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Ynlieding

Dit boek giet oer de reboelje yn de Dongeradielen op 2 july 1749. Yn it
bytsje literatuer dat der oer bestiet jildt dizze reboelje as in lêst oplôgjen fan it pachtersoproer en de Doelistebeweging yn de simmermoannen fan it jier tefoaren, dêr't ek Fryslân syn oanpart yn hân hie. It
pachtersoproer en de Doelistebeweging hawwe winlik de iennichste
oer alle provinsjes fersprate revolusionaire beweging west dy’t Nederlân ea hân hat; alteast, as de opstân tsjin Filips II sjoen wurdt as de
strijd tsjin frjemde oerhearsking dy’t er nei myn betinken is. Faaks
just om’t it sa’n suver Nederlânske beweging wie, wiene net allinne de
fertuten sa drôvige lyts, mar waard der ek mear by praat as dien.
Geunstich wie dat yn safier’t der suver gjin geweld oan te pas kaam.
Yn Fryslân foelen alhiel gjin deaden. Wol yn Amsterdam, mar yn dy
wrâldstêd plichte it by breinroerichheden altyd wat fûleindiger om en
ta te gean.
Lang om let hat de reboelje yn de Dongeradielen Fryslân noch syn
martelder jûn. Hy hjitte Jacob Sybes: in simpele boere-arbeider dy’t
as iennichste fan de haadmannen yn ’e hannen foel fan de justysje. Hy
krige moai hastich de deastraf en waard op 18 april 1750 yn Ljouwert
ûnthalze. In healwiis hege straf foar in man dy’t amper besleur hie oer
wat er útheefd hie. Mar healwiis hege straffen — alteast yn ús eagen —
wiene yn dy tiid wizânsje. It strafrjocht wie doe rojaal mei giseling en
dea.
Yn de trije jier dat ik my yn dit stikje Fryske histoarje ferdjippe haw,
hawwe ûnderskate Iju my help bean. Ik tink hjirby benammen oan de
hearen D.P. de Vries en P. Nieuwland fan it Ryksargyf yn Ljouwert
en ek oan mefrou mr. B.S. Hempenius fan de Ryksuniversiteit te
Grins, dy’t my it nedige ynsjoch jûn hat yn de rjochtsgong by it Hof
fan Fryslân. Ik haw dêr tankber gebrûk fan makke by it gearstallen
fan haadstik

VII.

Ek

de hearen

G.A.

Kingma,

argivaris

fan West-

dongeradiel, en mr. B. Olthof wol ik graach neame. Harren allegearre
betsjûgje ik myn oprjochte tank. Mei de ynhâld fan dit boek hawwe
hja gjin bemuoiing hân. Dit stikje skiedkundige húsflyt bliuwt alhiel
foar eigen rekken.

D.P. Keizer

IT

Hoet

it ta it pachtersoproer

en de Doelistebeweging kaam

De reboelje yn de Dongeradielen op 2 july 1749 stie net op himsels; ik
haw it al yn myn ynlieding sein. Wat wiene winlik it pachtersoproer en
de Doelistebeweging, dy’t der yn 1748 oan foarôf gien wiene en dy’t
ek de provinsje Fryslân yn opskuor brocht hiene? Under it pachtersoproer wurde ferstien de fûle aksjes, al yn ’e maitiid begûn, dy’t it hiele lân teheisteren en har kearden tsjin de pachters fan in rige belestingen. It wie de earste fan in opstân dêr’t de folle rêstiger Doelistebeweging op folge: it besykjen fan de boargerij om nei de útbarsting fan
ferwoedenens fan it folk de ynrjochting fan de steat te feroarjen. It
plak dêr’t de boargerij gearkaam om oer har herfoarmingsideeën en
-plannen te redendielen hjitte fakentiden De Doelen; dêrfandinne de
namme Doelisten.
Oer it pachtersoproer en de Doelistebeweging ûntbrekt it net oan literatuer. Ik wol dan ek folstean mei it jaan yn dit haadstik fan in koarte
gearfetting fan de omstannichheden dêr’t de opstân út fuortkaam en
yn haadstik II in oersjoch fan wat him hjir ôfspile hat. De Iêzer kriget
op dy wize in ramt, dêr’t er de reboelje fan 2 july 1749 yn sette kin.
Sa likernôch oan it begjin fan de achttjinde ieu kaam yn Nederlân in
ein oan in tiidrek fan ûnbidige ûntjouwing. In snuorje fan stilstân folge as oergong nei in tiid fan slimme delgong. Mei it stûkjen fan fierdere foarútgong ferlear de maatskippij ek har tsjinwar foar de oanboazjende oligarchy oer, dy’t Nederlân lang om let alhiel oerdiek en
har mear en mear iepentlik en ûnskeamel fêstsette. Fryslân kipte der
fan ditoangeande beleaven net geunstich út. In lyts skift (adellike) famyljes behearske yn dizze provinsje it politike libben en lei beslach op
de wichtichste amten. Yn 1748 hiene yn de tritich gritenijen net mear
as achttjin famyljes it foar it sizzen.' De grûnslach fan har macht oer it
Fryske lân bûten de stêden berêste op it stimrjocht dat hearde by beskate pleatsen en,‚ by útsûndering, ek by somlike huzen.? Dejinge dy’t
de eigendom fan sa’n pleats of hûs yn hannen krige, wie ek stimrjochtich. Yn de doarpen keazen de stimrjochtigen by mearderheid fan
stimmen de Iju foar de bestjoerlike, rjochterlike en tsjerklike amten.
Yn de gritenij waard by mearderheid fan doarpen de nominaasje foar
grytman opmakke (dêr’t Deputearre Steaten dan in kar út diene) en
elk jier waarden de twa folmachten foar de Steaten oanwiisd. Under-

skied tusken grutte en lytse doarpen wie der dêrby net; sadwaande hie
7

de adel de gritenij yn ’e hân mei in meartal fan lytse doarpen, sûnder
yn it generaal de mearderheid fan de stimmen te hawwen.
De oligarchy oerhearske nammers net allinne op it boerelân. It wie yn
de achttjinde ieu de reginten slagge ek yn de stêden de macht moai folslein yn hannen te krijen. It ferhaal hoe’t dit bard is, is oars as by de
gritenijen, mar it risseltaat wie itselde. Elke Fryske stêd hie in froedskip mei in tal leden fan sân oant fjirtich, neffens it ynwennertal, en in
magistraat. Dizze magistraat bestie út fjouwer oant acht boargemasters. De froedskippen stelden elk jier de nominaasje op foar de magistraat, holden tafersjoch op ’e magistraat, stelden belestingen yn, kedizen oer lieningen, holden it each op ’e stedsfinânsjes, ensfh. Hja
gouwen as fertsjinwurdiging fan de boargerij en keazen as sadanich
ien fan de folmachten fan ’e stêd. De magistraat wiisde de oare oan.
De rjochtspraak lei yn hannen fan de magistraat, op deselde wize as
op it lân by de grytmannen. Hja waard bystien fan ferskate amtners as
siktarissen, pensionarissen, ensfh.*
De leden fan de froedskip hiene sit foar it libben. By ferstjer en fertsjen folden de kolleezjes harsels oan, sadat ek hjir de sizzenskip fan
de boargerij folslein ûntbriek. De magistraten waarden elk jier oanwiisd fan ’e steedhâlder en it Hof út in nominaasje mei twakear safolle
nammen as der boargemastersfunksjes wiene. Dat gou oan 1748 ta net
foar Ljouwert en Frjentsjer, dêr’t de froedskippen sels har magistraat
keazen. Nei 1748 barde it ek yn dy twa stêden troch de steedhâlder.
Yn de provinsje lei it heechste gesach by de Steaten. De Steaten kamen
elk jier op ’e earste moandei fan febrewaris gear yn wat de ‘ordinaire’
Lândei hjitte. Dizze ordinaire Lândei wie it barren fan it jier. Earst
waarden de saneamde ‘procuratiën’ fan de folmachten (Steateleden,
soene wy no sizze) ûndersocht. De gearkomste bestie út twa folmachten, de gritenij en de stêd, sadat de Steaten 82 leden hiene of alteast
stimmen; want der wiene wolris mear as 82 persoanen bywêzich. Yn
dat gefal moasten somlike stimmen yn stikken ferparte wurde neffens
dat der minsken mear wiene. It besprek yn de Steaten barde net yn in
mienskiplike gearkomste mar yn ‘quartieren’, ien fan elk goa en ien
fan ’e stêden. Yn de measte gefallen wie in mearderheid fan de quartieren foldwaande foar in beslút. It kontakt tusken de quartieren
waard ûnderholden fan it saneamde Mindergetal, in kommisje fan
acht folmachten, út elk quartier twa.
De Steaten keazen yn febrewaris Deputearre Steaten, in kolleezje fan
njoggen man. Neffens har ynstruksje hiene Deputearren de útfierende
macht oan de folgjende gewoane Lândei ta. Ta it foech fan de Steaten
hearde it beneamen foar it libben fan de steedhâlder en fan de leden
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fan it Hof fan Fryslân, it heechste rjochtskolleezje yn ’e provinsje. Op
de gewoane Lândei beneamden de Steaten noch de dragers fan in rige
saneamde ambulatoire amten. Dêr hearden ta û.o. it lidmaatskip fan
de Staten-Generaal,

Raad

van State en de Admiraliteit.

It wiene be-

neamingen foar ien of op syn heechst inkelde jierren en se waarden,
wat tige op priis steld waard, fiks betelle.
It tapartsjen fan al dizze amten wie net sa’n weardige fertoaning; ek
net foar de minsken doe. It wie in kwestje fan mûskopjen en kûpjen
oer de hiele lynje. By it wurd lândei tinkt de ûnskuldige lêzer faaks
oan in gearkomste fan ien folsleine dei. Mar it gyng hiel oars ta. Al dy
ferkiezingen fregen withoefolle tiid, Foar sa’n ordinaire lândei stie
dan ek in maksimale tiid fan seis wiken. Benammen yn de sechtjinde
ieu bestiene de Steaten it geregeld dy oardel moanne fol te meitsjen.
Nêst dit ferpartsjen fan foardelige baantsjes hiene de Steaten ek noch
har bestjoerlike wurksumheden. ‘Het eigentlijk werk van de Staten is
te oordelen over vrede of oorlog, te consenteren in middelen geproportioneert na de nootsakelijkheit der uitgaaf, ordonnantien te reguleren tot oordeel van ’t gemeen in ’t politique, civile of finantiële.’s Om
oan datsoarte ferplichte wurk ta te kommen wiene bûtengewoane lândagen needsaaklik. Dy wiene der yn de achttjinde ieu by ’t soad. Dizze
‘Extra-ordinaire Landdagen’ duorren ‘nochtans gemeenlijk maar (sic)
een week .’s
Sa bestjoerd te wurden joech de befolking no just gjin reden ta tankberens. Op nijsgjirrige wize komt dat ta utering yn it Memoriaal’ fan
de Doelisten foar de kommisje fan steedhâlder Willem IV (sj. side 10).
Yn de oanrin fan dat Memoriaal stiet it folgjende: “(…) dese provincie
tusschen Vlie en Lauwers heeft de naam en de schande van eersugt en
Staats Rasernie, boven andere de naam van kuiperij, waarmede die
van en bij alle vrome verfoeijde konst en wijse van doen genoemt
word,

is in dit landschap geboren.’

Dizze hurde wurden

komme

net

fan de Doelisten sels dy’t wol oppasten har net bleat te jaan; se binne
sitearre út it boek fan Ch. Schotanus, Beschrijvinge en cronijck van de
heerlickheijdt Friesland tussen Vlie en Lauwers, dat yn 1655 útkommen wie. Dit sitaat is dúdlik genôch en foar de Doelisten fan in foech
ieu letter skynt it noch neat fan syn aktuélens ferlern te hawwen.
Dochs skynt yn de achttjinde ieu it ferskynsel fan de kûperij wat belune te wêzen. Dat kaam troch de ynfiering fan de Almanakken, dêr’t
bgl. foar in jier of tsien it ferpartsjen fan de ambulatoire amten bar
om bar yn regele wie. Mar it lêste bytsje demokrasy wie dêrmei ek wol

oan ’e kant set.

Ek by beneamingen yn legere amten waarden ûnfrisse praktiken tapast. Elke regint besocht foar himsels en syn famylje safolle mooglik
baantsjes gear te swyljen. Op dizze wize bewisse er him fan in fêst ynkommen dat fakentiden útgyng boppe dat fan fertsjinsten út de minder bestindige hannel en yndustry. Dr. J.A. Faber hat fêststeld dat yn
’e santjinde ieu fierwei it grutste part fan de meast begoedigden hearde
ta de reginten dy’t funksjes hiene as grytman, riedshear, ensfh.” It
tal ûndernimmers yn Fryslân dat it ta wiere rykdom wist te bringen
wie yn ferhâlding lyts. Ek in ieu letter hearre de ryksten fan dizze provinsje ta de kaste fan de adellike grutgrûnbesitters. In oerheidsbaantsje yn de achttjinde ieu joech net allinnich wissichheid fan in
goed ynkommen, it iepene ek de wei nei rykdom en macht. Dizze jacht
op de amten krige yn dy ieu noch in: besûndere oantrún mei’t: hannel
en bedriuw yn ’e nederklits rekken. De kundigens en geskiktens fan
de begeunstigden kaam der net sa bot op oan. Bytiden waarden de amten foar jild oerdien of ‘getransporteerd’, lyk as dit ferkwânseljen yn
it reginte-jargon fan dy tiid hjitte. De reginten skrillen sels net tebek
foar it beneamen fan bern. Stedssiktaris Frieswijk fan Snits beneamde
yn 1737 op syn stjerbêd it alve jier âlde soantsje fan boargemaster De
Blau ta syn opfolger; in aardich begjin foar in skoaljonge. Oft de hear
Frieswijk doe noch goed by it spul wie is min te sizzen, mar it sil him
dochs net fergetten wêze dat er sels al mei tsien jier siktaris fan Snits
wurden wie.”
Under de reginten wiene guods dy’t it ek op it stik fan de seedlikheid
net al te krekt namen. Ut Hollân is dêr mear oer bekend as út Fryslân,

mar opfettings en libbenswize yn dizze rûnten ferskilden net safolle.
De gewoane man man hearde fansels wol fan sokke ûnfrisse dingen by
minsken dy’t winlik it goede foarbyld jaan moasten, en moast der
sines fan tinke. Dit benammen om’t hja, sa’t it like, boppe de wet stiene dy’t foar seedlikheidsdelikten, dêr’t ek troubrek ûnder foel, straffen ynhold dy’t der net om liigden
De ûnmoed ûnder de machteleaze massa fan de befolking dy’t dit allegearre mar oansjen en oanfurdigje moast, wie grut. De minsken hiene
foargoed foar it ferstân hoe ellindich hja bestjoerd waarden fan in kliber dy’t har eigen belang as de grutste fanselsheid stelde boppe dat fan
lân en folk. Dat kaam ek dúdlik ta utering yn it niisneamd Memoriaal
fan de Doelisten, opsteld nammers doe’t har rol al útspile wie en de reginten de macht wer fêst yn hannen hiene. Yn dit Memoriaal hawwe
hja noch wol wat mear dien as oaren sitearje, by alle hoedenens. Hja
skreauwen: “(…) als dat de magt der regering was gevallen in handen
van soodanige, die wesentlik weinig belang hadden in de welvaart van
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t algemeen en die derhalve pro libitus lasten konden opleggen en ook
waarlijk opleiden, daar selfs of niets of weinig indroegen, behalven
dat zij gelegenheid bequamen om alles daar eenig voordeel van te halen was, tot haar selfs, haar familie of haar begunstigde te trekken, als
bijvoorbeeld de particuliere en generale ontvangers, de comparitiën
ten landdage en daardoor ’t begeven der ampten ter dispositie van de
Heeren Staten vallende, gelijk ook selve te bekomen in de hoge Collegiën sonder dat er voor de ingesetenen iets anders konde overschieten
als lasten en schattingen op te brengen”
Untefredenens wie der net allinne oer de wize fan bestjoer, mar net te
min ek oer de hege belestingen, wylst dochs de provinsiale finânsjes
der mar min foarstiene. Om nochris it Memoriaal te sitearjen: “(…)
voor sooverre men kan nagaan, quam ’t (bedoeld wurdt de reboelje
fan 1748) voort uit de sware belastingen op alles gelegd wat noodwendig tot ’s levens onderhoud van noden was, benevens alle de knevelarijen die oneindig waren door de pagten en desselfs bedienden aan de
goede ingezetenen veroorzaakt en aangedaan, waardoor vele ingezetenen onderdrukt, de negotie geheel ondermijnt, en de bloeij der Provincie weggenomen wierde.” No is it wol sjesa dat de ieuwen troch belestingbetellers klage hawwe; de lêsten wiene altyd te heech en altyd
…_ûnrjochtfeardich ferparte. Mar de 18de-ieuske Fries hie dochs wol reden om te kleien, lyk as fierderop blike sil. Om lykwols de belestingen
te sjen as oarsaak fan de netfleurige tastân fan hannel en bedriuw, wat
de Doelisten en nammers gâns Iju doedestiids diene, moast der wol
sprake wêze fan brek oan besleur oer de wiere grûnen fan de ekonomyske delgong fan Nederlân.
It belestingstelsel fan dy dagen wie no just gjin treflik ding. Wie it wol
in stelsel? As mei dat wurd bedoeld wurdt in gearhingjend gehiel, dan
n
grif net. It wie in losse mannichte fan alderlei heffinge
— ymposten
neamd —op in grut tal itenswaren en fan belestingen op replik en
ûnreplik goed. Inkelde fan dizze belestingen wiene ûntstien mei’t op in
stuit, almeast yn oarlochstiid, driuwend ferlet wie fan mear jild. Sa
hawwe de Steaten fan Hollân yn tiden fan need wolris prizen útloofd
foar dejingen dy’t kamen mei it bêste plan foar in nije tydlike belesting. Sokke tydlike belestingen, breklik as se wiene, woene letter noch
wolris lang bestean bliuwe. De oersichtlikheid waard der op dizze wize
net grutter op. Fansels hie ek de oerheid sels yn tiden fan jildkrapte
wolris in heldere ynfal en dan wie in priisfraach net nedich. Sa hawwe
de Steaten fan Fryslân yn it begjin fan de achttjinde ieu in rydtugebelesting útfûn. (Doe al!) Want it brûken fan rydtugen tsjinne ‘meer tot
wellust en plaisier als tot nootsakelijkheit van ’t leven en bestaan’!
1

Mar dit pakte net goed út; want it oantasten fan de minsken yn har
nocht en wille joech, nei’t bliken die, mear opskuor as it kommen

oan

har brea. It reinde protesten; en de arguminten fan de tsjinstanners sille de autoriders fan hjoed-de-dei net frjemd oankomme. Sa klagen de
rydtúchmakkers oer de (driigjende) ‘neringloosheid’ en woene de tolgarders legere pachten om’t it tal ‘plaisierreijsjes’ mindere. Want de
boeren setten fûler troch as de autoriders fan tsjinwurdich; hja brochten de sjeas op ’e souder en wiene sa frij fan belesting. It holp diskear:;
de Steaten wiene sa ferstuivere dat hja dizze belesting mar wer ôfskaften?
In folslein oersjoch te jaan fan de tizeboel, dy’t de belestingen yn
Fryslân wiene, is gjin dwaan allyk. Mar de wichtichste fan de belestingen wol ik neame. Itenswaar en gebrûksartikels dêr’t yn Fryslân belesting op lei wiene û.o.: it ‘gemaal’ (hjirûnder foelen alle nôten en beannen), ‘bestiaal’ (slachtfee), branje (mei foar de bedriuwen in leger taryf), sâlt, sjippe, jittik, bier, wyn, brandewyn, kofje, thee, tabak,
swietekou (hjirûnder foelen sûker, fruchten, súdfruchten), krûderij,
rys, hunich, sûkerei, potjiske, leadwyt, waaks, talk, kearsen, flaaks,
jern, papier, spylkaarten, stisel, pipen, stien, pannen, lead, koper- en
izerwurk, lekken, linnen, stoffen, klean, huodden, kleden, tekkens,
passemintwurk en knopen. Dan wie der in waachrjocht dat lei op alle
hannelswaar dy’t fan bûten ynfierd waard en ek op artikels as bûter,

tsiis, spek, smarsel, hunich, waaks en metalen. Ek waren dy’t net oer

de waach oanfierd waarden, maar wol by ’t gewicht ferkocht waarden, wiene mei it waachrjocht belêste.'?.
Fierder wiene der de ‘havenspeciën’, dy’t benammen gouwen foar
boumateriaal, en it passaazjejild. Dit passaazjejild wie yn 1744 ynfierd en ûnderfûn by de skippers in soad wjerstân. It hold yn dat fan
alle persoan en guod (dêrby ek fee) by it ynkommen oer de grins wat
betelle wurde moast.
Utsein dizze heffingen bestiene yn Fryslân noch belestingen op replik
en nreplik guod. Dat wiene û.o. it floreen (in soarte grûnbelesting), it
personeel (in oanslach oer alle besit), it reëel (in belesting op lânhieren
en kaptaalrinten), in fjirtichste peinje by ferkeap fan replik en ûnreplik guod, en de fiif speciën: heffingen sûnder ûnderling ferbân. Sa moast it haad fan in húshâlding mei in kaptaal fan mear as f 600 foar elk
lid fan dy húshâlding boppe de tolve jier in beskaat bedrach betelje, en
foelen skoarstiennen, hynders, kij en besiedde lân dêr ûnder.“ Foar ús

begryp hiel nuvere belestingen wiene de ‘equivalenten’ en de offisyjilden, dy’t ferskuldige wiene by it oangean fan beskate amten. It wie
wolris in jier salaris en dêrnei elk jier noch wer in dofke.
12

