is gebaseerd op RAF,

BCS, Port. 357, Dossier 5194; Port. 359, Dossier 5214; Port. 355, Dossier 5158 en 5157.

BRF,

154.
155.
156.
92.

RAF, BCS, Port 365, Dossier 5305.
RAF, BCS, Port. 363, Dossier 5272.
De brief, gedateerd ’den 5 Febr: 1797 twee uur in de nagt’, is te vinden in RAF,

157. Resolutieboek van het Dokkumer stadbestuur over de periode 1795-1797, 234,
archief stadsbestuur van Dookum, inv. nr.5.
158. De brief staat afgedrukt in de Friesche Courant van 11 februari 1797.
159. RAF, BCS, Port. 357, Dossier 5183.
160. RAF, BCS, Port. 362, Dossier 5253.
161. RAF, BCS, Port. 368, Dossier 5348.
162. RAF, BCS, Port. 356, Dossier 5164.
163. RAF, BCS, Port. 368, Dossier 5349.
164. Dat Hedde Abes Broersma in het West van Kollum woonde blijkt uit de attestatie
van Geert Jacobs van Kollum in RAF, BCS, Port. 369, Dossier 5358.
165. RAF, BCS, Port. 355, Dossier 5159.
166. RAF, BCS, Port. 369, Dossier 5349.

167. Beschrijving, 9.

atie
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169. Resolutieboek van het Dokkumer
stadbestuur over de periode 1795-1797,
Archief stadsbestuur van Dokkum, inv.
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nr.5.
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Leeuwarden.
171. A Jubeljier, 267.

172.
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BCS Port. 365, Dossier 5305 en 5313; Port.
363, Dossier 5264; Port. 357, Dossier 5174
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173. Beschrijving, 23.
174, Beschrijving, 16-17.
175. RAF, vonnis d.d. 18 februari 1797.

176.

177.
handschrift
178.
179.
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181.
182.
183.
184.

Beschrijving, 15-16.

Zie de °Staat van Uitgaaf en Ontvangst der gewa
pende Burgers’ in Keuning’s
in RAF, BRF 1294,
RAF, BCS, Port. 355, Dossier 5152.
De ‘brief’ staat afgedrukt in de Friesche Courant
van 11 februari 1797.
RAF, BCS, Port. 357, Dossier 5198.
RAF, BCS, Port. 362, Dossier 5253.
RAF, BCS, Port. 357, Dossier 5179.
RAF, BCS, Port. 353, Dossier 5118,

RAF, BCS, Port, 365, Dossier 5305.

185. De ’brief’ staat afgedrukt in de Fries
186. RAF, BCS, Port. 353, Dossier 5118. che Courant van 11 februari 1797.

187. RAF, BCS, Port. 356. Dossier 5172.
188. RAF, BCS, Port. 356, Dossier
5167
189. RAF, BCS, Port. 354. Dossier 5126.
190. RAF,
BCS, Port. 353, Dossier 5133.

191. ’Brief’ in de Friesche Courant van 11
februari 1797,
192. Dit blijkt uit de ’Lijst der Perzonen, dewel
ke hunne naamen of ouderdom niet hebben aangegeeven, voor het Gerechte om zich
geplaa
ts
te zien op de Lijst van Algemeene
Burgerwapening’ van de grietenij Dantumadee
l, in RAF, BRF 603.
193,
Germans in Douma, 121-122; Beschrijving,
10-13.
194. De ief is te vinden
in RAF, BRF 92.
195.

Resolutieboek van het Dokkumer Stadsbestu
ur over de periode 1795-1797, archief
stadsbestuur van Dokkum, inv. nr.5.

196. RAF, BCS, Port. 356, Dossier 5164.
197. RAF, BCS, Port. 357, Dossier 5190.

198.
199.

RAF, BCS, Port. 356, Dossier 5172.
RAF, BCS, Port. 369, Dossier 5358.

200. RAF, BCS, Port. 363, Dossier 5268.
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RAF, BCS, Port. 360, Dossier 5227.
RAF, BCS, Port. 361, Dossier 5233.
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e Wijbes Kielstra. De moeilijkheid
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'Het Kollumer Oproer van 1797 is vooral het verhaal van en over
de oproerlingen zelf, en waar ze in de dossiers zelf aan het woord
komen, heb ik ze ook maar zoveel mogelijk zelf aan het woord geláten.
Daarbij was het wel nodig héél kritisch te zijn, omdat de verhalen
van de oproerlingen te vinden waren in getuigeverklaringen en
bekentenissen die allemaal sterk gekleurd zijn door de omstandigheden
waaronder ze zijn afgelegd: vaak na de arrestatie van de betrokkene, in
de gevangenis, en met de dreiging van B

fikse gevangenisstraf (en in

een enkel geval zelfs de doodstraf) boven hun hoofd. …
Maar, hoe tegenstrijdig dat misschien mag lijken: de Dichtung is
me net zo lief als de Wahrheit. Juist de leugenverhalen geven vaak een
heel leuk (en onthullend) beeld van de vertellers van dte verhalen en dàt
is voor mij eigenlijk waar het bij een historische reconstructie om draait.
Niet de historische gebeurtenissen maar de mènsen achter die
gebeurtenissen, met al hun angsten, hun opschepperij, hun bravoure en
een doodenkele keer hun dapperheid, komen voor mij op de allereerste
plaats.” (uit het Voorwoord)
Het Kollumer Oproer van 3,4 en 5 februari 1797 was allereerst een
spontaan protest tegen de inschrijving voor de Nationale Burgerwapening
maar achteraf gezien ook een laatste stuiptrekking van het zelfstandige
gewest Friesland en in dat verband kan dit boek ieders historisch inzicht
verdiepen in de verwarrende gebeurtenissen die uiteindelijk (in 1813)
zouden leiden tot de vorming van de eenheidsstaat Nederland.
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