Grut

desti
de og
fold
pas

ieusk
tinge

y

Minn

pachf

yndir
kofje
saazjf

ferpâ

Tsji

pacht

gen;

derje

pas; 4

giet €

krige
In

hú

gruttf
ferha
mei il

belest

reden
Dy ix
pacht
wol f
de ea)
tingel

mei $
saasjt

gen
mei €
oan
beles
je far
oerhe
opb Ì

har

oan

silde
tolde
ch-

ar;

afyn
tinlesta-

ak,

rij,
ks,

en
ns,
alle
ter,

oer
LAToar
ynfan
wat

lik

), it
ren
no-

elk

‚en

r ús

jilwie

Grutte swierrichheid by it heffen fan dizze direkte belestingen wie doedestiids de registraasje, needsaaklik foar in goede kontrôle. It slagge
de oerheid trochstrings mar min om de listen fan belestingplichtigen
foldwaande by te hâlden. Sa waarden de kohieren fan it reëel fan 1742
pas yn 1774 wer ris goed bewurke. Fan gefolgen wie it foar de 18deieuske belestingbeteller net sa’n poepetoer om him foar beskate belestingen foar in part of sels hielendal wei te winen.
Minne registraasje wie net it iennichst evel. In oar wie it stelsel fan ferpachting fan beskate belestingen. Ferpachte waarden in tal wichtige
yndirekte belestingen lyk as dy op it gemaal, brandewyn, bestiaal,
kofje en thee, lekkens, tabak en sâlt. Itselde barde mei it ferspijde passaazjejild. Fan de direkte belestingen waarden allinne de fiif speciën
ferpachte.
Tsjin it stelsel fan belestingferpachting bestiene grutte beswieren. De
pachters waarden bygelyks beskuldige fan ûnskeamel hâlden en dragen; en nei alle gedachten fakentiden net sûnder rjocht. By it ynfoarderjen fan belesting komt ornaris fynfielendheid der net sa bot oan te
pas; yn it ferline net en nammers ek tsjinwurdich noch net as men Ôfgiet op de toan fan de printe stikken dy’t de belestingskuldige thúskriget.
In hiel oar ding dat de belestingbetellers nytge wie de yn ferhâlding
grutte rykdom dêr’t de pachters mei pronken. Dêr kamen altyd wer de
ferhalen út fuort oer de skandlike wize sa’t de pachters har ferriken
mei it jild fan de mienskip. Der waard wolris grute dat de helte fan it
belestingjild bedarre yn ’e bûsen fan de pachters en dat dat dan ek de
reden wie fan de duorjende jildkrapte fan de oerheid.
Dy ivige jildkrapte wie in feit; mar lei dat oan de pachters? Dat de
pachters har yn romme mjitte oan swindelpraktiken bekweadigen mei
wol foar wier oannommen wurde. Dochs wie dat net de wiere grûn fan
de earmoede by de oerheid. Doe’t yn 1748 de ferpachting fan de belestingen ôfskaft waard, gyngen yn de provinsje Hollân de opbringsten
mei sa’n 10 persint yn ’e hichte. Dat strykt moai aardich mei de taksaasje fan de kosten fan it ynbarren, dy’t Johan Vegelin van Claerbergen foar Fryslân stelde op sa’n 7
persint.'* Dochs moat men hjir wat
mei oppasse. Neffens in ienfâldige berekkening dy’t ik makke haw
oan ’e hân fan gegevens fan dr. J.A. Faber" gyng de opbring fan de
belesting op it gemaal fan trochinoar 300.000 caroligûnen yn ’e'snuorje fan de ferpachting omheech nei trochinoar 400.000 car.g., doe’t de
oerheid nei 1748 sels it jild ynbarde. Dat komt del op 33 persint! De
opbring fan de fiif speciën rûn, neffens de gegevens fan dr. J.A. Fa-
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ber, op mei likernôch 20 persint. Der bleau dochs noch moai wat tusken wâl en skip.
Noch wer in oar beswier tsjin it stelsel fan belestingferpachting wie it
ûntbrekken fan in deugdlike kontrôle. De reginten koene it mei de
pachters maklik Ôfakkoardzje; de iene tsjinst wie de oare wurdich. It
wie ek dizze mooglikheid dy’t makke dat de reginten yn Fryslân tsjin
de ôfskaffing fan de pachten wiene.'s Johan Vegelin van Claerbergen
jout yn Sunt Bona Leges Frisiis gjin feitlike foarbylden dêrfan, mar
dielt wol mei dat ‘nei’t sein wurdt’ aardich wat tsjinsten fan wjerskanten tusken reginten en pachters plichten foar te kommen. Foarbylden
fan bûten Fryslân binne wol bekend. Sa witte wy út bewarre bleaune
stikken dat yn Leien de magistraat harsels stikem frijstelling jûn hie
fan belesting op it gemaal."
Ik wol dit koart oersjoch fan de belestingen yn ’e tiid fan it pachtersoproer net beslute sûnder út de rûchte ris nei te gean hoe swier doedestiids de belestingdruk wie. Dat falt om mear as ien reden net ta. It belestingstelsel wie te ûnoersichtlik om it effekt fan alderhanne heffingen per artikel goed rûzje te kinnen. En as dat alris sa likernôch slagget, moat der noch wer rekken mei holden wurde dat in ferlikenis fan

de persintaazjes per produkt (d.w.s. de belesting as persintaazje fan de
ferbrûkerspriis) noch lang net alles seit. Want der moat ek omtinken
jûn wurde oan it folslein oare konsumpsjepatroan fan dy dagen. It
earste behoef fan de minsken gou oare artikels as tsjinwurdich.
It komt wol hjir op del, dat in goede ferliking tusken doe en no net
goed mooglik is; mar wy witte der doch genôch fan om Ôfweve te kinnen mei in dierbere yllúzje fan sa mannichien, ntl. dat yn it ferline altyd paradyslike tastannen bestien hawwe op it mêd fan it belestingbeteljen. De (koarte) snuorje fan de lege belestingen falt yn haadsaak
gear mei it tiidrek fan it liberalisme yn de twadde helte fan de njoggentjinde ieu, doe’t de oerheid gou as in soarte fan ferkearspolysje, dy’t
wat regelje moast dêr’t dat nedich wie. Yn de tiid derfoar en dernei
moast ‘Sijmen’ it altyd belije. Ek yn de 18de ieu, al soene de tariven
fan doe ús net ta bargebiten bringe, lyk as se it wol doedestiids de terge
boargers diene.
Berekkeningen fan de belestingdruk op de ûnderskate deistige gebrûksartikels yn de provinsje Fryslân hat yn dy tiid de heech bewittenskippe Frjentsjerter professor N. Ypey opsteld. Dêrneffens wiene,
werjûn yn it diel fan de priis dat as heffing op de artikels lei, de belesting op roggebrea 25%, op wite bôle 31%, op fleis en spek 15%, op
thee, kofje, bier, jittik, tabak en sterke drank 20%. Foar turf wie it
15% en foar klaaiing 18 persint.” Benammen de heffing op bôleguod
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woech swier foar it gewoane folk yn in tiid, doe’t de ierapel noch fierôf wie fan syn lettere posysje as folksiten by útstek. Gearfetsjend
komt prof. Ypey ta de útkomst, dat in gewoane húshâlding fan elke
hûndert gûne dy’t hja foar har libbensbehoef útjoech, fyftjin gûne
oan belesting betelje moast2!
Dizze persintaazjes litte wol sjen dat ek nei ús noarmen de yndirekte
belestingen yn dy tiid moai swier woegen. En se wiene noch wol heger
as út de neamde sifers opmakke wurde kin. Der mei net fergetten wurde dat doedestiids oan ytbere waren in folle grutter persintaazje fan it
ynkommen bestege waard as hjoed-de-dei: de minsken hiene it krap-

per en it ferskaat wie lytser. En om ditsoarte belestingen foar earm en

ryk gelyk wiene, moatte se foar de lytse man in hast net te dragen lêst
west hawwe. En hoefolle sieten doe mar amper op in besteansminimum! Dr. J.A. Faber skat dat yn 1744 sa likernôch 8% fan de Fryske
befolking oan ’e earmesteat wie en it in grut part fan it jier fan de woldiedigens hawwe moast.” Ien fan de reginten dy’t foar dizze feiten net
molblyn wie, joech dat ek folslein ta. It is de al faker neamde Johan
Vegelin van Claerbergen, dy’t der yn syn Sunt Bona Leges Frisiis noch
spitich by seit dat ûnder dizze omstannichheden syn gelikensen der har
net foar skammen danich swee te slaan mei har rykdom.
Lyk as wy al witte, wiene de niisneamde belestingen de iennichste net.
Dr. J.A. Faber hat berekkene dat yn de achttjinde ieu fan 16 oant
25% fan wat it buorkjen opbrocht fuortgyng oan belestingen.” Yn de
oare beroppen wie it sa slim net. De boeren koene no ienkear maklik
pakt wurde; by skippers, hannelders, lytse fabrikanten en oare Iju út it
middenskift foel dat net ta en hja kamen der dan ek grif better ôf.
Gearfetsjend kin sein wurde, dat sa om ’e midden fan de achttjinde
ieu hinne it ûntbrekken fan elke foarm fan demokraty, pleatslik en
provinsiael, de hege en foaral ûnrjochtfeardich ferparte belestingen en
de foar elkenien sichtbere korrupsje as in soarte fan tijdbom ûnder de
maatskippij leine. De Ôfgeande tiid (de feepest!), tagelyk mei de skea
troch it meidwaan oan de Eastenrykske Suksesje-oarloch, levere de
fûnk op foar de plof. Dat it mei de plof tafoel lei faaks oan it net botte
révolusjonair aard fan de Friezen, mar grif ek oan it feit dat der yn dy
dagen net safolle piid yn de minsken siet. It kin wêze dat dizze ferklearring te oerflakkich is en dat der oare faktoaren wiene dy't de
minsken yn ’e stringen holden. Yn elts gefal kin fan pachtersoproer en
de Doelistebeweging yn Fryslân sein wurde dat it in útbarsting wie
sûnder grou geweld tsjin persoanen. Ynpleats fan fûleindich oplôgjende grouwélichheden mei koarte metten tsjin wat as de fijân gou, gyng
it by de révolúsje yn Fryslân guodlik ta. In oerfloed fan wurden mar
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net folle dieden fan geweld. Ik kin dêrom myn ferhaal yn it folgende
haadstik oer it ferrin fan it pachtersoproer en de Doelistebeweging (yn
koart bestek) net opsnolkje mei nuvere en bjustere foarfallen.
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It pachtersoproer en de Doelistebeweging yn Fryslân

ing (yn

De wiid fersprate ûnfrede ûnder de gewoane boargers opponearre him
in 1747 en 1748 yn it besykjen de steedhâlder mear macht te jaan.
Foar dizze boargers gou de steedhâlder as in tsjinstanner fan de oligarchyske machten. Under har wie der wat kiezzigens fanwege it feit dat
yn Fryslân en Grinslân it stee dhâlderskip noch allinne erflik wie yn de
manlike lynje, wylst yn 1747 it yn Hollân útwreide wie ek yn de froulike Iynje. It punt kaam yn 1748 yn de Fryske Steaten wol op it aljemint, mar ta in útdragene saak kaam it net.
Op 8 maart waard in prins berne. Alhoewol’t no de kwestje fan de opfolging yn de froulike lynje net mear sa driuwend wie, kaam it dochs
nei de earste feesterij ta wat reboelje. De Steaten fan Grinslân gyngen
der mei gauwens foar omlizzen (in moai wenstige wize fan dwaan fan
de autoriteiten yn dy snuorje) en akseptearren de opfolging ek yn de
froulike lynje. Mar de reboelje gyng troch; de kwestje fan de opfol-

ging wie allinne mar in oanlieding, net de wiere oarsaak fan de ûnfre-

de.
Yn de nacht fan 15 op 16 maaie fernielden Grinslanner boeren in tolhek by de brêge fan Gerkeskleaster yn Fryslân. It stie dizze boeren út
noch yn net oan dat hja iderkear dat hja dat tolhek foarby moasten
ferplichte wiene passaazjejild te beteljen. Dat oer de grins kommen
barde nochal ris in kear, om’t it fee oan wjerskanten fan de grins weide waard. Wiene de trije stoeren deis foar de Grinslanners al genôch
om ta aksje te kommen, de Friezen hiene mear oanfitering fanneden.
Dy kaam al gäu. Op 22 en 23 maaie reizge in Grinslanner delegaasje,
op wei nei de prins yn Den Haach, troch Fryslân. It wie in opstannige
keppel; yn Grinslân wie it ferset tsjin de reginten al losbarst. Fan dizze
Grinslanners krigen de Friezen frijwat te hearren oer har leffens en
har stadigens. In part fan harren teach nei De Lemmer en in oar part
nei Harns om dan fierder oer see nei Hollân troch te reizgjen. Hja hiene yn Fryslân gâns losmakke, mar dochs duorre it noch in deimannich, ear’t hjir ek de geasten ryp wiene foar aksje. Dat wie it earst it
gefal yn dat diel fan de provinsje, dêr’t it folk it gaust út ’e rifels wie:
de Wâlden. Op 26 maaie waard yn Burgum in saneamd ‘chercher’húske omsmiten. Deis dêrop barde itselde yn Eastermar, Droegeham,
Rottefalle, Sumar en Garyp.

Om oan dit ûnhearich dwaan in ein te meitsjen stjoerden de Steaten de
prokureur-generaal en seis tsjinners nei Burgum. Ta mear machtsfer17

toan wiene hja net yn steat om ’t yn Fryslân troch de Eastenrykske
Suksesje-oarloch gjin soldaten leine. It oproer hie him doe lykwols al
nei alle kanten útwreide en de prokureur-generaal en syn seis helpers
achten it dêrom al nei ien dei mar it feilichst hastich de wyk te spyljen.
Dit smaadlik weromkommen joech by de reginten yn Ljouwert gâns
alteraasje. Fierwei it meastepart fan dit folk, dat sa skoander toppe
fan syn funksjes, mankearre it ek mar oan in grizeltsje moed. Sa kaam
it ta in tal beskamsume foarfallen; mar dêroer fierderop mear.
Der waard besletten oer dit wat bjuster trelit op 1 juny in ‘extra-ordinaire’ lândei te hâlden en tagelyk waard hastich in brief nei de Prins
stjoerd mei it fersiik twa regiminten oerkomme te litten (wat de Prins
letter wegerje soe). Underwilens wreide it oproer him fierder út oer de
provinsje. Op 29 maaie waard it yn Ljouwert ûnrêstich. Oare plakken
folgen. Chercher-húskes waarden fernield, keatlingen fan mûnen
(dy’t ‘swart’ meallen behinderje moasten) weinommen en kollekteboeken ferskuord of troch de oproermakkers yn bewaar nommen.
Dizze weach fan oproerigens, dy’t oer de provinsje spielde, wie alhiel
spontaan en hie gjin program.* It stiet wol fêst dat de boargerij, dêr’t
mei gauwens de Doelisten út weikomme soene, der net efter sitten hat,

bygelyks troch it opstokeljen fan it folk. It is nijsgjirrich om te witten
dat yn Fryslân grouwélichheden benefter bleaun binne. Op trije plakken mar kaam it ta wat slimmer fernielingen, mei as hichtepunt it yn
brân stekken fan it hûs fan Horatius Hiddema van Knijf, grytman fan
Ferwerteradiel. Lokkich wiene de brânstifters mear dronken as begien
op bloed, dat de grytman mei frou en soan sûnder swierrichheid op
Ljouwert ta strike koene. Dêr koene hja, nei in ierlitting, wer wat op
’e haal komme, sadat hja, yn ’e wurden fan Johan Vegelin van Claerbergen ‘nog redelijk na tijts gelegentheit welvarende sijn gebleven’.
Op 31 maaie begjint de folgjende fase. De begoedige boargerij opponearret har. Dat makket dat de ferwoedenheid fan it folk yn rêstiger
banen komt en de opstân wat doel en rjochting fynt. It is lykwols net
sa dat dy boargerij har mei krêft tsjin de misbrûken keart en, no’t de
kânsen oan it klokketou hingje, fûleindich út is op herfoarmingen.
Sa’t de dingen lizze wurdt hja prest troch it gewoane folk. Lit ús ris
sjen hoe’t it tagyng yn Harns. Fan dizze stêd wie de woltier yn de jierren foar 1748 gâns efterútgien. Neffens de ynwenners wie dat benammen kommen troch de havenpachten dy’t leine op in tal ynfierde artikels. It hjirfoar betelle jild waard net weromjûn as dy artikels wer útfierd waarden. Hjirtroch waard ek de trochfierhannel belêste. En dizze hannel wie foar in havenstêd as Harns net sûnder betsjutting. Yn
1744 hie oer de Harnzer havenpachten al it nedige te dwaan west,
18
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doe’t de Steaten in útstel om se ôf te skaffen fersmiten hiene. Dizze
kwestje siet de Harnzers sûnt wakker heech en it gewoane folk seach
de oproerichheden fan 1748 as in treftige gelegenheid om fan dy pachten ôf te kommen. En no wolle wy it wurd jaan oan in bystander, net
ien fan de reginten, mar in letter foaroansteand Doelist. It is Saco
Harmen Idsinga, ‘ontfanger der boelgoederen’ yn Harns, in man dy’t
wol wat wist en dy’t op libbene wize de roerige earste dagen fan de opstân beskreaun hat. ‘Ik vont den straat (….) zodanig met menschen bezet, dat er nauwelijks door te komen was. Zommige hadden degens,
andere ontblote messen in handen; en de meesten toonden, door hunne houding, dat zij ze schielik wisten voor den dag te brengen. De grote bovenkamer (de begoedige boargerij fan Harns hie oansizzing krige
yn de herberge ‘Rome’ te ferskinen) was met vele der gegoetste en aanzienlijkste burgers vervult. Zommige, menschen van jaren, stonden de
tranen in de ogen (…) Inmiddels waren de trappen en deur der kamer
van buiten bezet; en ’t gewoel en geraas zo onstuimig, dat gene der
Burgers, zonder gevaar van zijn leven, na beneden, of op een daar
naast zijnde kleindere kamer, komen kon. De een zag den anderen
met ontsteltenis aan, en niemand wist raat. Het gemeen hield vast aan
dat de Burgers tot een besluit kwamen; met bedreigingen, dat niemant

van allen, eer van de kamer gelaten; en, zo men geen raat schafte, in
den nagt nog wel heel anders, als de voorgaande, bedreven zou worden’.
Op ’t lêst waard besletten om de oare deis, sneon 1 juny, nei Ljouwert
te reizgjen en dêr de winsken fan it folk oan de Steaten foar te lizzen.
Alle oanwêzige boargers moasten mei. De wichtichste eask wie it ôÔfskaffen fan de havenpachten. Underwilens soe it folk gjin fierder geweld bedriuwe. ‘Reets morgens om twee uir, wierden de meeste der
Burgers en etlike, die niet schielik genoeg bij de schepen kwamen, met
bedreiging van er hen met gewelt te zullen heenbrengen, van huis gehaalt; en wat na drie uir ging men, na ’t gemeen, dat dien nacht drie
Burger-officieren, zo vele Stats-vaandels afgedrongen hadde, nogmaals hare gedane belofte erinnert, en vermaant te hebben, om in stil-

ligheid de terugkomst af te wagten, onder ’t naroepen, dat indien de
Gecommitteerden enig leet gedaan, of ’t verzoek, tot afschaffing der
Havenpagten, bij de Heren te Leeuwarden niet ingewilligt wiert, zulks
wreken of er lijf en leven bij inschieten, en galg en radt er van beven
zouden, in drie schepen op reis. (……) Tusschen agt en negen uir, kwam
t gezelschap te Leeuwarden; daar men van onze komste of reets kennis hadde, of zo schielik kreeg, dat er, eer de schepen nog in de stat
aan den wal waren, zo vele Burgers en boeren, met vaandels, trommen
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en pijpen bijstonden, dat er nauliks doorkomen aan was. Eerst gingen
wij in een Logement, het Poortje alwaar ik (…) de aanspraak, welke
ik onderwege tusschen de Bolswarder brug en de stat, hadde opgestelt
aan allen te voren las. Straks daarna, op last der op ’t Collegie vergaderde Heren,

verzogt zijnde, ons, hoe eer hoe beter, daar te vervoe-

gen; ging men, drie aan drie, derwaarts, en ik bij de eerste. (…) Zo wel
Burgers als Boeren, stonden voor ’t merengedeelte, met de hoeden af,
zo lang wij er door gingen; en een groot aantal der laatste, gewapent
met het ijsselijkste moortgeweer, plaatste zig agter en tegen over enige
voor ’t Collegie staande gewapende Militie. Enige State Boden bij den
deur staande, en ik aan enen, die na mij toe kwam, gezegt hebbende,
dat enige Harlinger Burgers verzogten, de eer te hebben, ter vergadering van Haar Ed. Mog. binnen te staan (…). Mij wiert een plaats, ter
linkerkant van den voorzittenden Here, zijnde de Here Epo Sjuck van
Burmania,

Burgemeester

der Stede Dokkum,

en mede

Gedeputeerde

Staat der Provincie, aangewezen; (…) Terwijl ik de aanspraak deet,
was er een aller verschrikkelijkst gewoel in de beneden voorzaal en op
de straat. Men tragte, den trap op, na de Vergaderzaal te dringen:
Vaandels, Houwers, Snaphanen, pistolen, hooivorken, hakmessen,
zeissen, ijzeren schuppen, en wat dies meer, zwierden van nabij en van

verre malkander: en deze en gene aan beide zijden van den Here van
Burmania zittende Heren, die dit van ter zijden, door de glazen, ten
dele zien konden, gaven hunne beangstheit door zulken houdinge te
kennen, dat ik er bijkans van ’t stuk afgebragt wiert. Etlike, die op
straat stonden, riepen: men zou de Heren de vensters maar uitsmijten,

zij zouden ze op de vorken wel heinen.’
Ditsoarte drigeminten wie tefolle foar de oanwêzige Steateleden. De
lândei koe net trochgean fanwege de ûnfoldwaande opkomst (ferskate
hearen doarden net of wiene fêstholden troch it fergrime folk yn har
wenplak), mar by dejingen dy’t der wol wiene, wie de skrik der danich
ynjage. Nei’t hja Saco Harmen Idsinga heard hiene, besleaten hja hastich dat hja yn de nei 5 juny ferskode gearkomste ‘recommanderen
(soene) om alle pachten en imposten af te schaffen’. Fierdersoan ûnthieten hja, dat op 5 juny alle ynwenners har beswieren útinoar sette
mochten. It útstel om sawat alle yndirekte belestingen ôf te skaffen
wie fansels folslein ûnwêzentlik en bewiizget allinne hoe tige de hearen
Steaten yn ’e benaudheid sieten. Hja tochten mar oan ien ding: hoe
komme wy yn ’e goedichheid hiel thús. It breinroere folk moast delbêde wurde en om dat te bewurkjen wie gjin ûnthjit te healwiis.
It sukses fan de Harnzers brocht de begoedige boargerij oan it tinken.
Ynienen waard it har dúdlik watfoar wûndere kâns har bean waard
20

gingen
welke
gestelt
verga-

om yn it bestjoer fikse feroaringen troch te setten. De bewenners fan it
Fliet (in útbuorren fan Ljouwert met gâns bedriuwen) namen op 3 juny de foarstap om in brief útgean te litten oan alle gritenijen en stêden
om op 5 juny mei fjouwer ôffurdigen elk yn de Ljouwerter grutte

jervoe-

tsjerke gear te kommen. Sa waard de boargerij út har ûnbeweechli-

wapent
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wêzige folmachten yn de Steaten it steedhâlderskip erflik ek yn de
froulike lynje. De bedoeling fan dit oerhastich beslút wie, dêr de minsken wer mei ta rêst te bringen. Mar dat slagge hjir likemin as yn
Grinslân. Op 5 juny kamen mar even 300 ôffurdigen opsetten yn de
grutte tsjerke; folle mear as de bedoeling west hie. Mar de brief fan de
Flietsters wie net goed begrepen. Wylst dizze kloft oan it rieplachtsjen
wie, wachten de Steaten benypt ôf. Middeis kaam einlings in Ôffurdi-

k deet,
| en op

hearen op it lânskiphûs no just net. ‘De voorsitter was beteutert, de
tweede ontset, de derde beefde en trilde, hoe fier ook in voorspoed.’
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kip yn de manlike en froulike lynje, ôfskaffing fan alle lâns- en stêdspachten mei dêrfoar yn it plak in kwotisaasje en de ynstallaasje fan in
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kommisje út de ‘gecommitteerden’ (de Doelisten dus) dy’t neigean
moast hokker amten ferdwine koene en dy’t de “Finantiên om ’s lands
Cassa’ en de stimkohieren neisjen soe. De Ôffurdigen woene op dat

stuit noch gjin yngripende demokratisearring fan it bestjoer; hja easken allinne ‘dat de poincten Reformatoir van 1672 en 1673 worden ge-

an. De
rskate
yn har
danich
ja hasaderen
n ûntr sette
kaffen
hearen

houden tot een fundament van Staatsregeringe voor sover toepasselijk.” (Dit stie as punt 2 op har listke.) Dat woe dus sizze in tebekgean
nei de sitewaasje dy’t de boargerij in foege ieu earder ek as winsklik
neamd hie, mar dy’t de reginten opkeard hiene.
De lândei akseptearre sûnder tsjinakseljen alle 14 punten en se waarden noch deselde deis bekend makke: in eask fan de ‘gecommitteerden’ 2 Mar tsjin de folle radikaalder 22 punten dy’t de ôffurdigen fan
Sânwâlden yntsjinne hiene, prústen de Steaten wol oan. Hja wiisden
se net Ôf, mar holden in slach om ’e earmtakke mei it einoardiel troch
te skowen nei de steedhâlder.

delbe-

Juny wer yn Ljouwert gearkomme soene. It waard no ek sa regele dat

Een
eN

plak fan de gearkomste fierdersoan De Doelen wêze soe en net mear
de grutte tsjerke.

g: hoe
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De deputaasje kaam mei 14 punten, dêr’t hja útslútsel oer easke fan de

lândei, Under dizze 14 punten wiene de erflikheid fan it steedhâlders-

nijten,
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kens opwekke en kaam hja einlings yn aksje.
Under al dizze bedriuwen ferklearre op 4 juny it Mindertal fan de oan-

De ôffurdigen reizgen doe nei hûs werom, mar praten ôf dat hja op 10

|

|
|

|

|
|

|

|
|
|
|

|

|

|

|

|

elke stêd en gritenij elkmis net mear as twa man stjoere soene en dat it
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Der kin sein wurde dat mei de gearkomste fan 5 juny, dy’t safolle fertuten like dien te hawwen, in nije fase begûn is. De boargerij, fertsjinwurdige troch wat fan doe oan de Doelisten hjitte soene, hie út de reboelje wei de lieding nommen en mei de reboelje wie it no ek út; de rede wie yn it plak kommen fan it geweld. Dat kaam ek mei’t de Minnisten, wearzich fan alle geweld, in wichtich plak ynnamen ûnder de
Doelisten. Rede en redenrikens behearsken de fierdere gearkomsten
fan de Doelisten, al hiene dy fansels al dy tiid wol foar it ferstân dat
har krêft lei yn de bangens fan de reginten foar in wer oplôgjende ferwoedenens fan it folk.
De Steaten kamen ek op 6 juny wer gear en besleaten doe ‘een commissie te senden na den Haege om sijne Hoogheit te feliciteren over de
geampleerde successie en authoriteyt en verder op ’t kragstigste bij deselve te insisteren om deszelfs algemeen verlangde overcomste de ruste
en securiteijt te herstellen.’ Foar moai wat skynhilligens skrillen de

Ful

ett

en

Steaten, no ’t hja sa danich yn de pine sieten, dus net werom. Mar de

kommisje, dy’t deselde jûns noch ôfstiek nei Den Haach, like dêr net
sa bot oer yn te sitten.
Op 10 juny ferskynden de ‘gecommitteerden’, lyk as Ôfpraat wie, yn
De Doelen. It wie it begjin fan in drokke tiid. It soe no wêze mei de
fernijing en feroaring; it wie in praten sûnder ein yn lange gearkomsten. Kommisjes waarden gearstald en punten fan herfoarming opsteld. Der moast ek oer elk stik oerlein wurde mei net-oanwêzigen,
want elke boarger mocht syn winsken en klachten by harren foarbringe. Fan datoangeande is der in nijsgjirrige oerienkomst mei de tsjinwurdige tiid dêr’t ek kommisjes, rapporten en saneamde ‘ynspraak’ sa
tige yn ’e moade binne.
Oer it fierdere barren yn de junymoanne wol ik it net mear hawwe. Yn
'e gearkomste fan 5 july kaam it einrapport ree: in pakket fan mar
even 72 punten fan herfoarming. Echte revolúsjonairen pliigje koarter
om ’e hoeke te gean. Mar de Doelisten hiene keazen foar de rede boppe it geweld en hiene neat oerslaan en neat yn it tsjuster litte wollen.
Ut har rapport sitearje is gjin begjinnensein oan. Hja woene it ekonomysk libben liberalisearje en it bestjoer demokratisearje en gyngen by
dit lêste diskear wol fierder as har oanslute by de winsken fan 1672/
“73. No wie it uterstee net har bedoeling dat tenei elkenien mar meibestjoere mocht; mar as oan har winsken foldien wie, hie Fryslân doe
dochs al in bestjoersfoarm krige dy’t like op dy dy’t pas in ieu letter

ferwêzentlike is.”

In Ôffurdiging fan sechstjin Doelisten bea de Steaten de 72 punten
oan. Dy sieten der dúdlik wat mei yn ’e mage. Hja hiene nderwilens
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troch har kommisje de tasizzing fan de steedhâlder krige dat dy — wer
op fuotten nei in sykte — mei gauwens yn ’e gelegenheid wêze soe him
yn ’e swierrichheden fan Fryslân te bejaan. Dizze meidieling joech har
wer in tûkeltsje hope en brocht har der ta oan it goedkarren fan de 72
punten it betingst te ferbinen ‘dat deselve zouden worden overgegeven
ter approbatie en guarantie van zijn Hoogheit.’* De 72 punten waarden wer publisearre en der waard in kommisje fan fjouwer man út de
Doelisten oanwiisd dy’t op 8 july ôÔfreizge nei Den Haach om se de
Prins oan te bieden.

De ûntfangst foel ôf; de Prins blykte mei de 72

punten net botte ynnommen te wêzen en karde de twang ôf, dêr't de

Doelisten de Steaten ûnder set hiene. Foar de Doelisten, dy’t fan him
stipe ferwachte hiene om oan de misstannen yn Fryslân in ein te meitsjen, wie dat in ôfdijer. Dochs hiene de Fryske Doelisten, as hja in
kromke mear witten hiene fan wat him yn 1747 yn Hollân ôfspile hie,
wol sawat ealgje kinnen, wat de hâlding fan de steedhâlder wêze soe.
Dy hie ommers doe al de boargers fan Rotterdam witte litten alhiel net
begien te wêzen op ditsoarte aktivens.” Willem IV wie gjin man fan de
died. Hy liet mar leafst de dingen gewurde yn de âlde styl en waard nitelich, as hy miende dat men him twinge woe om regaad te meitsjen.
Mei dizze ôfstegerjende hâlding fan de Prins begûn de delgong fan de
Doelistebeweging. De geast rekke der út en tagelyk krigen de Steaten
de fuotten wer ûnder it gat. Winlik barde itselde as yn 1672, doe’t Albertine Agnes wegere efter de rjochtfeardige winsken fan de befolking
te stean en op ’e hân bleau fan de reginten. It hie no de lêste kear west
dat de befolking tidige op de meiwurking fan Oranje. De boargers
wisten sûnt, dat fan dy kant foar herfoarmingen gjin meiwurking te
ferwachtsjen wie. Dat hat fierdersoan har hâlding beskaat.
Nei it ûnfreonlik beskie dat de Fryske Doelisten yn Den Haach krige
hiene, waard it grútsjen iderkear lûder dat soldaten nei Fryslân stjoerd
wurde soene. Fan gefolgen wûn de ûnrêst wer sa oan, dat de Steaten
op 22 july yn it geheim de boargemaster

fan Starum

nei Den Haach

stjoerden mei it fersiik mei it stjoeren fan soldaten net langer te wachtsjen. De Doelisten gyngen ûnderwilens mar troch mei gearkommen
en redendielen; wat soene hja oars? Hja achten no dat har doelen yn
de 72 artikels noch net goed genôch útkamen en stalden noch in taheakke fan 42 artikels gear. De Steaten karden ek dizze 42 punten mei
noch fiif oare goed en se waarden op 31 july publisearre.
Op dizze selde julydei kamen de earste soldaten yn Fryslân oan. It wie
in regimint fan 800 man ûnder befel fan majoar Rengers, dat stil
Harns binnenloadst waard. De Harnzers seagen de float fan acht skippen oan foar fartugen, dy’t kamen om hea te laden. “Sij seijlden dan
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direct de haven in en wierden door ’t Harlinger volk voortgetrokken
tot binnen de havenbrug; en so se ras aan de wal lagen, sprong majoor
Rengers op ’t dek, seggende tegen de omstanders of sij wat plaats wilden maken, dat hij geerne op de wal wilde staen. Elk, verset over dit
onverwagt phenomeen, scheen beteutert en bedeest, niemant sprak,
niemant week.’ Sa hiene ek de Doelisten har Trojaansk hynder ynhelle.
It Harnzer ‘phenomeen’ wie foar de Doelisten reden om op 3 augustus
wer gear te kommen; hja joegen de rie dat ‘alle de Gecommitteerden
particulier op de vrindelijkste, ernstigste en aendringenste wijse haere
medeburgeren bij alle voorvallende gelegentheden vermaenden tot

en

rust en vreede, vreesende de gecommitteerden andersints tot haer leed-

wesen dat diegene die ijts tegens het inrukken der militie sullen ondernemen voor haer personen sullen ongelukkig worden, maer ook andere benevens haer ongelukkig maken.’ In besykjen fan de ‘gecommitteerden’ fan de Dongeradielen om de Ljouwerters mei te krijen yn
mienskiplike wjerstân mei de wapens wie op 2 augustus in sêfte dea
stoarn, en oare soldaten koene dan ek op 3 augustus fan Oerisel út fredich Fryslân ynkomme. It regimint fan majoar Rengers hold allinne
Harns yn ’e stokken. De fierdere militaire macht waard yn inkelde dagen ferspraat oer de provinsje en ynkertiere ‘teneinde zelve bij alle onverhoopte oproeren of quade aanslagen seer schielijk konden bijeenkomen

om dezelve ras wederom

te kunnen dempen,

en de rust te be-

vorderen.’
No’t it gefaar foar lea en libben foarby wie, woene de reginten sa gau
mooglik de âlde tastân werom. Hja begûnen op 2 augustus al te petearjen oer de nije ynstruksje fan de steedhâlder en oer de gearstalling
en it ledetal fan de kommisje dy’t him dy ynstruksje oanbiede soe. De
opskuor fan de fergiene moannen hiene har net folle ferstanniger
makke. ‘Men moet met waerheit seggen, dat de conduite bij de Regenten desen dag gehouden ergerlijk was om haer stijve gesetheden en onderlinge verdeeldheden over de forme en particuliere ambitie of belang. Dinsdag den 6 augustus 1748 wiert de besoigne met ijver hervat
en alvorens veel werk met cuiperie als anders gemaakt.’ Hja sangeren
en konkelen wer krektlyk as hja foarhinne plichten te dwaan. Winlik
sinnige it harren mar min, de steedhâlder al dy macht te jaan dy’t hja
him yn ’e dagen fan benaudheid taskikt hiene. Mar tagelyk doarden
hja ek net iepentlik tebek te klauwen, bang as hja wiene dat it de Prins
net oanstean soe. En hja moasten him oan har kant hâlde om de dingen wer yn it âlde spoar te krijen.
Lang om let besleaten hja in kommisje fan fjouwer man nei Den
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Haach te stjoeren om út te finen hoe’t har ûntwerp him foldie. De
kommisje reizge Ôf op 16 augustus en wie al op 18 augustus werom
mei de meidieling ‘dat sijn Hoogheit betoond hebbende desselfs uiterste satisfactie over de confidentie welke op denselven gesteld wierde in
overgifte van ’t geene haere commissie behelsde’, mar … hy woe
dochs noch inkelde wichtige oanfollingen. It wie dus net gien sa’t de
Steaten hope hiene. Graach hiene hja, yn har eigen styl, noch wat tingje en skipperje wollen, maar hja wisten net sterk te stean en akseptearren alle taheakken.
Sa lei de steedhâlder op 26 augustus yn Den Haach de ied op syn nije
ynstruksje ôf yn hannen fan in kommisje út de Steaten. Nijsgjirrich is
dat by de nije ynstruksje it ûntwerp fan in resolúsje oanbean waard
dat in besykjen fan de Steaten wie om de klok alhiel werom te draaien
nei de tastân fan foar de reboelje. It wie de bedoeling dit stik der yn it
‘solemnele’ barren wat ûngemurken troch te heljen. De wiere ynhâld
lei ferskûle efter in ûnskuldich begjin dêr't de yn- en útfier fan hoarnfee wer yn tastien waard. Fierderop lykwols hold de resolúsje yn de
‘annuleringe van alle verbintenisse in den beginne of voortgang des
oproers de ingesetenen bij een ongehoorde dwang opgedrongen en afgeperst” Aardich is noch dat de Steaten in probaat middel betocht
hiene om elke hûgnis oan dizze foar harren sa beskamsume moannen
grûnich út te baljen. Hja woene ‘dat niemant (…) eenige copien (fan
de ôfkundige punten fan herfoarming) sal mogen houden bij poene
van (…) (oer in passende boete moast noch tocht wurde) indien sulx te
eenigen tijt binnen de 20 jaren bij particulieren of in boedels bevonden
werd.’® It koe in optinksel út ús besettingstiid west hawwe.
Mar it barren bliek dochs net ‘solemneel’ genôch te wêzen foar it slagjen fan sokke snoade opsetsjes. De steedhâlder rûn alhielendal net oer
fan de fereaske tankberens. Faaks hied er tankberens fan de oare kant
ferwachte. Hy prakkesearre der net oer om syn goedkarring te jaan
oan soksoarte maatregels. Hy liet de kommisje witte dat hy earst yn
alle binlikens de ynwenners (en dat wiene mear as allinne de reginten)
hearre woe. En om’t er min út Den Haach wei koe — hy hie ek noch te
krijen mei de oproerigen yn Hollân en benammen yn Amsterdam,
dêr’t it pas nei 9 augustus goed los gyng“ —hied er mar in kommisje
fan fjouwer net-Friezen beneamd dy’t har troch freegjen en hearren
yn in ferskaat fan minsken fan de sitewaasje op ’e hichte stelle moast.
Dat foel de kommisje út de Steaten nuver op ’e lea, mar de hearen
‘moasten it har laten geseggen’* en makken de konferinsje hastich ôf.
Al op 30 augustus ferskynde dizze kommisje fan de Prins ûnder lie‚ding fan jhr. A. Schimmelpenninck van der Oye yn Fryslân. De kom-
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misje bleau hjir in moanne en spriek ferskate kearen mei de acht folmachten út de Steaten en mei njoggen foaroansteande Doelisten, dy’t
foar de kommisje in Memoriaal opstelden.
De Doelisten kamen op 16 september foar it lêst gear. Dêrmei foel it
gerdyn oer in snuorje yn de Fryske skiednis dy’t, as hja geunstich foar
har ferrûn wie, Fryslân al ier in tige liberaal en demokratysk bestjoer
jûn hie.
Mar it wie in mislearring, al hie dy foar de dielnimmers gjin slimme
gefolgen. De reginten hiene wol in wraakaksje wollen en diene dan ek
alle war om de op 5 july Ôfkundige amnesty weromlutsen te krijen.
Mar de kommisje fan de Prins woe dêr net fan witte. Boppedat wegere
luitenant-generaal Sijgers mei soldaten de justysje by te stean foar it
oppakken fan minsken of it hanthavenjen fan de oarder. Sa waarden
de dielnimmers yn har wêzen litten. Yn desimber, doe’t de Prins sels
kaam, waard dizze amnesty nochris bekrêftige en by plakkaat bekend
makke.
By syn ferbliuw yn Fryslân lei de steedhâlder de Steaten in ‘Reglement-Reformatoir’ foar dat hja sûnder in griseltje opteinens goedkarden. Dit reglemint brocht gjin wêzentlike feroaringen. It liet de oligarchyske bestjoerswize yn wêzen en hie allinne de bedoeling in ein te
meitsjen oan in tal misbrûken. Sa waard de ferpachting fan belestingen Ôfskaft; der kaam in quotisaasje foar yn it plak. Fierders waard de
beneamingsproseduere fan grytmannen wat oars.
Steedhâlder Willem IV woe gjin fûnemintele steatkundige feroaringen, al hied er genôch macht hân om alles wat er woe troch te setten.
Mar hy wie gjin idéalistyske fernijer, dy’t út wie op mear demokrasy.
Likemin stribbe hy nei mear persoanlike macht foar him en syn neisieten. Faaks wist er ek, dat er net lang mear te libjen hie en woed er dêrom foar alles binnenlânske rêst. Dy besocht er te krijen troch de twa
stridende rûnten te sparjen. Dizze wat guodlike man hat net begrepen
dat hy óp dizze wize de ûnfrede trochbestean liet en de kjimmen lei fan
in ûntjouwing dy’t elkenien yn ferset bringe soe tsjin syn hûs. Hy wie
de sêfte hielmaster dy’t it kwea trochfrette liet.
Steedhâlder Willem IV hat neat oplost en somlike foarmannen fan de
Doelisten yn in minne posysje brocht. Hja hiene ommers altyd de
minsken foarholden, dat hja op ’e Prins bouwe koene. Willem IV soe
grif oan har reedlike winsken foldwaan. Gjin niget dat de ferwoedenens har no kearde tsjin de eardere liedslju by wa’t it eigen belang de
trochslach jûn hawwe soe. Oer dy ‘mislieding’ is lûd roppen, nammers
yn Hollân noch mear as yn Fryslân.
De lytse boargerij soe noch mear as fjirtich jier geduld hawwe moatte.
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III

Wat oan de twadde july fan 1749 foarôfgyng:
de opperteurs en har motiven

Oan it oproer yn de Dongeradielen is nea net folle oandacht jûn. Dat
is net ûnbegryplik, om’t it wat yn it skaad lei fan it folle wiidfiemjender pachtersoproer, mei dêrnei de nijsgjirrige Doelistebeweging yn it
jier tefoaren. Dy hiele opstannige snuorje koe mei it kommen fan de
soldaten yn augustus as ôÔfsletten jilde. Alles wat dêrnei noch barde,
waard sjoen as net mear fan folle betsjutting. As Lolke Hulshuis en
syn maten yn Ternaard en Holwert de boel yn ûnstjoer bringe, hat Johan Vegelin van Claerbergen syn deiferhaal al ôfsletten. Ek Johannes
Dotingh is dan al ree mei syn boek. It oproer wurdt allinne yn ’e flecht
wei neamd yn it Nederlandsch Jaarboek fan 1749, yn Het leven van
Prins Willem IV van J. Haverkamp en yn de Mémoires fan H. Vegelin
van Claerbergen.
Yn it Nederlandsch Jaarboek is it folgjende te lêzen: ‘Ook had men
tusschen den 1 en 2den dezer (july) te Ternaard de klokken geluid,
waar een meenigte volks te samen gekomen sijnde, was de Troep, ge-

wapend

met

Stokken,

Kneppelen,

en sommigen,

zoo men

wil, zelfs

met Schietgeweer naar Holwert gemarcheert. ’t Schijnt dat de togt
naar Blija en mogelijk verder gericht was. Immers hadden ze, zoo men
zegt, een Barbier gelast om in den laatst gemelden Dorpen de klok te
trekken. Wat dit volk eigenlijk begeert, kan men nog met geen zekerheit zeggen. Sommigen willen dat zij het op de Quotisatie geladen hebben.’# Dit ferslach jout net folle útslútsel. Oer de eftergrûnen fan it
oproer, de dieders en de ôfrin wurdt de lêzer neat wizer.
Mei wat yn Het leven van Prins Willem IV meidield wurdt is it al net
folle better. ‘Middelerwijl Z(ijne) D(oorluchtige) H(oogheid) goede
schikkingen maakte, liet zich hier en daar het misnoegen van de Ingezetenen van zommige plaatzen weder zien, uitzonderheid in het Dorp
Ternaard, in de Grietenij van West-Dongeradeel in Vriesland gelegen,
alwaar Inwoners in ’t begin van Julij op de been komende gezint waren het volk van Dorp tot Dorp daartoe aan te zetten. De reden van
opstand worden onderscheidenlijk opgegeven, zeggende eenigen, dat
het was om zeker Reglement, in December laatstleden door zijn Hoog-

heid gegeven,
dere oorzaken
gang, wanneer
den wakkeren
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beter te doen uitvoeren; doch sommige schrijven er anaan toe. Wat er van zij, de opstand was tamelijk aan de
dezelve in het Dorp Holwert, en wel voornamelijk door
Sjoerd Joosten gestuit wierd.’
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Sels de feroardieling fan Jacob

Dochs is it oproer heech opnommen. Mar faaks is dat kommen om’t
de autoriteiten bang wiene, dat der slimmer dingen út fuortkomme
kinnen hiene. Sa botte rêstich wie it dochs noch net wer yn de provinsje. Sjoerd Joosten, ta held proklamearre, waard fereare mei in út
namme fan de Prins skreaune brief fol grutte wurden. De steedhâlder,
‘bewust hoe hoog de manhafte kloekmoedigheid van een welgezinde
Patriot te achten is’ lyk as yn de brief te lêzen stie, liet it net by lofprizings. Hy skonk de ‘kloekmoedige’ nôtkeapman ek noch twa gouden
De man sil der wol mei fergulde west hawwe, mar dit earbepeinjen.”
toan makket jin ek al neat wizer oer wat him no feitlik Ôfspile hat.
De lêste boarne mei wat ynformaasje binne de Mémoires fan H. Vegelin van Claerbergen, in broer fan de al faak neamde Johan. Hy wijt
der in rigelmannich oan op de lêste siden fan syn tinkskriften, mar
jout net folle nijs. Fan syn freon de griffier hat hy in dei of wat nei it

oproer heard, dat Lolke Hulshuis, Claes Cornelis en Sicke Pyters

trochgean foar de haadmannen fan it oproer. Oer Jacob Sybes wurdt
mei gjin wurd praat. Dy wurdt pas letter ta ien fan ’e grutste opperteurs opfizele.
Mei H. Vegelin van Claerbergen syn tinkskriften is de skiednisliteratuer oan ’e ein. Foar fierdere ynformaasjes moatte wy no alhiel wêze
by de justitiële stikken: oanklachten, ferklearrings fan tsjûgen en bekentenissen lyk as dy foarkomme yn de skreaune prosessen. Beswierlik is dat om mear as ien reden. Ut dizze dokuminten lit him min de
krekte en chronologyske gong fan it oproer opmeitsje. Der bliuwe gatten oer, dy’t allinne mei wat fantasije op te foljen binne. En dan meie
de ferklearrings fan de tsjûgen fansels út— noch— yn net as de folle
wierheid oannommen wurde; benammen net as se komme fan Iju dy’t
sels meidien hawwe. Dy minsken wiene der op ’t foarste plak op út
harsels foar te dwaan as ûnskuldige lammen. Wat hja sizze komt der
iderkear wer op del, dat hja prest binne ta it dwaan fan dingen dy’t hja
alhielendal net woene. Dat is fansels net oannimlik. Faaks hold har
opteinens net oer op dy julydagen, mar hja hiene har dochs tige maklik belêze litten. Wjerstân hawwe hja net bean; yn de hite hei hiene
hja keazen foar de wei fan de minste wjerstân. Hja wiene gjin helden
en gjin anti-helden; eftergrûn hat dochs sûnder mis west, dat hja neat
hiene tsjin ôfbraak fan it besteande stelsel.
De ûngelokkigen dy’t yn de sûndersbank sieten, tarden it noch wat
moaier op. Nimmen hie ea ûnder fûleindiger twang stien as hja en
nimmen hie ea sa tsjin it sin hannele. Elkenien begrypt dat út soksoar-
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te ferklearrings net alderearst en aldermeast de wierheid foar it ljocht
komt. Dat moat ek betocht wurde by de sitaten dy’t ik jaan sil, sûnder
kommentaar fan myn kant. Yn elts gefal jouwe se in nijsgjirrich byld
fan de minsken, har tiid en har wrâld, en hoe’t hja de dingen ferwurken en ûnder wurden brochten.
Echte skiedskriuwing is op ’e grûnslach fan dit iensidich materiaal net
goed dwaanlik, mar in soarte fan ‘document humain’ kin der wol út
helle wurde. It giet om minsken dy’t rêstich libben, mar dan ynienen
ûnder spanning komme te stean. Hja wurde der op ferge mei te dwaan
oan dingen dy’t hja yn har hert net Ôfwize, mar dêr’t alderhanne faai
aventoer yn sit. By net meidwaan hawwe hja, wa wit, fan de ‘rebellen’
skea en letsel te ferwachtsjen. Al meidwaan bringt har yn ’e boegen
mei it hearskjend gesach. Wat moatte hja dwaan? Yn ’e opwining sykje hja in kompromis, in tuskenwei. Sa’n tuskenwei is: meidwaan, mar
ree de skuld op oaren te smiten.
Nei myn betinken is it minsklik hâlden en dragen in tiidleas ding. De
hâlding fan minsken foar wat him Ôfspilet wie yn it ferline net oars as
no. Allinne de omstannichheden kinne oars wêze. Lit ús foaral oppasse mei te tinken, dat wy it safolle oars en better witte en kinne as ús
foarâlden. Der binne oerienkomsten genôch tusken dy snuorje yn de
achttjinde ieu en ús tiid. Sels mear as noflik is, neffens my.
Mar werom nei it Dongeradielster oproer. Ik haw it al oantsjut as in
lêst oplôgjen fan de reboelje yn it jier tefoaren. Itselde nimt dr. Guibal
stilswijend oan yn syn Democratie en Oligarchie in Friesland tijdens
de Republiek, In dûúdlike oanwizing dêrfoar is dat Lolke Hulshuis, ien
fan de haadmannen yn dit oproer, in wichtige rol spile hat yn ’e begjintiid fan de Doelistebeweging. Mar it trochnoaskjen fan alles wat
mei dit oproer te meitsjen hat, hat my dochs ta de oertsjûging brocht,
dat der mear wie as allinnich dat. Der wiene ek pleatslike tsjinstellingen, dêr't noch mar in bytsje fan foar it ljocht te bringen is. It hat sa
west, dat dy feten troch de reboelje fan 1748 út de ûnferweechlikheid
weikommen binne, om’t se in plak krigen yn de striid om steatkundige
feroaringen. Yn it fierdere hawwe se makke, dat yn de Dongeradielen
de druk op ’e tsjettel stean bleau en it yn 1749 noch wer ta in útbarsting kaam. De doelen hjitten edel te wêzen, mar de flagge fan it ideaal
diek in net bjuster suvere lading.
Yn de prosesstikken jilde Claes Cornelis, Lolke Hulshuis, Sicke Pyters
en Jacob Sybes as de haadoanlizzers fan it oproer. Dizze fjouwerkaart
wurdt fierdersoan iderkear as ien gehiel neamd. Dat is lykwols ûnkrekt. De wiere opstokelders hawwe allinne Claes Cornelis en Lolke
Hulshuis west. Sicke Pyters en Jacob Sybes wiene net oars as tige
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tsjintwillige hantlangers. Dêrom jout de rjochtsaak tsjin Jacob Sybes
sa’n bytsje klearrichheid oer de eftergrûnen fan it oproer. Hokfoar

minsken wiene winlik Lolke Hulshuis, Claes Cornelis, Sicke Pyters en

Jacob Sybes? Wat beweegde harren om gear te spannen en har te bejaan yn in sa faai oproer? Ik haw wol besocht op dizze fragen in antwurd te jaan, mar moat earlik tajaan by al myn sneupen te min feitlike

gegevens fûn te hawwen. Wat ik hjiroer meidiel berêst dan ek foar in

grut part op ûnderstellingen.
It measte bin ik noch te witten kommen oer Lolke Hulshuis. Oan him
(en oan syn famylje) sil ik dêrom ek de measte oandacht jaan. Mei
Hulshuis en syn sibben en de affearen, dêr't yn dy snuorje sa tierich
bloeiden yn de gemeente Westdongeradiel.
Lolke Hulshuis wie in leat út in slachte dat yn it lêst fan de santjinde
jeu út Leer yn Eastfryslân hjirhinne kommen wie en al moai gau goede
amtlike posysjes wûn hie. Sa hie de pake, de feitlike ‘immigrant’, efter
mekoarren skriuwer en doarwarder west yn Ljouwert. Bejouwe wy ús
yn de famylje-annalen, dan docht it bliken dat Lolke Hulshuis net de
iennichste wie út de famylje dy’t it wat sitte litten hat. In wol tige
swart skiep wie in Jurjen Hulshuis, faaks in omke fan Lolke. Dy hie it
yn Ljouwert brocht ta froedsman en ‘substituut-collecteur-generaal
van de 100 en 1000ste penning sampt reële goedschattinge’; in man
dy’t in kear flitich belestingpeinjen ynbard hie, mar doe wol fersomme
hie om se ôf te dragen. Dêrnei hied er hastich de wyk spile. Dit hie ta
gefolch dat wat der oer wie fan syn besit publyk ferkocht waard. Dit
spile him allegearre ôf yn it jier 1712. In jier dat teffens de skoanmem
fan Jurjen noch lang heuge soe; want ek har besit kaam ûnder de hammer. Hja stie boarch foar har troch de koer fallen skoansoan.
Der is wol mear oer de Hulshuizen te fertellen. Claes Jilles Hulshuis,
Lolke syn heit, hie ek wat hân yn 1712. Der siet ien fan de jildkwestjes, efter, dêr’t it fan optilde yn ’e famylje. Michael Hulshuis, pake
fan Lolke, en syn sweager Harm Rommels hiene spul oer jild. Oer de
reden hjirfan lit him wat fermoedzje, as wy witte dat Harm Rommels
de foargonger wie fan Michael Hulshuis yn dy syn baantsje fan boade
by de stêd. Wat konkelderij sil der wol mei anneks west hawwe; de tiid
fan de iepen sollisitaasjes wie doe noch fierôf. Yn elts gefal, de ferhâlding tusken de beide hearen wie der neigeraden frijwat minder op wurden en hja gyngen mekoarren te liif mei fikse jildfoarderingen. Doe op
in stuit bemuoide Claes Jilles Hulshuis him der mei. Yn it Sententieboek fan de stêd Ljouwert fûn ik op ’e moanne july 1712 in oantekening, dêr’t út blykt dat it tusken de neamde omke en syn hjithollige
neef ta in deagewoane fjochterij kommen wie. It moat der moai fûl-
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eindich om en ta gien wêze, want der floeide frijwat bloed, in frommis

dy’t it seach foel fan harsels en omke bleau fiks skansearre efter op it
slachfjild. Claes Jilles hie gjin heal wurk levere, mar út neat blykt dat
hy der letter foar straft is. It skynt dat doedestiids de oerheid yn ditsoarte fan dingen nochal rom fan opfetting wie. Dizze fjochterij hat
alhiel gjin behindering west foar in fierdere amtlike libbensrin fan
Claes Jilles. Nei earst skriuwer yn Ljouwert west te hawwen slagge it
him yn 1719 beneamd te wurden as siktaris fan Westdongeradiel. Dat
wie in moaie gritenij, dy’t foar de equivalent-belesting ta de heechste
fan de trije klassen rekkene waard.
Claes Jilles, dy’t dizze baan wol kocht hawwe moat, wie doe 29 jier.
Grytman fan Westdongeradiel wie op dat stuit Hans Willem van Aylva, dy’t yn 1712 syn heit Ernst van Aylva opfolge hie. Under dizze
grytman soe Claes Jilles Hulshuis mar trije jier tsjinst dwaan, want yn
1722 died er Westdongeradiel oer oan syn jongere broer Hessel Douwe
Ernst van Aylva. Dat wie de man dêr’t Claes Jilles sa’n tweintich jier
letter mei yn ’e boegen komme soe. Yn elts gefal moat Claes Jilles,
doe’t er moai jong noch it hege amt fan siktaris fan sa’n wichtige gritenij as Westdongeradiel wûn, in begoedige man west hawwe, al hat er
faaks net daliks sels de folsleine keapsom betelje kinnen.
Yn de jierren dy’t op syn beneaming folgen, giet it dizze amtner hieltyd mear foar de wyn. Nei alle gedachten ek troch de by-ynkomsten út
syn amt is hy yn 1749 in ryk man. It Quotisatieregister fan dat jier bewijst it: hy wurdt dan nammentlik oanslein foar 173 caroligûnen; wat
betsjut dat syn fermogen op sa’n 50.000 car.g. skat wurdt. Hy is dêrmei nei de grytman de heechst oansleine yn de hiele gritenij Westdongeradiel en kin rekkene wurde as te behearren ta de lytse rûnte fan de
meast begoedigden yn de provinsje. Der binne nammers wol mear
oanwizings oer syn wolstân. Sa keapet er al yn 1715 — foar in part mei
liend jild —lân ûnder Ljouwert en yn 1727, ek ûnder Ljouwert, sels in
pleats. Foar it neiste gyng it hjir om de pleats neamd ‘de rode schuir’
en lizzend ‘op het nieuwland buiten de Vrouwenpoort’. Yn de jierren
dêrnei keapet er noch geregeld lân en huzen. Yn 1740 is hy by steat om
foar syn soan Michael Hulshuis it amt te keapjen fan skriuwer by de
kompagny te foet fan de kaptein D.W. van Merwede, dy’t te Berltsum
leit. Hy folget dêre syn omke Johannes Hulshuis op. Foar dizze oerdracht moasten de Steaten wol permisje jaan, mar it bleau in famyljehannel dy’t Claes Jilles in moai stikje jild koste hawwe moat.
Claes Jilles Hulshuis wie yn 1712 troud mei Baukje Lolkes Hommema
út Jelsum. Hoe kreas hja wie en hoe goed fan wêzen soe ik net sizze
kinne, mar ien ding bin ik wis fan, goed ryk wie hja wol. Sok ding wis-
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ten de Hulshuizen boppe alles te wurdearjen. Wannear’t hja stoarn is
haw ik net útfine kinnen, mar yn elts gefal wie Claes Jilles yn 1749
widner. De húshâldings wiene grut yn dy tiden. Claes Jilles en Baukje
hiene seis bern, fjouwer famkes en twa jonges. Lolke wie op ien nei de
âldste. Berne op 29 augustus 1715 te Ljouwert wied er dus amper fjouwer jier, doe’t er mei syn âlden nei Holwert ferfear. Dêr woechs er op
as soan fan ien fan de grutte Iju yn dizze kriten. Der is gjin reden om
oan te nimmen dat er folle mei him te dwaan west hat. Syn namme
haw ik net fine kinnen yn ien fan de Sententieboeken fan Westdongeradiel, al bewiist dat net safolle; as ien fan de siktaris hied er fansels in

streekje foar. In goed ferstân moat er wol hân hawwe. Al yn 1730 liet
er him as studint oan de Frjentsjerter universiteit ynskriuwe.” As
stúdzjefak keas er ‘Architecture Militaris’, dat wie festingboukunde.
Belidenis hat er net dien yn Holwert en likemin yn Frjentsjer. As “wittebroodskind’* sil hy fan it studintelibben alles wol meinommen hawwe, sjoen ek syn slijens nei ‘soopjes’ jenever.
Oer syn ferbliuw yn Frjentsjer is ek neat te finen, ûngeunstichs net en
geunstichs likemin. Mei syn stúdzje is hy der net útkipt. Ofstudearre is
hy yn 1741 by professor Wijer Willem Muijs.” In militaire libbensrin
hat him net oanlokke. De nijbakken yngenieur komt nei Holwert werom en wurdt dêr, fansels mei heite help, beneamd as ‘ontfanger’. Alles wie doe dêr yn Westdongeradiel noch rêstich en fredich. De beneaming barde yn alle stillens. Dat de ferhâldingen noch net fersteurd
wiene, kin bygelyks ek dêrút blike, dat Claes Jilles Hulshuis en Johannes Schröder mienskiplik oan de broer fan de grytman, Ulbo Jan van
Aylva, ‘ouwd Ritmeester van een Compagnij Paarden’ (sa’t it, like
koart as komyk,

1740
Mar
goed
han

yn in hypotheekakte

stiet), yn

1737,

1738,

1739 en

lieningen jouwe fan 600, 999, 1400 en 15 caroligûnen.
yn 1749 docht it bliken dat oan dizze freedsume tastân al foarin ein kommen is. Dat wurde wy wiis út Een Dagverhaal fan JoVegelin van Claerbergen. ‘“Sware disputen tusschen de Heere

Grietman van Aylva van Holwert

en Secr. Hulshuis

ontresen sijnde,

die niet ligtelijk scheenen een einde te sullen nemen tot groote ondienst
der ingesetenen, vorderden deselve van die beijde partijen, vrintschap
en vernietinge van haat en oneenigheit, haar dringende een glas wijn te
drinken en elkanderen de hand te geven tot een sekere bewijs van haer
goede intentie ter naarcominge.’s Mar de beide hearen folgen dizze
goede rie net op. Sa breinroerich wiene de mannen, dat ien-of mear
glêzen wyn der neat mear oan ferhelpe koene. Oan de deilisskip komt

Des in ein as Claes Jilles Hulshuis yn 1750 syn siktarisamt fan de hân
ocht.
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Johan Vegelin van Claersbergen fertelt spitich genôch net wer’t dy
‘sware disputen’ oer gyngen en hoe en wannear’t se ûntstien binne. Yn
syn deiboek skriuwt Lolke Hulshuis lykwols (sj. s. 122): “dat mijn Vader nu eens soude verlost worden van die Schelmen waermede hij al
vier jaren had geworsteld.” Ut dizze wurden kin opmakke wurde, dat
it skeel sa likernôch yn 1745 yn ’e wrâld kommen is. Grif hat de grytman ien fan de ‘schelmen’ west. H.D.E. van Aylva en syn frou hawwe
oer de jierren 1730 oan 1749 ta gâns jild liend. Yn it hypteekboek fan
Westdongeradiel haw ik mar leafst 21 skuldbewizen fûn wêrby’t it
meimekoar giet oer 49.295 caroligûnen. De grytman gyng dy lienings
net oan by ynwenners fan syn gritenij, lyk as syn broer dat al die, mar
krige it jild benammen by Harnzer keaplju los. Safolle tûzenen makken yn dy tiid in ûnbidich kaptaal út. Wêrfoar’t er dat allegearre nedich hie, haw ik net besocht om út te finen. Mar it is moai wis, dat de
grytman yn dy jierren bytiden frijwat krap by kas west hat. Dat er benammen sa om 1745 hinne brek oan jild hân hat, koe ik begripe út in
pear brieven fan him oan Johannes Schröder. Dizze Johannes Schröder wie fiskaal fan Westdongeradiel, ûntfanger fan De Lytse Jouwer
en dyksskriuwer fan Westdongeradiel. Hy wie boppedat yn dy jierren
H.D.E. van Aylva syn helper en riedjouwer. Yn in brief fan 18 desimber oan ’e fiskaal skriuwt de grytman bygelyks: ‘maar de grootste
vraag komt nog namentlijk om 300 L te hebben op de Deelskosten rekeninge van Ternaart so enigssints mogelijk, want sitte ander sonder
gelt (kan van Hulshuys nog wil van hem niets vragen) en in deze koude
winters dagen is’t huiverig werk’. Wat foar wurk dat krekt is, seit er
der net by. Mar hy sit goed yn need. Yn in oare brief fan 21 maaie
1746 giet er sels safier, dat hy Johannes Schröder om hûndert gûne
freget. Hy kin oars it húshâldlik personiel net betelje. Yn deselde brief
— fansels út dwersichheid—
skriuwt er ek noch dat Lolke Hulshuis
sleauket mei de Ôfdracht fan de hieren.
It binne net allinne de eigen jildsoargen dy’t de grytman pleagje. Der
binne ek bestjoerlike swierrichheden. It Ternaarder ûntfang, d.w.s. it
ynfoarderjen fan it floreen en de füf speciën, is in grutte tizeboel. Dizze belestingen waarden yn elke gritenij per doarp troch doarpsûntfangers ynbard. De doarpsûntfangers droegen dat jild wer ôf oan de grytman, dy’t tsjinst die as algemien ûntfanger en de algemiene opbringst
nei Ljouwert trochjoech. Hjirfoar krige er in beskate provyzje. De opbringst fan it floreen moast Ôfdroegen wurde aan de skriuwer fan in
kompagny ynfantery te Dokkum. Dat is yn dy snuorje Folkert Ripperda, dy’t letter noch boargemaster fan Dokkum wurde sil. De ûntfanger fan Ternaard wie earst in Tjeerd Bockes. Dy hie, nei alle gedach-
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ten troch brek oan tafersjoch, de saak yn it hûndert rinne litten. Doe’t

de hij al
urde, dat

dy keazen wurde troch de ynwenners fan it doarp. Mar H.D.E. van
Aylva lit him dat foarskrift by de rêch delglide. Hy beneamt op ried
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komt der lykwols net út. It tekoart komt net boppe wetter en ynpleats
dat de grytman jild bart, moat er jild betelje. En net sa’n bytsje; it giet
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inne. Yn
mijn Va-

er stoar, wie it in ferlegene boel. Der moast earst in nije ûntfanger beneamd wurde. Neffens it plakaat fan 5 maart 1722, artikel 14, moast

t de gryt-

fan Johannes Schröder yn de fakatuere Eelco Luitjes Bosscha. Ek dy

u hawwe
boek fan

êrby’t it
) lienings
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om 4804 caroligûnen, dêr’t Folkert Ripperda op sit te wachtsjen. Dy
wurdt neigeraden ûngeduldich en sit efter de grytman oan.

die, mar
en makearre ne-
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Lang om let geane de mannen yn berie: Van Aylva is ree ta te jaan dat
hy it jild betelje moat, mar moat ek tajaan dat er it net hat. Dan wol
Folkert Ripperda ek de beroerdste net wêze; hy sjit it jild út, Skea le-

is, dat de
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vert it him net op, want hy sil letter 5014 car.g. weromkrije. Yn it

at er be-

skuldbewiis

wurde

ek Ulbe

Jan van

Aylva

en Johannes

Schröder

ripe út in
es Schrö-

neamd. Lêstneamde tekent neitiid noch in taheakke, dêr’t er yn goedseit foar it tredde part fan de 4.804 car.g. It soe der op wize kinne, dat

8 desimgrootste

de saak dan foar it Hof, mar dat stelt him op 18 july 1755 yn it ûnge__Iyk. Johannes Schröder is op dat stuit al gjin fiskaal mear. (Yn it dos-

e Jouwer
ly jierren

hy net hielendal ûnskuldich is oan de tizeboel. Mar noch wer letter kriget er der spyt fan en wol er syn oandiel net betelje. Van Aylva bringt

osten rer sonder
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is, seit er
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Hulshuis yn
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al neamde brieven fan de grytman oan him.)
dúdlik wurden, hoe’t H.D.E. van Aylva en Claes Jilles
tsjok waar rekke binne. It wie om jild te rêden. Van Aylyn ’e jildpine, hat fansels hiel wat Ôfprakkesearre hoe’t er
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koe. En doe, wa wit by de net al te waarme hurd, hat er

betocht dat in neirekkenjen fan de boeken fan syn gritenij faaks noch

lde brief
chheid —

wat opleverje koe. Yn goede tiden hied er net sa maald om de jildlike
administraasje, mar wat dogge jo yn ’e need! En sa kriget Hulshuis it

gje. Der
d.w.s. it
oel. Dizsûntfande grytypbringst

boadskip dat de grytman graach de boeken nochris neisjen wol. Claes
Jilles Hulshuis, wend om frij syn gong gean te meien, hat dat sjoen as
in blyk fan wanbetrouwen. Hy hat sûnder mis in tûk amtner west, type fan in ‘selfmade man’. Mar mei al syn kaptaal wied er dochs net de
gelikense fan de grytman. Hy hearde ta in legere klasse. It komt nei
myn betinken dúdlik út yn de houliken fan syn bern. Foar safier’t hja
trouden barde dat allinne mei folk út itselde skift, dat fan de amtlike
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Sa troude Anna Hulshuis mei Lollius Sevensma,

fiskaal

fan Dokkum. Nei’t hja widdo wurden wie, kaam hja yn 1780 wer te
wenjen yn it âldershûs (de Stins neamd) te Holwert.…' Hja hie doe yn
Dokkum net folle omgong mear. Hja ferstjert yn 1784 en de lêst oerbleaune fan de famylje, Michael Hulshuis, ferkeapet dan it hûs. De
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oare dochter dy’t troude, wie Annekjen Hulshuis. Har man wie Gosling Appeldoorn, fiskaal fan de gritenijen It Bilt en Baarderadiel.
Doe’t hja beide kamen te ferstjerren, lieten hja ien soan nei yn earmtlike omstannichheden”, dat Anna moast har oer him ûntfermje.® De
oare dochters, Sjoukje en Fokeltje binne, nei’t ik tink, net troud; nei
alle gedachten binne hja jong stoarn.
Wat de soannen oanbelanget, Michael brocht it foar syn houlik net
fierder as ta de dochter fan de âld-siktaris fan Westdongeradiel en
Lolke bleau frijfeint. It slagge de famylje dus net troch houliken hegerop te kommen. It hat wol eigenskip dat de rike Claes Jilles Hulshuis dêr in stikje bitterens oer meitôge hat.
Dat de grytman pas belangstelling krige foar de gritenij-administraasje, doe’t er tocht dêr by neisjen en neirekkenjen wat jildlik foardiel út te heljen, hat foar Claes Jilles Hulshuis mear west as er ferneare
koe. Hy is lilk wurden en hat dat net ûnder him holden. De grytman,
op syn bar koartkearich wurden troch de grimmitigens fan syn siktaris, hat dat sjen wollen as in teken fan in net suver gewisse. Hy hat doe
easke dat er de boeken en oare papieren fuortendalik krige. Fan doe
oan sieten de mannen foargoed mei elkoar yn tsjok waar.
Oer Hulshuis is al it ien en oar ferteld. Mar wa wie de grytman?
H.D.E. van Aylva kaam út in slachte dat al generaasjes lang behearde
ta de Fryske aristokraty. Yn in artikel fan J. van Leeuwen ‘De Generaal H.W. baron van Aylva’ komt ek in persoansbeskriuwing foar
fan H.D.E. van Aylva. Van Leeuwen beskriuwt him as ‘een ijverig en
kundig beoefenaar der wetenschappen. De voornaamste Professoren,
maar vooral Hemsterhuis, telde hij onder zijne gemeenzame vrinden.
Minzaam van aard, nederig en rondborstig, voorstander der vrijheid,
en regtschapen van karakter, leefde hij voor het geluk zijns naasten.
In de raadzaal verdedigde hij de eer en onschuld met kracht en klem,
waardoor hij de bijnaam van ‘Aristides’ verwierf. In godsdienstzaken
(dêr’t er him tige foar ynteressearre skynt te hawwen) was hij zeer gematigd, wederstrevende losbandigheid, bestrijdende allen gewetensdwang en daardoor boven zijn tijd verheven.’ It kin wêze dat hy boppe syn tiid stie, mar grif net boppe syn rûnte. J. van Leeuwen is moai
rejaal yn syn lofprizings. In twadde Aristides: dy fergeliking kin min
te dwaan hawwe mei de grytman syn strategyske kundichheden. Dizze
Van Aylva is by myn witten altyd fier fan de slachfjilden bleaun. Mar
faaks waard de grytman like rjochtfeardich as Aristides achte. Ik haw
dêr lykwols net folle bewizen fan fine kinnen. Dat H.D.E. van Aylva
lof fertsjinnet foar syn hâlding yn godstsjinstige en foar syn flyt yn
tsjerklike saken wol ik net útslute; mar as bestjoerder fan syn gritenij
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(en dêrfoar waard er no ienkear betelle) kin syn dwaan en litten mar
amper sprekken lije. De tizeboel by it Ternaarder ûntfang is hy net útkommen en it is de fraach oft er de feiten net earder stilholde wollen
hat as oan it ljocht bringe, sjoen ek syn beneaming fan in nije ûntfanger bûten de foarskriften om. It is him ek ûntgien dat syn grutte freon
Johannes Schröder as ûntfanger fan De Lytse Jouwer fersomme belesting te beteljen foar syn eigen besit.
As H.D.E. van Aylva alle goede eigenskippen hân hie dy’t J. van
Leeuwen him taskriuwt, soed er hast in soarte Dongeradielster hillige
west hawwe. En krekt sa’n man soe foar it neiste net mei Claes Jilles
Hulshuis yn it jern rekke wêze. Mar it docht bliken dat ús godstsjinstich sa útblinkende grytman genôch bern fan syn tiid is en lid fan syn
klasse om, as syn siktaris faaks wat ûnbeheind op ’e lappen komt, it
him mei lompens werom te jaan. Hy hearde foargoed ta te hearskjende oligarchy en de opfetting, dat in hege posysje as sines winlik mear
hearde te rêsten op goede kundichheden, flyt en in suvere konsjinsje
as op hege Ôfkomst, hat him alhiel frjemd west.
It gyng no tusken de beide hoantsen al gau goed los. Ien fan de mannich rûzjes wurdt trochset oan in Hof yn Ljouwert ta. It giet hjir om
de ôfrekken fan it strânguod fan 13 augustus 1747. De beide grytmannen fan de Dongeradielen hawwe rjocht op in tsiende part fan de opbringst. H.D.E. van Aylva woe krekt witte hoe heech dy opbringst wie
en stie der op sels alle ôfrekkens nei te sjen. Claes Jilles Hulshuis wegert dit en sa moat it Hof der oan te pas komme. Dat feroardielt Hulshuis, de stikken ta foldwaan fan de grytman te stellen en‚ mocht der
noch jild ôf te dragen wêze, dat mei rinte te beteljen.
Sok in skeel tusken twa foaroansteande mannen yn de gritenij wreidet
him fansels licht oer oaren út. Beide sille har bewisse hawwe fan bûnsmaten. Claes Jilles Hulshuis sines bliuwe ûnsichtber, mar de grytman
sines komme wol foar it ljocht. Alwer komt it ta in proses foar it Hof.
Ditkear komme de earmfâden fan Holwert fanwegen. Under har binne bekende nammen lyk as Sjoerd Joosten en de (doe noch) fêste sekondant fan de grytman Johannes Schröder. It giet om in wat ûndúdlike saak, lykas it Hof doe safolle te behandeljen krige. De Holwerter
feart wie yn 1732 slatten. De kosten kamen op foar ‘de Holwerter
seis’, te witten de doarpen Holwert, Waaksens, Brantgun, Boarnwert
en Raard. Holwert, of better sein: de earmfâdij, koe doe net daliks
syn oandiel betelje. No is it ferbân tusken it útdjipjen fan in feart en in
earmfâdij net daliks dúdlik; mar de earmfâdij sil oan dizze feart wol
lân hân hawwe en op grûn dêrfan bydrage moatten hawwe yn ’e
kosten. De earmfâdij lykwols koe yn 1732 har oanpart net betelje en
37
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Claes Jilles Hulshuis hie it har doe útsketten. It wie in skuld dy’t iepen

stean bleau oant fier yn ’e fjirtiger jierren; en doe, nei safolle tiid, be-

gûn de earmfâdij kapsje te meitsjen: hja hie nea net in goede ôÔfrekken
sjoen en hie nammers nea net oer eat Ôfakkoarte. Claes Jilles Huls-

huis, ûnder waans ferantwurdlikheid it slatten útfierd wie, moast mar

mei in folslein nije Ôfrekken komme. Dat wegere hy en sa kaam de
saak —neidat de earmfâdij der yn it doarp in soad spul oer útjûn
hie — foar it Hof. Dat die útspraak op 27 oktober 1750. It oproer yn de
Dongeradielen wie doe al efter de rêch en de namme Hulshuis hie dêr
no just net sa’n goede klank fan oerholden. Mar dat wjerhâldt de
Ljouwerter rjochters net om Claes Jilles Hulshuis folslein yn it gelyk
te stellen. Johannes Schröder, Sjoerd Joosten, sa priizge as in held nei
it oproer, en alle oare earmfâden steane yn har himd. Hja wurde feroardiele om Claes Jilles Hulshuis it útsketten jild mei rinte werom te
beteljen en moatte boppedat noch opkomme foar de proseskosten.
By in oar proses is net Claes Jilles Hulshuis de haadpersoan, mar syn
soan Michael dy’t er oan in baan yn Berltsum holpen hie. Dizze Michael wie yn 1746 troud mei Sytske Posthumus, in dochter fan de eardere siktaris fan Westdongeradiel (Claes Jilles syn foargonger) en iennichst erfgenamt fan it besit fan har mem. As kurators wiene oanwiisd
bysitter L. Olivier út Holwert en Johannes Schröder. Mei har twaën
hiene hja Sytske har belangen mar wat slop behertige, want nei syn
houlik fûn Michael út dat in hierde boer fan Sytske al jierren gjin hier
betelle hie. Dizze boer, in Frans Bearda út Arum, woe hawwe dat hy
fan de beide kuratoaren frijstelling krige hie. Mar it slagget him net
dat mei de stikken te bewizen en it Hof stelt him yn desimber 1749 yn
it ûngelyk. Oft hjir kwea opset fan de kuratoaren efter sitten hat is
min te sizzen, mar tige oannimlik liket it my net. Der binne wol mear
bewizen dat Johannes Schröder in sloadrige berêder fan oarmans saken wie. Yn eigen saken wied er tûk genôch; it Quotisaasjeregister fan
1749 wiist wol út, dat hy in man mei in rêch wie en bygelyks de hûndert gûne foar syn grytman skoan misse koe.
Der hat ek op it legere nivo fan it gritenij-gerjocht noch in nijsgjirrige
saak tsjin Claes Jilles Hulshuis tsjinne. It gyng ditkear om de Wierumer feart, slatten yn 1732 op oandriuw en ûnder ferantwurdlikens fan
Claes Jilles Hulshuis, dy’t dêrfoar mear jild bard hawwe soe as útjûn.
De man dy’t dizze âlde ko út de Wierumer feart helle hie, wie de Wierumer ûntfanger Willem Idses. Hy brocht de saak foar op 14 july
1750. Om’t H.D.E. van Aylva it gerjocht foarsiet, wie it gjin poepetoer om gau ta in dúdlike útspraak te kommen. Claes Jilles Hulshuis
waard de ferplichting oplein om op syn lêst oer acht dagen alle stikken
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ik oer dizze saak neat mear fine kinnen. It soe betsjutte kinne dat
Claes Jilles Hulshuis trouhertich syn boeken oerjûn hat en dat dy yn
oarder befûn binne. Mar dat liket my te aardich om wier te wêzen.
Noch minder reden is der om oan te nimmen, dat hy iennich ferskil yn
sulver bypast hat. Ear’t er ta soks kaam, hied er grif wol oan it Hof ta
prosedearre. Neffens my hat it de measte eigenskip dat de Wierumer
ûntfanger fan syn eask ôfsjoen hat nei de Ôfdijer, dy't de Holwerter
earmfâdij te swolgjen krige fan it Hof.
By dit lêste foarbyld wol ik it mar litte, al soe der noch wol mear te
neamen wêze; want de libbensgong fan Claes Jilles Hulshuis is fluorre
mei prosessen. It prosedearjen hat foar him om bar nocht en ûnnocht
west; in wûnderlike pielderij dêr’t yn syn tiid mear Iju har mei Ôfjoegen. Myn doel wie lykwols om sjen te litten, hoe tige de tsierderij in
plak hie yn de omgong fan de pommeranten, mannen dy’t op alderlei
plak en nivo mei elkoar te meitsjen hienen en dêrtroch de kâns hienen
mekoarren it libben goed te fergaljen.
Yn dit 18de-ieuske Peyton Place hat Lolke Hulshuis fûleindich oan’e
kant fan syn heit stien. Dat die bygelyks al bliken út it sleaukjen mei it
ôfdragen fan de hieren, dy’t er as ûntfanger ynbard hie. It deiboek fan
Lolke Hulshuis bewiist hoe tige er hinge oan syn heit en dy syn fijannen hate. Doe’t dan ek yn 1748 it pachtersoproer útbriek en de Doelistebeweging op gong kaam, moat er dêr in goede gelegenheid yn sjoen
hawwe de grytman ris in loech ôf te sjen. Faaks hat hy dêrnêst ek noch
in fieling hân dy’t wat op in ideaal like; mar it hat allegearre net lang

ss Huls-

ans saster fan

duorre. De rol dy’t er spile hat yn de Doelistebeweging, is beheind
bleaun ta it earste bedriuw.

sgjirrige
‚ Wierude Wie14 july
poepe-

oan. Sa is hy ien fan de 16 leden fan de delegaasje, dy’t op 5 july de
Steaten de “72 poincten reformatoir’ oanbiedt en op 8 july is hy sels
ien fan de fjouwer ôffurdigen, dy’t yn Den Haach de Prins dy “poinc-

cens fan
s útjûn.
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hannele hie. Wie dat ek sa? Yn it recesboek fan Westdongeradiel haw

It is hast wol wis, dat Lolke Hulshuis ien west hat fan de 300 ôffurdigen, dy’t op 5 juny gearkamen yn de Grutte Tsjerke te Ljouwert. Har
nammen binne net optekene, mar yn elk gefal wied er ien fan de 150
ôffurdigen yn de gearkomste fan 18 juny dêr’t de nammen wol fan be-

de hûn-
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kend binne. Lolke Hulshuis makket dan mei Claes Melis út Nes de delegaasje út fan Westdongeradiel nei de Doelen. Hy stiet dan mei foar-
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ten’ oerhandigje. Fierdersoan komt Lolke Hulshuis net mear yn it stik
foar. It is net dúdlik wêrom net. It soe wêze kinne dat hy nei de Ôfdijer
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yn Den Haach it mar ferstanniger achte hat him foarsichtich werom te
lûken. Mar neffens my lei soksoarte goed oerleine taktyk net yn syn
aard. In man mei safolle fieling foar it taksearjen fan ferhâldingen soe
him nea net bejûn hawwe yn in ûnberoaid oproer. Lolke Hulshuis wie
in fleurige klant, in frijfeint dy’t hold fan in sûpke en alles wat dêrmei
mank wie, Hy wie immen dy’t de dingen mar op him Ôfkomme liet en
dan monter besocht der noch it bêste fan te meitsjen earder as in berekkene gearspanner. Men soe jin foarstelle kinne dat Lolke Hulshuis,
aktyf yn ’e begjintiid fan de ‘révolúsje’ der al gau syn nocht fan krigen
hat, doe’t dy útrûn yn in einleaze rige fan lange gearkomsten. Der
moast wol wat mear aksje te betinken en belibjen wêze. Yn Johan Vegelin van Claerbergen syn “dagverhaal’ komt, lykas al sein is, de meidieling foar dat de ôffurdigen fan de Dongeradielen besocht hawwe de
boargers fan Ljouwert mei te krijen yn in ferwar mei de wapens tsjin
de ynkommende soldaten. Dat wie mear yn ’e geast fan Lolke Hulshuis, al is der gjin bewiis dat hy ien fan de opstokelders wie.
Doe't de Doelistebeweging op ’e non rûn wie, waard yn Holwert de sitewaasje der fansels net aardiger op. De grytman siet gâns fêster op
syn stoel as yn de eardere tiid en koe him no alhiel talizze op it ûnskealik meitsjen fan de Hulshuizen. Claes Jilles Hulshuis waard op alderlei
wize hjitfolge en dat moat syn soan tige heech sitten hawwe. Sa kin dy
syn geast ryp wurden wêze foar in nij oproer, dêr't faaks ek oaren
noch wol ferlet fan hiene. De ûntefredenens yn Fryslân wie beleaven
net ferdwûn en der wie noch hiel wat tiding, gerop en praat oer wat op
oare plakken yn Nederlân te rêden wêze soe. Sa hat in Lolke Hulshuis
faaks tinke kinnen, dat der noch altyd in krûdfet ree stie, dêr’t hy en
wat maten allinne mar in lonte yn hoegden te smiten. Claes Cornelis
wie ien dy’t der krektsa oer tocht as hy. Ek dy siet fol ûnmoed. Oft hja
mekoarren allang koenen of pas nei de Doelistebeweging mei mekoar
yn de kunde kamen, soe ik net sizze kinne. Yn elts gefal hat Claes Cornelis yn de Doelistebeweging gjin oandiel fan betsjutting hân. Yn de
stikken en de literatuer wurdt syn namme nearne net neamd.
Wa wie dy Claes Cornelis? Hy kaam út Ternaard en wie in boeresoan.
Syn heit en mem wiene Cornelis Claeses en Aaltie Sipkes. Fuort by de
Fiskbuorren hiene hja in stimdragende pleats yn eigendom. It wie de
sate Nutma, ‘begeregtigt met twee vrie stemmen in alle Grietenie en
Dorps Saken staande op ’t Cohier der Stemming met no 11 en 125.
Dy pleats wie, foar safier’t út de reëelkohieren opmakke wurde kinsé,
yn 1718 harres wurden. Oer dizze famylje is yn de registers fan de Herfoarme tsjerke neat te finen. Dit ûntbrekken fan alle gegevens lit de
ûnderstelling opkomme, dat it hjir giet om in Minniste húshâlding.
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Westdongeradiel yn it begjin fan de achttjinde ieu neffens de kaart fan
B. Schotanus à Sterringa (1698), op ‘en nij bewurke troch Francois Halma

(1718).
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Dat dit nei alle tinken sa ek is, docht bliken út de boeken fan de Min-

niste gemeente, dêr’t de plakken Holwert, Blije en Ternaard ûnder
foelen. Bewarre is in list fan alle lidmaten fan dizze gemeente út 1711,
dêr’t de nammen Aaltie Sipkes en Cornelis Claeses yn foarkomme.
Dizze nammen steane der boppedat yn op sok in wize, dat it alle eigen-
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yn de Doelistebeweging frijwat Minnisten goed foaroan stiene. En
dêrmei kriget Claes Cornelis syn hâlding wat eftergrûn.
En dochs bin ik net hielendal oertsjûge. Want foar de tiid fan nei 1711
…
En
.
,
swije de registers fan de Minniste gemeente yn alle talen oer dizze húshâlding. No binne de registers ek mar min byholden; lykwols, it oertsjûgjend bewiis, dat it is lykas ik tink, is net levere. Ek Claes Cornelis
syn swaaien mei alderhanne wapenreau ûnder de bypassende drigeminten is net sa tige yn de Minniste geast fan Ôfwizing fan alle geweld.
Wannear’t Cornelis Claeses en Aaltie Sipkes troud binne, haw ik net
fine kinnen en datselde jildt foar de bertedatum fan Claes Cornelis,
dat ik wit net of syn oproerigens taskreaun wurde kin oan jeuchlike
ûnberettens. As er net sa jong mear wie, soe tocht wurde kinne oan
ûnmoed, lykas dy him wol iepenbieret by minsken dy’t, mei de jonge
jierren efter har, har bedragen achtsje yn har winsken en hope. Yn ’e
tiid fan it oproer is Aaltie Sipkes widdo; sûnt jierren nammers, want
yn de kohieren fan stimberjochtigden yn Eastergoa fan 1728 wurdt
hja al sa neamd. Dit hâldt teffens yn, dat Claes Cornelis yn 1749 yn
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elts gefal âlder wie as 21 jier.

Der wiene yn 1749 fjouwer folwoeksen bern. It wiene Sipke Cornelis,
hierde boer ûnder Holwert, Antie Cornelis dy’t op 16 maart 1738 mei
Jacob Igles troud wie en har yn Foudgum nei wenjen set hie, Rinske
Cornelis en Claes Cornelis. Claes Cornelis wie yn 1749 frijfeint, krektlyk as Lolke Hulshuis. Hy ‘bestierde’ syn mem har pleats.
It Quotisaasjeregister fan 1749 beskriuwt Aaltie Sipkes as in ‘boerin
gemeen’. Hja wurdt oanslein foar 58 caroligûnen en 16 stoeren, wat
betsjut dat har besit skat wurdt op 4500 car.g. Nêst Aaltie Sipkes en

Claes wiene der noch trije feinten, fan wa’t ien jonger as tolve jier.
Nutma sate wie, lyk as bliken docht út in wat primitive skets, fan it ty-

pe kop, mulhûs, skuorre. By de pleats hearde 69 pûnsmiet lân: bou en
greide. It wie dus in moai grutte pleats, mar Aaltie Sipkes hearde net
ta de grutte Iju. Hja wie in ienfâldige frou, wat bygelyks Ôfnommen

wurde kin út in stik dat ik fûn en dat hja ûndertekene hie mei in krúske. Skriuwe koe hja dus net en it lêzen sil der ek wol oan hân hawwe.

It hat dêrom alle eigenskip, dat Claes Cornelis net fan hûs út folle belangstelling foar de provinsiale polityk meikrige hie. Der moatte oare,
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tichterby lizzende grûnen west hawwe, dy’t him op in stuit makke
hawwe ta in opperteur yn in reboelje oer bestjoersherfoarming yn
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Fryslân.
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him yn it oankommen de strange heitehân ûntbrutsen hie. Oan it boerewurk hied er no just net de measte niget; neffens in tal ferklearrings
fan tsjûgen liet er him dêr net folle oan gelegen lizze.
Frouljusfleis sit wol oan dizze frijfeint. Dat kin opmakke wurde út in
p.s. ûnder in brief, dy’t H.D.B. van Aylva op 18 desimber 1745 oan
Johannes Schröder skriuwt, ntl. dat fan ‘Cornelis Clases Aaltje moeys
Zoon op half wegen word gesegt haer meijt bestruyft te hebben, heeft
U dat ook gehoort?’ Wat ‘bestruiven’ betsjut sil de lêzer sûnder tekst
en útlis wol dúdlik wêze. Oare brieven mei mear hjiroer binne der net,
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past wol by it byld fan dizze wyldeman.
Claes Cornelis hold fan wyn en tryn. In treflike grûnslach foar in
moaie freonskip mei Lolke Hulshuis wie dus oanwêzich. Bûten in fiks
bosk wylde hierren hie Claes Cornelis ek in krêftich gefoel foar rjochtfeardichheid. Hy wie ree foar in kampslach, as it him talike dat hysels
of oaren ferûngelike wiene. It is ek dit fûl opkommen foar syn rjocht
dat him (en syn mem) yn de boegen rinne litten hat mei Johannes
Schröder.
It begjint allegearre yn 1741, wannear’t der in strideraasje ûntstiet oer

it ûnderhâld fan in wei, dy’t troch it lân fan Aaltie Sipkes rint en dy’t
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brûkt wurdt troch de bewenners fan de Folkertsma en Keympema saten.” Yn ’e simmer fan dat jier ornearret nt. it gerjocht fan Westdongeradiel, dat dizze wei ‘seer onbequaam en onbruikbaar’ is. Efter de
hookstrookse ynspeksje fan dizze wei (dat wie tefoaren noch nea
bard) koe wolris Johannes Schröder sitten hawwe. Dy wie ntl. eigener
fan lân, oanswettend by Aaltie Sipkes harres. Hy soe ek fanwege de

de net
nan

Aaltie Sipkes (of earder Claes Cornelis?) prakkesearret der net oer
dizze reed te ûnderhâlden. Neffens har giet it hjir net om in iepenbiere
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wei, mar allinnich om in trochgong foar de beide buorlju. Sels makket

hja der hielendal gjin gebrûk fan. No moatte wy ús oer it doetiidske
ûnderhâld fan iepenbiere wegen net in te grutte foarstelling meitsje.

Ut in ferklearring by it proces kin opmakke wurde, dat it ûnderhâld in
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mar it kin hast net oars of it moat hjir oer ús Claes Cornelis gean; it
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Wat der by him krekt efter sitten hat, is mear as twa ieuwen letter net
maklik mear út te finen. Mar der is in tal losse feiten, dat my wol in
fermoeden jout. Krektlyk as de famylje Hulshuis siet ek Claes Corne-
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plicht wie, dy’t lei op in boer waans lân oan de wei grinze. Dizze plicht
hold yn, dat de boer by it heakkeljen fan in sleat de helte fan it spul
oer de wei smite moast, om dy sa op te heegjen. It sil net fris rûkt hawwe en dy modderboel wie no just ek net it gaadlikst wegenmateriaal.
By wiet waar moat sa’n paad al gau min begeanber of ûnbegeanber
west hawwe.
Aaltie Sipkes hat faaks in better plak hân foar har sleatsmodder. Yn
elts gefal hat hja har rjocht socht yn in (lang) proses. Der wurdt wiidweidich praat en der wurdt in hiele rige tsjûgen heard. Dat giet sa mear
as fjouwer jier troch en it moat Aaltie Sipkes in slompe jild oan advokatelean koste hawwe.
Soks kin de persoanlike ferhâlding tusken Johannes Schröder en de
famylje Cornelis min te’n goede kommen wêze. Johannes Schröder
kin it net litte en besykje ek noch op in oare wize Claes Cornelis in

loech ôf te sjen.
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1746 hat Doeke
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fuorman

út Wierum,
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baarch fan Jan Folkerts út Hantumhuzen kreupel riden. Nei wat hinne en wer praten wurde hja it iens oer in fergoeding: Doeke Anes sil 6
car.g. betelje, de helte fan de skatte wearde fan it bist. In hoartsje letter begjint Johannes Schröder him mei dit gefal te bemuoien. Fan gefolgen komt der frijwat rabberij los yn Westdongeradiel. It hjit dat
Johannes Schröder foar syn optwongen bemiddeling, dy’t nammers
neat opsmiten hat, 15 car.g. fan Doeke Anes easke hat en 20 seksthealen fan Jan Folkerts. En as Jan Folkerts sels dit ferhaal docht op it
hiem fan Aaltie Sipkes yn it bywê@zen fan Claes Cornelis, wurdt dy lulk
en seit dat hy it der net by sitte litte sil.
As de praatsjes oanboazje, komt it safier dat de grytman him oan syn
weardichheid ferplichte achtet it gefal ris te ûndersykjen. Johannes
Schröder sil sa neigeraden ek wol goed fergrime rekke wêze en as dan
de grytman him yn ’e saak bejout, hat er nei alle gedachten de kâns
rûkt om twa miggen yn ien klap te slaan. As it slagje soe sa’n Claes
Cornelis feroardield te krijen as de man dy’t de praatsjes op ’e lappen
brocht hat, dan kin er dy foar moai wat gûnen by de poat nimme en is
tagelyk ek de rabberij út ’e wrâld holpen. De saak komt foar it Ljouwerter Hof. Neffens de prosesstikken hat Johannes Schröder, sûnder
dat blykt oft er derom frege is, de heale wearde fan de baarch taksearre op 6 car.g., sechstjin stoeren en acht peinjen. Oft er jild easke of
krigen hat fan de beide partijen, of fan ien fan harren, wurdt ek net
dúdlik; mar dúdlik is al, dat hy in smertejild easket fan 24 goudgûne
fan Claes Cornelis. By fûnis fan 25 maart 1749 wurdt dan Claes Cornelis frijsprutsen. Johannes Schröder moat de proseskosten betelje.
Claes Cornelis en de famylje Hulshuis moatte har sawat yn ’e selde
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posysje field hawwe. Yn hoefier Claes Cornelis in idéalist neamd wurde kin is min te sizzen; mar hy hie yn elk gefal reden genôch om goed
nocht te hawwen oan in rekkendei: Ôfweve mei de grytman en syn kliber en noch gâns mear. Sa wied er bûnsmaat fan Lolke Hulshuis. Hy,

de man fan de died, en Lolke Hulshuis, de grutte optimist, waarden it

span, dat út woe op in nij oproer yn Fryslân. Jacob Sybes en Sicke Pyters wiene de hantlangers. Hja kamen út … de ruimte fan Claes Cornelis; mannen dy’t op har foardiel út. wiene en brûkbere ynstruminten liken by it regaad meitsjen tsjin it bewâld fan de grutte Iju.
Jacob Sybes wurdt yn it quotisaasjeregister neamd as in ‘arbeider die
de cost wel kan winnen’. Dat komt ek wol út yn de oanslach dy’t 26
car.g., 10 stoeren en 5 peinjen wie. Foar in arbeider yn dy tiid moat hy
it goed hân hawwe. Hy hierde ek in stik lân fan Aaltie Sipkes. Hy wie
troud mei Eelkjen Reinders en der sille twa bern west hawwe. Ien derfan hjitte neffens it recesboek fan Westdongeradiel Sijbe Jacobs en it
oare soe ek in feintsje west hawwe kinne (it quotisaasjeregister jout
dêr gjin útslútsel oer), mar tige wierskynlik liket my dat net. Mear gegevens binne der net. De húshâlding wenne ntl. noch mar krekt yn
Ternaard. Yn 1749 wienen hja út ‘Nijkerk’ kommen. Ik bin moai wis
dat bedoeld is Easternijtsjerk. Yn de tsjerklike registers fan Westernijtsjerk is ntl. oer dizze húshâlding hielendal-neat te finen. As Jacob Sybes en syn folk dêr wenne hiene, hie der oer harren wol wat yn stean
moatten, want hja wiene Ned. Herfoarme. Der moat dêrom oannommen wurde dat de húshâlding yn 1749 út Easternijtsjerk nei Ternaard
ferfearn is. Spitich foar de ûndersiker, want krekt fan Easternijtsjerk
bin oer dizze snuorje de tsjerklike dokuminten net bewarre bleaun.
Ut de prosesstikken fan it Hof fan Fryslân docht bliken dat Jacob Sybes-om 1694 hinne berne is. Hy kaam út net sa’n bêste húshâlding.
Syn heit wie al ris foar troubrek gisele en in broer fan sines moat foar
dieverij feroardield west hawwe. Oer Jacob Sybes sels kin neat ferkeards sein wurde. Hy wist fan oanpakken en hie him yn ’e rin fan ’e
jierren dúdlik út de selskant wei wrotten. Doe’t it der op oankaam lykwols die it bliken dat hy in swak stee hie dêr’t it gyng om maatskiplike wurdearring. De omgong mei Claes Cornelis en Lolke Hulshuis
brocht him omhegens, nei’t it him talike, en boppedat wied er net opwoeksen tsjin de ferlieding fan de stoflike foardielen dy’t, nei’t de twa
grutte opperteurs him foarholden, him tafalle soene as alles goed
besloech. Sa liet Jacob Sybes him yn de gearspanning behelje.
De fjirde opperteur wie Sicke Pyters; troud mei Rinske Cornelis,
Claes Cornelis syn suster. Ek oer Sicke Pyters en syn húshâlding binne
de gegevens krap. De measte feiten haw ik noch helle út it grutte tal
45

skuldbrieven, dat syn libbensrin beselskippe. Om 1749 hinne wennen
yn Frjentsjer fjouwer Sicke Pytersen. Trije fan har wennen boppedat
op it Fliet, dêrby ek ús held. In bytsje betizing is dan ek net útsletten.
Sicke Pyters wie nei alle gedachten yn Frjentsjer hikke en tein. Syn âlden wiene Pyter Sickes Hager en Martjen Meijnes. Neffens it register
fan de Herfoarme tsjerke wiene hja troud op 7 oktober 1703 te Frjentsjer. Dêrmei is net sein dat hja ek ta dy tsjerke hearden. Ek Minnisten
lieten har houlik wolris op dizze wize registrearje. Sa’n gefal koe dit
wolris wêze. Yn de doop- en lidmateboeken haw ik neat oer dizze húshâlding fine kinnen. Sloardrigens kin dat min wêze, want der binne yn
dizze tiid yn Frjentsjer inkelde nije domenys kommen, foar wa’t mei
grutte krektens, ferdield nei de strjitten, listen makke binne fan alle
lidmaten. Op gjinien fan dy listen komt de famylje Pyter Sickes Hager
foar. It kin hast net oars betsjutte as dat ek dizze famylje Minnist wie.
It bewiis haw ik net fine kinnen yn de boeken fan de Minniste gemeente, mar dy wiene ek yn Frjentsjer min byholden. It komt der yn elts gefal op del, dat ik oer Sicke Pyters gjin inkeld persoanlik gegeven fine
kinnen haw. Syn bertedatum is ûnbekend en ek min te skatten; mar yn
1749 moat er dochs wol jonger as 46 jier west hawwe.
Wat syn âlden oanbelanget, dy setten har nei har houlik nei wenjen op
it Fliet. Heit Pyter Sickes sil dêr in ambachtsbedriuwke of in winkel
hân hawwe. Sicke Pyters is deselde kant útgien, want hy waard ek sakeman. Syn heit opfolge hat er nei alle gedachten net. Hysels keapet
oan it Westfliet in hûs yn 1732, neffens de Frjentsjerter reëelkohieren
fan de widdo Jacob Sjoerds, dy’t tefoaren it hûs ferhierd hie oan in
Meinert Rommerts. Oan it Westfliet sil Sicke Pyters oan it needlottige
jier 1749 ta besykje as winkelman en jeneverstoker syn brea te winnen.
De registraasje fan it houlik fan Rinske Cornelis en Sicke Pyters bart
op deselde wize as dat fan Sicke Pyters syn âlden. Yn it trouboek fan
de Herfoarme tsjerke stiet mei datum 17 juny 1736 oantekene, dat
troud binne Sicke Pyters, ‘koopman en distellateur op de Westkant
van het Vliet’ en Rinske Cornelis fan Ternaard. Bysûnderheden steane
der net by en fan letter tiid is neat te finen, net yn de tsjerklike registers fan de Herfoarme tsjerke en net yn dy fan de Minniste gemeente.
Bern hawwe der grif west. Yn it quotisaasjeregister wurdt gewach
makke fan trije persoanen ûnder de tolve jier. Dat soe betsjutte kinne,
dat der doe al trije bern wiene. De oanwêzichheid fan ynwenjende
feintsjes of wezen út de famylje kin lykwols net alhiel útsletten achte
wurde.
Yn ’e ferklearringen fan de tsjûgen by de prosessen wurdt Sicke Pyters
as jeneverstoker oantsjut. Yn inkelde skuldbrieven hjit hy destillateur.
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Dat is lykwols mar ien kant fan syn affearen. It quotisaasjeregister
neamt him ntl. ‘winkelier’. It sil wol sa wêze dat Sicke Pyters in wat
mingde saak hân hat, dy’t nammers net folle om ’e hakken hie. Ut it
quotisaasjeregister docht dat wol bliken: hy hoegde mar alve car‚g. en
trettjin stoeren te beteljen. Syn besit kin dêrom wol op nul steld wurde. Dan hie Jacob Sybes as lânarbeider it noch aardich better.
Sicke Pyters wie net in sakeman dy’t opgorng makke. Hy loege de iene
skuld op ’e oare en wie yn 1749 oan reapsein. Yn ’e hypteekboeken
fan Frjentsjer komt men syn namme kear op kear tsjin. Acht kear haw
ik dêr in skuldakkoart fan him registrearre fûn. It earste is fan 4 juny
1732. Sicke Pyters en syn mem Martjen Meijnes (hja is dan al widdo)
ferklearje 700 car.g. skuldich te wêzen oan Douwe Botes en dy syn
frou Hincke Tjebbes te Frjentsjer. Dit sil dan wol it jild wêze, dat
Sicke Pyters nedich hie foar it keapjen fan syn hûs oan it Fliet. Mei it
beteljen fan de rinte lykwols stûket it. Op 19 maart 1737 tekenet Sicke
Pyters in nije skuldbrief, dêr’t er yn ferklearret oan Douwe Botes en
frou 52 car.g. skuldich te wêzen fanwege ‘agterstallige interessen’.
Noch gjin moanne letter lient hy, nei alle gedachten om oan somlike
driuwende jildlike ferplichtings te foldwaan, 150 gûne fan Tamme
Douwes en syn frou Seijke Heins te Frjentsjer. It hiet hjir om in skuld
foar in koart skoft, want hja akkordearje oer in werombeteljen fan it
jild mei rinte in jier letter. De al earder neamde Douwe Botes en
Hincke Tjebbes hawwe ûnderwilens har betrouwen yn it fermogen fan
Sicke Pyters om it jild, dat er skuldich is op te bringen, ferlern. De
skuldbrief fan 4 juny 1732 kriget op 6 juni 1738 in taheakke, dêr't ek
Rinske Cornelis folslein yn goed seit foar wat har man skuldich is.
Dan is it yn 1738 fierder rêstich, mar yn 1739 is it alwer mis. Datearre
op 9 july 1739 fûn ik in skuldbrief, dêr’t yn stiet dat Sicke Pyters oan
efterstallige hier fan 17 pûnsmiet lân noch 216 gûne en 16 stoeren betelje moat oan Hendrik Piebenga te Frjentsjer. It liket dat hy it ek ris
in bytsje as boer besocht hat, mar dat is him al net better slagge as al it
oare. Sicke Pyters bejout him nammers yn alderlei saken, want hy
lient op 17 septimber nochris 325 car.g. fan Trijntje Tjerks, widdo fan
Jacob Sjoerds, foar it keapjen fan in hûs op it Fliet.
In jiermannich giet it dan goed. Op 7 april 1742 begjint de ellinde op ’e
nij. Sicke Pyters moat no wol goed yn need sitte, want hy hat sels gjin
ree jild om syn leveransiers te beteljen,. Op dy datum wurdt yn it hypteekboek notearre, dat Sicke Pyters ‘wegens geleverde garst’ 44 car‚g.
skuldich is oan Hans Ennes, keapman yn Drachten. It betrouwen yn
Sicke Pyters liket no wol op nul sakke te wêzen. Op 11 oktober 1742
lient Sjoerd Talma, ‘coopman en destillateur te Harlingen’ 300 car.g.
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oan Rinske Cornelis. Sicke Pyters sels hat dus gjin kredyt mear. Op 23
july 1743 is dizze Sjoerd Talma, in kollega fan Sicke Pyters, mar fan
frijwat mear alluere, ree nochris wer 300 car.g. oan Rinske Cornelis út
te sjitten. Sicke Pyters mei boarch wêze. Hy ferklearret, dat ‘ik ten
eersten voor opgemelde Schuld aansprakelijk ben, en met Effect in
regte kan worden betrocken sonder dat mijn vrouw behoeft aangemaand of uitgeschud te worden.” Jawis, Sicke Pyters koe wol fan alles

ferklearje, mar it wie it piipjen fan in neakene swel.
Dizze oerienkomst wie de lêste dy’t ik yn it hypteekboek fûn. Mar folslein ís it ferhaal noch net. Ek yn it recesboek kaam de namme Sicke
Pyters in kearmannich foar. Op 28 febrewaris 1738 behellen Wybe
Wouters en Idske Laring, beide út Snits, der it gerjocht yn, om fan
Sicke Pyters 28 car.g. foar levere raapoalje en 23 car.g. en 16 stoeren
voor levere boekweitenmoal los te krijen. Sicke Pyters is alhiel net
hastich mei beteljen en hy foldocht de skuld pas, nei’t der wat foarsje
efter set is.
Ut al dizze dingen docht wol bliken, dat Sicke Pyters der oan ien wei

jildlik striemin foarstie. It bleau foar him in duorjend gefjocht om de
skuldeaskers fan him ôf te hâlden. Syn skoanmem sil him grif wolris
wat stipe hawwe. De reden foar Sicke Pyters om bûnsmaat te wurden
fan Claes Cornelis yn dy syn plannen is dêrom wol begryplik. Foar ien
dy’t sa yn ’e pogge siet, like sa’n aventoer alderlei kânsen te bieden.
Op syn minst koed er hoopje, dat wat him boppe de holle hong oan
maatregels fan syn skuldeaskers ynearsten net trochgean koe. En wa

wit wie der noch wol hiel oare side mei te bespinnen. Mar ek al soed er

oan al dy dingen net tocht hawwe, dan noch hied er (troch de wize wêrop er ûnder syn skoanfamylje siet) de útnoeging fan Claes Cornelis
min Ôfslean kinnen. Ek Sicke Pyters hie net folle fan in idéalist en in
wolberette opstanneling. Mear as in winkelmantsje yn de benaudens
sil hy wol net west hawwe.
Mei Sicke Pyters hawwe wy de lêste fan de fjouwerkaart besjoen en
hifke. Faaks is der in bewyske fan ideálsime yn wat har beweegd hat,
mar it earste en it measte wie dat uterstee net. Persoanlike motiven
hawwe dúdlik foaropstien. Mar ûntbrekke dy ea by revolúsjonairen?
Dizze fjouwer mannen hawwe it yn elts gefal oandoarst yn in troch en
troch ferrotte maatskippij de fakkel fan de opstân te heevjen. Men soe
hast wolle, dat folle mear dat foarbyld folge hiene.
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Woansdei 2 july 1749:

de mannichte tsjocht op nei Ternaard

Yn de nacht fan tiisdei op woansdei 2 july begjint it oproer yn de Dongeradielen. It is in oproer dat de reginten wol even de skrik op it liif jage hat, mar alhiel gjin ynfloed hân hat op ’e rin fan de skiednis. It hiele trelit duorret noch gjin tolve oere. Doe wie it, sûnder dat soldaten
regaad hoegden te hâlden, al oer. Kâns fan slagjen hat it net hân. It
oproer wie min taret, ûnbikwaam útfierd en op in ferkearde tiid los

gien. As dat allegearre yn betinken nommen wurdt, moat men twivelje

en neam dit hiele barren wierlik in oproer. Mar it bewâld fan dy dagen
hat it as in oproer sjoen en behannele en ik sil my ek fierdersoan mar
fan dat wurd betsjinje.

Lolke Hulshuis en Claes Cornelis woene mei dit oproer, neffens Jacob
Sybes yn syn earste bekentenis ‘een nieuwe beweginge, die men in deese Provintie soude verwecken ten einde dus de Landsaken in ordre te
brengen. menende gemelde personen op andere plaatsen in des. Provintie ten dien einde aanhang genoeg te sullen vinden.’ Dêrmei hawwe
de twa ‘“révolúsjonairen’ har kânsen wol foargoed ferkeard taksearre.
Hja hawwe, nei’t it liket, tocht dat der mar in lytse oantrún nedich wie
om hiel Fryslân wer yn opskuor te bringen. Sûnder mis wiene yn 1749
de minsken noch altyd ûntefreden. Der wie nei july 1748 mar in bytsje
feroare. Lykwols wiene in jier letter de minsken hjirre net ree op ’e nij
by mannichten de strjitte op te gean. De útbarsting fan ferwoedenens
in jier earder hie net folle fertuten dien en it risseltaat wie in fieling fan
machteleazens en fan bitterens, dy’t har ek tsjin de Doelisten rjochte;
mar tagelyk ûntbriek it oan alle nocht it nochris oer te dwaan. Yn de
Dongeradielen komt noch wol hiel wat folk op ’e lappen, mar der is
gjin hillich fjoer en gjin berettens. By de earste tebekset is it oer.
De opperteurs hiene har fersind yn de reeëns fan it folk om mei krêft
en oertsjûging mei te dwaan; hja hiene har ek fersind yn de geast fan
de reginten en har fermogen wjerstân te bieden. De reginten hiene har
wissens weromfûn en seagen der alhiel net tsjin oan it folk sjen te litten wa’t baas wie, De soldaten dy’t op 3 augustus 1748 Fryslân ynkommen wiene, wiene hjir foar it meastepart noch oanwêzich en leine
om elke ûnrêst daliks dwestgje te kinnen oer de hiele provinsje ferspraat. Sa leine yn Dokkum nei alle gedachten twa kompagnyëêén: Neffens J. Dotingh waarden yn 1748 de fiifde kompagny fan it regimint
fan de luitenant-generaal Envie en de twadde kompagny fan it regi-
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mint fan de generaal-majoar greve van Regteren yn Dokkum stasionearre.
Der wiene soldaten en der koe dus tapakt wurde. De prokureur-generaal fan it Hof fan Fryslân en de soldaten wiene de oare deis al ier yn
’e moarn yn Holwert presint. Diskear kaam de prokureur-generaal net
allinne mar even om te sjen, hoe’t it der foarstie, lyk as in jier earder
yn Burgum. Hy wie mar al te ree om regaad te meitsjen. De tijd dat it
Hof út needskyn mei him de spot slaan liet, wie foarby en soe dat de
dogeneaten foargoed oan it ferstân bringe. Der hoegde Iykwols neat
mear te barren, om’t it oproer al lang foarby wie. De prokureur-generaal hoegde him allinne noch mar ta te lizzen op it sykjen fan de liedende mannen.
Ek al soe it oproer wurden wêze wat de opperteurs ferhope hiene, dan
hie der lykwols gjin inkelde kâns fan slagjen west. Boeren mei de lep
en de heafoarke hiene gjin partoer west foar goed oefene beropssoldaten. It soe in moarderij wurden wêze. Claes Cornelis en benammen
Lolke Hulshuis, dy’t dochs as ‘strateech’ oplaat wie, moatte dat wol
witten hawwe. Wêrom binne hja der dan dochs oan begûn? Ik hingje
oer nei de miening, dat hja tocht hawwe dat de soldaten har ynearsten
Ôfsidich hâlde soene. Dy opfetting hie wol wat eigenskip. It wie it jier
tefoaren ommers ek net op in rekkendei útrûn, hoe tige de reginten dêr
ek op oanstien hiene. Der wie nearne gjin regaad holden en fertoan
fan macht hie der ek net west. De soldaten wiene just safolle mooglik
achterút holden. Sa kin de twakaart der op tidige hawwe dat de soldaten, wachtsjend op oarders, yn ’t earstoan bliuwe soene dêr’t hja wiene. En as it oproer him fannijs as diggelfjoer útwreide, wa wit soe dan
de Prins fan maatregels ôfsjen. Op dy wize soed er in moarderij foarkomme en blyk jaan mei syn hert oan ’e kant fan opstannigen te stean.
Foar de reginten bleau dan oars net folle oer as belies te jaan.
Sa kin it nei myn betinken west hawwe. Maar faaks wol ik it wat tefolle beriddenearje. It kin ek skoan wêze dat it allegearre fan tefoaren net
sa oerlein is. De petearen fan de opperteurs wiene fakentiden ek net
sa, dat der in tûke taksaasje fan har kânsen yn paste. Wy moatte nammers net ferjitte, dat it yn dy tiid ek foar minsken dy’t har ferstân
brûkten, net tafoel in dúdlik byld fan de tastân te krijen. In goede oerdracht fan feiten en mienings oer in rom gebiet wie der net en sa koe it
hast net oars of de twakaart moast Ôfgean op wat praat en grute
waard; want it tilde fansels wol op fan geroften. En wat geroften wurdich wiene, kin bgl. blike út de Jiddyske kronyk (1740-1750) fan
Abraham Chaim Braatbard.” Dêryn ferhellet dizze Amsterdamske
Joad dat de Fryske boeren by it juny-oproer fan 1748 it bestien hawwe
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sa’n 1500 soldaten te wjerstean. Dizze kronyk stiet fol fan soksoarte
dingen, dy’t de skriuwer fertelt sûnder him fan de wierheid oertsjûge

te hawwen. Se waarden blykber gau foar wier oannommen.
Wat de haadoanlizzers ek troch de holle spile hat, har oproer hie allinne mar wat wurde kinnen, as it op mear plakken tagelyk losbrând wie.
Dêrfoar hie nedich west, dat hja rûnom meiwurkers hân hiene, dat
foar de aksjes in fêst begjinoere gouwen hie en dat se fuortgong hân

hiene neffens in mienskiplik draaiboek. Dat ûntbriek lykwols allegearre. It wie in los en rûch besykjen fan de opperteurs, dy’t it op it rammeljen fan de pels oankomme lieten. lt is hast ûnbegryplik, dat in man
as Lolke Hulshuis tefoaren gjin kontakten hân hat mei Iju dy’t er noch
koe út de Doelistetiid. Yn dat gefal soed er nammers ek wol begrepen

hawwe, yn hokfoar faai ûndernimmen er him bejaan woe, De meidieling fan him en syn maat oan Jacob Sybes dat hja ‘de zaak al zover bij
anderen gebragt hadden, dat als het maar aan de gang was, het wel
haast door de gehele provincie in rep en roer zoude wezen’ wie dan ek
allinne mar in steil wurd.
Der wie neat Ôfpraat, der wie nimmens betinken frege; en just yn har
ûnkunde koene de beide mannen de yllúzje hawwe, dat in oproer yn
de eigen gritenij allinne al foldwaande wie om rûnom de flamme fan
‚de revolúsje oplôgje te litten. De pear aktivisten, dy’t mei yn de gearspanning sieten, wiene kunde fan Claes Cornelis en fierdere triedden
wiene der net spûn.

De oankleier woe der yn it proses tsjin Jacob Sybes op út, dat Lolke

Hulshuis en Claes Cornelis as echte gearspanners faaks nachts by mekoarren kamen om it oproer te bekonkeljen. Letter soe ek Jacob Sy-

n net

bes der yn behelle wêze. By myn sneupen yn alles wat mei dat oproer
anneks is, haw ik neat fûn dat eigenskip jout oan dy miening. Ik hâld
út, dat dizze revolúsje net taret wie. Der wie gjin ferdieling fan wurk,
der wiene gjin dúdlike doelen. Der wie alhielendal neat. De petearen
tusken Lolke Hulshuis en Claes Cornelis kamen neffens ynhâld en

nam-

geast dêr net oan ta.
Claes Cornelis en Lolke Hulshuis wiene avontoerlik oanleine mannen,
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dy’t graach in sûpke mochten. Hja seagen net heech op by it regintebewâld yn har gritenij. Yn har ryk mei drank begetten petearen sille
hja it faak hân hawwe oer it misbetearde oproer fan 1748. It is bêst
mooglik, dat hja harsels mei in romermannich hiele keardels achten en
dingen sein hawwe sa op ’e wize, dat hja it noch wolris oerdwaan soene, en dan better fansels as de evenredige en allinne mar redendielende
Doelisten.
Àl sa pratend en swetsend is by harren neigeraden it idee opkommen
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sels in oproer te begjinnen. In kleare foarm hat dat idee net krige. It
bleau in soarte yndianespul. Yn syn journaal hat Lolke Hulshuis it der
oer, dat yn Hamboarch nei in gearwêzen yn ’e jûn mei har fjouweren
hja ‘de Poolster nog moeilijk konden peilen’. Nei alle gedachten sille
Claes Cornelis en hy yn Holwert op en nei har kroechjûnen hiel wat
mear dingen net mear peile kinnen hawwe. De gedachten oer revolúsje
wiene as geasten út de flesse, dy’t de mannen dêr letter wer moai yn
opslute moatte hiene. Claes Jilles Hulshuis hat wolris in inkelde kear
by dy petearen west en hat doe almeast de mannen wat delbêde. Dat
hy de praatsjes earnstich opnommen hat is net oannimlik. Oars hied er
op syn ripe jierren syn soan sûnder mis earnstich warskôge.
Hoe’t op in stuit it kroechpraat deadlike earnst wurden is, haw ik net
mei wissichheid útfine kinnen. Mar ik haw der wol in betinken oer.
Neffens my hat Claes Cornelis de stien oan it rôljen brocht. Op 2 july
giet it oproer los. Foar de kar fan dy datum haw ik gjin inkelde ferklearring fûn. Mear as in tafal skynt it net te wêzen, lyk as it ek eigenskip hat, dat it beslút fuortkommen is út in hookstrookse opstiging.
Jacob Sybes en ek Lolke Hulshuis is dit begjin folslein oer it mad
kommen. Dat moat ik alteast opmeitsje út it oanwêzich skriftlik materiaal. Foar wat Jacob Sybes oanbelanget, is dat foar it Hof ek sein
troch dy syn riedsman mr. J. van der Horn. Alles wiist der op, dat
Claes Cornelis alhiel eigenmachtich de boel yn beweging brocht hat op
in stuit dat er ynienen genôch hie fan alle praterij. Syn maten moasten
doe wol meidwaan;

hja koene net mear werom.

Dat Lolke Hulshuis en Jacob Sybes der net op betocht wiene, komt
moai dúdlik út yn it feit, dat hja moarns út har sliep der byhelle binne.
Lolke Hulshuis komt pas op ’e lappen, as by ’t lemieren fan de dei de
oproerige kloft Holwert ynkomt. It wie doe woansdei en as Ôfpraat
wie op tiisdeitejûn útein te gean, dan hiene de fjouwer haadmannen
allegearre wol oanwê@zich west by dit begjin fan de revolúsje. De minsken moasten ommers twongen wurde om mei te dwaan. Foar dat doel
hiene Claes Cornelis en Sicke Pyters foar harsels pistollen oanret. En
as it dochs op sa’n wize moast, dan hiene fjouwer pistollen mear
mânsk west as twa.
Of soe it taktyk west hawwe fan Lolke Hulshuis en Jacob Sybes om
har earst rêstich del te jaan om mooglik kweabetinken wei te nimmen?
Botte oannimlik liket dat net. Want wa moasten blyndoeke wurde? Ut
de stikken komt neat ta utering oer ek mar safolle erch by de Iju fan it
bewâld. Famyljeleden en húsgenoaten fan de twa mannen koene allinne mar sizze, dat hja rêstich sliept hienen. It soe ek noch wêze kinne,
dat Lolke Hulshuis wol op ’e hichte wie, mar Jacob Sybes net, mei in
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soarte ôfspraak, dat Lolke Hulshuis earst ris Ôfwachtsje soe hoe’t it
gyng. Ek dit is net botte wierskynlik. Hy siet der dochs mei yn en hie
him yn gjin gefal foar in swiere straffe weiwine kinnen. En boppedat
hiene syn maten it grif net ynskikt dat hy foarearst ris seach hoe’t de
kat út de beam kaam en hja ûnderwilens foar him de kastanjes út it
fjoer hellen.
Letter foar it Hof yn it proses tsjin Jacob Sybes hat de oanklager ornearre dat Claes Cornelis en Sicke Pyters tiisdeitemiddeis by de mem
fan Claes Cornelis mei Jacob Sybes Ôfpraat hiene, dat it de jûns los
gean soe. Jacob Sybes hat dat tsjinsprutsen en de oankleier (lyk as de
riedsman mei rjocht fêststelde) hie dêrfoar ek gjin tsjûgeferklearringen ta syn foldwaan. It wie dan ek in ûnderstelling dy’t nearne op berêste.
Nee, ik bliuw der by dat Claes Cornelis syn beide maten troch syn eigenmachtich fanwegekommen foar de feiten set hat, al hawwe dy twa
dêr letter gjin euvelmoed yn hân. En al hat syn beslút om los te brânen
dan faaks in opstiging west, der is reden genôch om oan te nimmen,
dat hy doe wolberet de oaren neat sein hat. Hy hat gelegenheid genôch
hân om dat wol te dwaan. Op 1 july is hy nei Frjentsjer riden en is yn
’e neimiddei mei Sicke Pyters weromkommen, mar foar en nei dizze
tocht hied er alle tiid hân om Lolke Hulshuis en Jacob Sybes op ’e
hichte te bringen. Wêrom hat er dat net dien? It hat wol eigenskip dat
hy bang wie, dat hja dit ûndernimmen net oandoarsten en der har
noch foar weiwine woene. Lolke Hulshuis mocht dan noch sa ôfjaan
op 'e politike tastân en noch sa graach de fijannen fan syn heit in
loech ôfsjen, hy soe dochs faaks leaver net syn noflik rikeljusbestean
der oan weagje wolle. En hied er, as de kniper op ’e skine kaam, ek net
de twivelriedigens fan wol mear bewittenskippe minsken?
Ek yn Jacob Sybes kin Claes Cornelis net in oar alle boegen betroude
pion sjoen hawwe. Dizze gewoane boerearbeider hie fierste min polityk besleur om him wierlik drok te meitsjen oer feroaringen yn it
steatswêzen. Lolke Hulshuis hie him wat meikrige troch te sizzen, dat
hy syn hiele libben gjin arbeider hoegde te bliuwen, mar soe hy foar
soksoarte dizenich ûnthjitten alles wat er hie aventoerje wolle? In beret man wie hy yn alle gefallen net; lykwols hawwe him wol gedachten
oer ferbettering fan syn libbenssteat troch de holle spile. It is Ôf te lêzen út syn bekentenis ‘daar (hij) althoos voor swarigheit vreesde, niettegenstaande de versekeringen van twee gemelde personen, namentlijk
dat de gevangen geen arbeider behoefde te sterven, maar ten contrairie
veel beloningen te wagten had.’
In ferklearring as dizze hat mar in betreklike wearde, mar se past
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dochs wol yn it byld fan Jacob Sybes, lyk as dat út de stikken foar my
opriist: in jobbe, dy’t net folle fêstichheid meikrige hie út de húshâl-

ding, dêr’t er út wei kaam,

mar dochs sûnder útsprutsen oanstriid ta

geweld of misdied. Nêst hope op jildlik foardiel hat er him ek liede litten troch idelens. Arbeidersman as er wie, en noch mar krekt wenjend
yn Ternaard, hat er him tige fergulde field troch syn omgong mei twa
minsken dy’t maatskiplik folle heger yn oansjen stiene as hy. Claes
Cornelis koe him om’t er, lyk as al meidield is, in stik lân fan syn mem
yn hier hie. Hy ferboude dêr woartels en hy hie him dêr mar by hâlde
moatten.
Fêst stiet yn elts gefal dat Claes Cornelis troch syn ûnberoaid hâlden
en dragen de beide oaren ta meidwaan twongen hat. Wat oars faaks
mâltjirgjen en swetserij bleaun wie, moast no yn dieden omset wurde.
Sa setten de dingen op tiisdei 1 july út ’e ein.
Op dy dei, ier yn ’e moarn, spant Claes Cornelis it hynder foar de seas
en rydt troch it noarden fan Fryslân nei Frjentsjer. It doel witte wy al:
hy hellet syn sweager Sicke Pyters op. It kin wêze dat dy der fan op ’e
hichte wie, dat Claes Cornelis om dizze tiid del komme

net sa wie, dan hat er him dochs maklik belêze
Ek syn frou makket gjin kapsje. Sicke Pyters
kommen hân hawwe yn Ternaard, want letter
him fan gesicht te kennen. Syn frou seit er neat

soe; mar as it

litten om mei te gean.
moat wol gauris syn
blykten gâns tsjûgen
oer it doel fan de reis.

Yn ’e neimiddei komt de twakaart yn Ternaard oan, dêr’t Claes Cor-

nelis syn sweager útstappe lit by syn memme pleats. Yn gjinien fan de
tsjûgeferklearringen fan it personiel haw ik in meidieling fûn oer in
petear tusken mem en soan, dêr’t lêstneamde tekst en útlis yn joech
oer it hommels kommen fan har skoansoan. Ek Sicke Pyters sels hat
har neat ferteld. Faaks wie Aaltie Sipkes net sa nijsgjirrich útfallen,
mar oannimliker liket dochs de ûnderstelling, dat hja neigeraden ôfleard hie har soan fragen te dwaan oer syn dwaan en litten.
Wylst Sicke Pyters wat omstippen bliuwt op ’e pleats, wachtsjend
oant it tsjuster wurdt, hat Claes Cornelis noch wat oare dingen te
dwaan. Pyter Eiberts, in feint fan Sipke Cornelis, Claes Cornelis syn
broer, moetet him oan ’e ein fan ’e middei op it ‘maaiveld’. Wat Claes

Cornelis dêr útheeft, stiet net yn Pyter Eiberts syn ferklearring, mar it
wol my net oan, dat er dêr boerewurk die. Flitich wied er no just net
en foaral de lêste tiid hied er him oan de buorkerij net folle gelegen lizze litten, neffens de lettere ferklearrings fan it personiel. Hoe dan ek,
Claes Cornelis en Pyter Eiberts reitsje yn in petear, dêr’t Claes Cornelis rapmûlich yn loslit dat dy jûns somliken ‘met stokken op de gang
zouden gaan’. Pyter Eiberts is snoad genôch om te begripen, wat soks
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betsjut; hy hat Claes Cornelis yn in petear mei syn broer Sipke wolris
roppen heard dat der perfoarst in nij oproer komme moat. Sipke Cornelis seach dêr alhiel gjin heil yn en hie syn broer ret dêr beleaven net
oan te begjinnen. Pyter Eiberts tinkt dêr krektsa oer. Der streamt gjin
opstannich bloed troch syn ieren en hy past wol op de jûns gâns in ein
út ’e reek te wêzen.
As it tsjuster wurden is, sammelt him in kliberke folk op ’e pleats.
Wylst mem Aaltie Sipkes rêstich sliept, heeft har soan it revolúsjefindel. De feinten wurde mei stokken útrist, Claes Cornelis en Sicke Pyters riede harsels yn mei in grou pistol. De twa haadmannen achtsje no
ek de tiid kommen om Jacob Sybes te beheljen yn de dingen, dy’t barre sille. Yn it tsjuster set Claes Cornelis moai hastich ta op de man syn
hûs op ’e Fiskbuorren. Hy is allinne, nei alle gedachten om net op te
fallen. (Yn syn earste ferklearring hat Jacob Sybes neitiid sein, dat
Claes Cornelis, Sicke Pyters en noch in tal jongkeardels by him oan ’e
doar kamen. Letter, yn syn einslutende bekentenis, hat er tajûn, dat
allinne Claes Cornelis him ophelle hat. Dat strykte mei wat syn frou
earder ferklearre hie.)
As Claes Cornelis by Jacob Sybes syn hûs oanlânet, is it tusken tsien
en alve oere. Jacob Sybes sliept dan al en Claes Cornelis moat him fan
t bêd helje. Eelkjen Reijnders, Jacob Sybes syn frou, wurdt danige
kjel, mar earst har man en letter ek Claes Cornelis bêdzje har del. Har
man hie har nea wat sein (hat hja letter ferteld), mar dochs stiet hja dit
nachtlik gedoch net. Wie har man jûns net wat faak fuort en hied er,
al pratend, bytiden net earne op doeld? Mar as hja ris wat frege, hied
er fierder neat sizze wold ‘alsoo de vrouwluiden niet konden swijgen
en soo hij sijn dingen wel uitvoerde, dan konde hij een man worden.’
Wa wit, hoefolle goede rie hy dêrtroch mist hat. No pakt er nei in
mannich bestiljende wurden syn klean, klaait him oan en nimt in stôk,
dêr’t er ek noch in saneamde ‘lossnijder’ op oanbringt. Sa, as in foegen held útrist, giet er trouhertich efter Claes Cornelis oan en dêrmei
syn ûndergong temjitte. Unbemurken stappe hja troch de útstoarne
buorren fan Ternaard nei de pleats. Dêr wachtsje Sicke Pyters en de
feinten op harren. It grutte eagenblik is no kommen. It oproer dat
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it lytse kliberke fan mar seis man út ’e ein set, giet it alderearst ta op 'e

pleats fan Sipke Cornelis,
der net sa op begien is by
zen oan in revolúsje. Mar
en moat mei yn ’e keppel,

Claes Cornelis syn broer. It is al sein, dat dy
syn boerebestean ek noch meidogger te wêit helpt him neat, hy wurdt fan ’t bêd ôfhelle
krektlyk as syn feint en (nei alle gedachten)
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syn buorman Houke Joekes. Fierder giet it dan nei in Jacob Cornelis,

dy’t lykwols gjin broer is fan Claes Cornelis.
Undertusken kriget Claes Cornelis ynienen in ynjouwing. Hy hjit Sipke Cornelis en Houke Joekes om mei de wein opslach nei ‘Groeningerlant’ te riden ‘en bekendt te maken dat hier een rumoer was.’ It kin

wêze, dat foar dy beide mannen

de oarder dúdlik genôch wie, mar in

wat nuvere saek is it wol. Ut neat docht bliken, dat nammen neamd
binne en dat Claes Cornelis revolúsionaire relaasjes yn Grinslân hie. It
is in bewiis te mear foar de slimme ûnbetochtens fan dit oproerich besykjen.
Sipke Cornelis en Houke Joekes hawwe alhielendal gjin sin oan de reis
nei Grinslân as apostels fan de opstân. Claes Cornelis komt yn it
nachtlik tsjuster mei wat drigeminten: hy sil har troch ‘de deur schieten en hun huys en goed om verre halen.” Houke Joekes achtet it dan
mar it ferstannichst it hynder yn te slaan foar de seas en mei Sipke
Cornelis fuort te riden. Net nei Grinslân lykwols, want as it rêstich en
fredich om har wurden is, betinke hja dat sa’n reis in hiel ein is en dat
nimmen sjocht wat hja dogge of net dogge. Net nei Grinslân ta, mar
har wat op in distânsje hâlde en ris sjen hoe’t it fierder giet, dat liket
har mar it bêste. In earste bewiis nei myn betinken, hoe’n bytsje de
idee fan de opstân libbe. En dêr moast de hiele ûndernimming it dochs
fan hawwe.
Underweis nei Jacob Cornelis komt de kloft ek foarby it hús fan Willem Lieuwes, dy’t te boek stiet as arbeider. Earst wol dy net mei, alteast neffens eigen sizzen letter, mar Claes Cornelis set him it pistol op
t boarst. Fierdere tekst en útlis hat Willem Lieuwes net nedich; hy
pakt in stôk en slút him by de kliber oan. Hy sil de hiele tocht fan it
begjin oan ’e ein ta meimeitsje.
De kloft wurdt no grutter. Nei Willem Lieuwes slút ek Jacob Cornelis
him der by oan. Fan him is gjin tsjûgeferklearring oanwêzich. Ek yn
oare tsjûgeferklearrings wurdt hy net neamd, dat oannommen wurde
mei, dat hy net ien fan de striidberste meidoggers west hat.
Nei Jacob Cornelis ophelle te hawwen komt it hûs fan de widdo Sibbeltje Joukes oan bar. It earme minske kriget de skrik fan har libben.
‘Met gewelt aan haer deur geklopt zijnde, wierd gezegd dat zij met
moeste of dat zij haar door de glazen of van het bed zouden schieten.”
Ta har lok lykwols wie it net de bedoeling dizze frou fan krapoan fyftich jier yn de opstân te beheljen. Mar har feint Otto Jans koe der net
foar wei en gean mei. Itselde kaam ek Johannes Ymes oer, pelmûnder
ûnder Holwert.
Lyk as ik yn it begjin fan dit haadstik al sein haw wie it ynearsten it
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doel de Dongeradielen yn beweging te bringen. Hoe't de opperteurs
dat krekt foar eagen stien hat, soe ik net sizze kinne. De rjochters
hawwe fersomme dêr Jacob Sybes nei te freegjen. Ik twivelje nammers
oft Jacob Sybes fan it fierdere program op ’e hichte west hat. Ut it boadskip oan de doarpen fan de Dongeradielen docht bliken, dat neffens
it plan de optromme mannichten har yn Holwert sammelje moasten.
It kin wêze dat oan grytman H.D.E. van Aylva in tal easken oerhandige wurde soe en dat er as in soarte gizeler meimoast op de fierdere
tocht troch Fryslân, dêr’ it glorieuze einpunt fan fansels Ljouwert
wêze moatten hie. Mar mear as in spekulaasje fan myn kant is dat net.
Watfoar grutte doelen of idéalen der faaks ek efter sitten hawwe, de
pleatslike strideraasjes spilen foargoed mei. De gelegenheid like te
moai om net op de iene of oare wize Ôf te weven mei fijannen as Johannes Schröder en H.D.E. van Aylva.
Holwert is it eindoel fan de earste mars. Dêr moat it oproer yn de
Dongeradielen syn hichtepunt belibje en syn fiktoarje besegelje, Jacob
Cornelis, Sipke Cornelis en alle oare meidoggers, dy’t Claes Cornelis
oant no ta ronsele hat, wenje dêr fuort by. Mar Claes Cornelis fiert
syn kloft dochs earst nei de fierderop lizzende lytse doarpen Waaksens, Brantgum, Foudgum en Hantum. En mei in goede reden. Want
ek neï’t de pelmûnder Johannes Ymes him der graach of net graach by
oansletten hat, bestiet de hiele kliber noch amper út in man of fyftjin.
Feitlik alle dielnimmers sille letter foar it Hof sizze, dat hja ta meidwaan twongen binne. Oft dat neat oars is as de suvere wierheid stiet
yn ’e kiif; ik haw dat al earder sein. Mar ien ding is wol wis: der hat
gjin sprake west fan in striidbere opteinens by de meidoggers. De
measten moasten prest wurde.

En Claes Cornelis hat wol witten dat,

om yn in grut en ticht beboud doarp as Holwert de wankelmoedigen te
ferbjusterjen en sa mei te krijen, in gruttere keppel nedich wie as ien
fan noch gjin tweintich man.
Sadwaande wurdt de kloft earst by in rige ienlik steande huzen lâns en
troch de lytse doarpen stjoerd om genôch folk by mekoar te krijen. As
dat slagge is, is it tiid om op te tsjen nei de grutte plakken Ternaard en
Holwert. Under oanheljend tjirgjen en roppen giet it earst op Waaksens oan. Dêr wurdt op doarren en ruten bûnze en de ûntdien út har
sliep wekker kloppe manskeardels wurde oanmoanne mei te kommen.
Sûnder wat drigemint giet dat fansels net, al is it mooglik dat wat
jongfolk yn Claes Cornelis syn keppel, fûl op in fersetsje, it wat slimmer makket as har hjitten is. De âlderein is yn elts gefal neat net happich. Hjir is de ferklearring fan Jan Jeltes, ‘huysman te Foudgum’ letter foar it Hof: “(…) vindende een groot aantal mensen om der selfs
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huijs, daer onder eenige jonge borsten, dewelke aan deponent zeijden,
dat hij aanstonts mede voort moeste, of dat hij andersints schade aan
zijn huijs en goed te verwagten had.’ Dat wie wat tefolle foar him en
hy is mei ‘veel ontroeringe en verdriet de menigte agter nagevolgt…’
As

Jan

Jeltes dit oerkomt,

is de mannichte

al op

’e weromreis,

fan

doel om oer Ternaard op Holwert, it eindoel fan de tocht, ôf te gean.
Dêrby komme hja noch troch Hantum, dêr’t wer mei in protte leven
en geskreau de manlju optromme wurde. Dat it lykwols mei de drigeminten wat tafalt, docht bliken wannear’t in Ype Harmens neat oerkomt, as er somlike Iju út it eigen doarp, dy’t him út bêd kloppe hawwe, gewoan stean lit, en mei it sizzen dat er him net twinge lit wer ûnder de tekkens krûpt.
As de mannichte tichteby Ternaard is, snjitte (nei alle gedachten)
Claes Cornelis en inkelde trawanten foarfêst foarút. Hastich geane
hja de tsjerke yn en begjinne oan it klokketou te lûken, dat yn in omsjoch rôlet it swiere lûd fan de klok oer it sliepende doarp. Underwilens is ek it oare folk yn it doarp oankommen. It marsjearen yn sletten
gelid fan mannen, wapene mei stokken en gripen, makket by in part
fan harren wat primitive fielings los. Dêr yn Ternaard is it iennichste
momint yn it oproer, dat him in geast fan macht, fan ûnberoaide
kriichshaftigens, oppenearret. De mannichte oerfalt it doarp. Under
lûd gebear wurdt wer op doarren en ruten bûnze. It is sawat twa oere
yn ’e nacht en alles rekket yn ûnstjoer. De minsken komme wol de huzen út, mar witte yn it earstoan amper wat der geande is. Want goede
tekst en útlis wurdt net jûn.
It wurdt no Óndwaanlik om alles, dat him yn de kommende pear oeren
yn Ternaard ôfspilet, yn de krekte folchoarder te beskriuwen. De reboelje is folslein en ek mei alle lettere tsjûgeferklearrings slagget it net
in wat geregeld en folslein ferhaal op te stellen. Lit ús earst ris harkje
nei Douwe Feddes, fyftich jier en in earsume ynwenner fan Ternaard.
Hy ferklearret ‘dat hij des nagts tusschen den 1 en 2 julij dezes jaars
omtrent één uir (it moat al letter west hawwe) van zijn bed is opgeklopt met zijn huisgezin, wanneer door dreigementen gedaan wierden
van aan lijf en goed te zullen worden beschadigt, bijaldien hij niet met
stokken met de menigte wilde op trekken, dat (hij) destijds niet wiste
door wien dit Rumoer verwekt wierd, maar dat in groote ontsteltenis
voor de deur komende, over deszelfs hiem zag gaan Claas Cornelis en
Jacob Sybes, welke gaande beide stijf door na de burén. Dat deponent
nauwelijks tijd gelaten wierd om zijn kousen op te binden.’ Sa moat
dizze flitige ‘graenkoper’ mei de hoazzen op ’e slomp meidwaan oan
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Fierder it doarp yn krije Claes Cornelis en Sicke Pyters de eksteur fan
it gerjocht fan Westdongeradiel, Gysbert Blom, yn it fizier. It lieden
fan de klok en it spektakel yn de buorren hiene dizze tsjinner fan it gesach ta it betinken brocht, dat der wat bisûnders geande wêze moast.

driget oerhawTr ûn-

‘aangetast’. Claes Cornelis, mei gâns gefoel foar effekt, set him it pistol op it boarst en Sicke Pyters puonnet him mei syn wapen yn’e side.
De earme Gysbert Blom kriget it benaud. Soksoarte behanneling is er
fan syn klanten net wend. Mar lokkich foar him steane de beide mannen him net nei it libben. Hy moat lykwols al mei nei it hûs fan de fiskaal Johannes Schröder om dêre op ’e doar te bûnzjen.
Foar Johannes Schröder syn hûs sette de twa opperteurs har lûd fiks
út. Nei har gemoed wat luchte te hawwen, kriget de ûnsichtbere fis-
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west. Mar Johannes Schröder lit him net sjen. Dan moatte der mar ris
wat krêftiger middels tapast wurde. In hikke foar it hûs, dy’t ticht is,
hellet Claes Cornelis netsjes út de hingsels en set er kreas tsjin de
muorre oan. Revolúsjonair mei er dan wol wêze, mar baldadich is er
net. Yn ús tiid is dat wolris oarsom.
As de hikke oan ’e kant set is, kin der omraak tichele wurde op alles
wat mar lûd jout en dat bart mei in soad nocht. Mar al wa’t út ’e hûs
komt, net de fiskaal of ien fan syn húshâlding. De fiskaal hat wat
snoader west as de eksteur. Doe’t it nachtlik spektakel begûn hat er
daliks ûnrie rûkt. Mar ynpleats fan te besykjen fiks de reboelje tsjin te
kearen, dêr*t er yn elts gefal in gewear en in degen foar ta syn foldwaan hat, liket it dizze bewarder fan it rjocht mar better op tiid in
goed hinnekommen te sykjen. As Claes Cornelis en syn maten op ’e
foarkant fan it hûs bûnzje, pykje hy en syn húshâlding der troch de ef°terdoar út en wurde hja ynlitten by de buorman U.J. van Aylva, de
âld-ritmaster en broer fan de grytman.
Letter komme Claes Cornelis en syn helpers (ek Jacob Sybes is no presint) wol by de efterdoar, mar hja binne te let. By de hiele aksje hawwe
hja wat te min op de eksteur Gysbert Blom past, dat dy hat kâns sjoen
de wyk te spyljen. Wat no? As de trije opperteurs steane te oerlizzen,
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goed fergean sil. Dit hiele trelit sil benammen Claes Cornelis hiel wat
foldwaning jûn hawwe.
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Mei de fiskaal hat er noch alris yn ’e omslach
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ljocht. Elisabet mei har 25 jier is, oars as har heit, net sa bang útfallen.
Hja hat al har moed sammele, wêrnei’t ‘zij, deponente, haar verstout
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Op Apylvastate te Ternaard, meastentiids it slot ‘Spijker’ neamd, wenne âldritmaster U.J. van Aylva, broer fan de grytman. (Tekening fan Jacobus
Stellingwerf út 1723, Printekabinet Frysk Museum).

we oft.
No’t

heeft alleen terug te keeren en haar huijs te bewaren. Dat deponente
toen agter het huys heeft zien staan Claes Cornelis, Sikke Pieters en
Jacob Sybes. Dat Claes Cornelis haar had gevraagt waar haar Vader
was, hetgeen zij beantwoorde met te zeggen dat dezelve zoeven na de
buren was gegaan. Dat zij zulx niet wilden geloven, dat Claes Cornelis
haar verder had gevraagt na het snaphaan van haar Vader en na kruit
en loot. Dat deponente door de zijdeur in haar huys gegaan is alwaar
zij de drie voornoemde personen gevolgt is, dat nog in de stal zijnde,
Sikke Pieters hadde gezegt, waar is nu de Fiscaal, die oude duijvel.
Wij zullen hem ophangen. Dat de deponente op dat moment bezig
zijnde de klink van de binnendeur op te ligten om het ligt van daar te
krijgen, haar had omgekeert en gezegt, hoe ophangen? Dat Claes Cornelis en Jacob Sybes, beijde daarop hadden geroepen, ja ophangen, is
hij daar te goed toe? Wij zullen dij ook ophangen. Dat voornoemde
persoenen haar ook met force nootzaakten het ligt aan te steeken. Dat
deponente, daar mede bezig zijnde, door Jacob Sybes gevraagt wierd,

selsst
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die zulx apparent duurde, hoe dou liegste immers, dat stu het ligt
opsteekste, dou moetste dij voortspoeden, of wij hangen dij op. Dat
deponente vervolgens het ligt aangestoken zijnde verder genootzaakt
wierd aanweizinge te doen van haar Vaders snaphaan, kruit en loot en
de degen van haar Broeder, alles onder dreigementen zowel op haar
vader en Broeder als op haar. Dat Claes Cornelis in het kamertje van
haar Vader beneden in de hoek heeft zien staan het snaphaan hetgeen
hij vandaar heeft weg genomen, zeggende tegen deponente dat zij gelogen had van het snaphaan niet te weten, dat zij nu ook het kruit en
loot moeste aanwijzen, Dat Jacob Sybes uijt hetzelfde kamertje ook
heeft weg gekregen een stok van een astrolabium (in astronomysk
ynstrumint) dewelde hij later aan Sikke Pieters heeft overgegeven. Dat
zowel Jacob Sybes als de twee genoemde personen in verscheijden kamers van het huijs heeft omgezogt. Dat van eene bedstede een slip van
de deeken heeft neergehangen, dat Jacob Sybes daar deselve slip had
aangevat en met schielijkheit geroepen had, hier ligt die oude dijvel,
dat de andere twee ook daar bij komende bevonden dat niemant op
het bed was.’ Sa bleau Johannes Schröder ynearsten noch op frije fuotten. De tsjûgeferklearring fan Lysbet fornijt net oft, neidat it gewear nadere wie, ek it krûd en lead noch fûn binne. By dit oproer is
fan de fjoerwapens gjin gebrûk makke, dat it sil foar altyd ûnwis bliuwe oft se laden wiene of net.
No’t Claes Cornelis in gewear ta syn foldwaan hat, jout hy syn pistol
oer oan Jacob Sybes, dy’t der him tige wichtich mei achtet; neffens de
stikken is er dêr ‘met drift en ijver daarmet omgelopen’. Hy giet no ek
selsstannich op jacht nei inkelde oerheidstsjinners. By it lemieren fan
de moarn strykt er ta op it rjochtshûs. Yn in keamer dêrnêst wenje
Neeltje Daalman en har man Johannes Olivier, dy’t as opdracht hawwe ‘het Regthuis te bewaren en daarop te passen.’ Jacob Sybes begjint
mei fûleindich op ’e foardoar te slaan. Mar yn it rjochtshûs bliuwt it
stil. Pas as er goed op ’e syddoar bûnzet, oppenearret Neeltje Daalman har. Hja heart by de Iju mei in goede sliep, want hja hat neat
heard fan it lieden fan de klok en likemin fan it lawaai en mâltjirgjen
op ’e buorren. Hja sliept noch heal, as hja foar it rút ferskynt en
wurdt pas wat helderder as in fint mei in pistol har freget, oft har man
ger ek is. Hja fynt earst gjin wurden en heart har dan sawat taroppen
s: “Als hij niet komt, zullen wij hem met stokken halen.’ Dan is hja
wekker genôch om te sizzen, dat hy net thús is; hy is te Wierum GB e
seedyk. Jacob Sybes moat dan wol Ôfkroaskje.
It wurdt no tiid om de mannichte te sammeljen foar it lêste stik fan de
ekspedysje, de reis nei Holwert. Net elkenien hat dêr likefolle nocht
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Sybes

oan, dat Jacob Sybes achtet wat foarsje nedich. Hy komt dêrby yn ’e
boegen mei in Willem Jeltes, dy’t Kooyker neamd wurdt. Hy is 63 jier
en in doarpstype mei in ivigen toarst. Alhoewol hy letter foar de Prokureur-Generaal ûntstride sil, dat hy ‘altoos met een nat zeijl zoude
lopen’, is it wol wis dat hy op elk oere fan de dei wol wat mei. Foar
him is it dan ek in tige tafalder, dat de pleatslike herberge al om trije
oere yn ’e nacht iepen giet. Sa’n fortúntsje komt in toarstich man as
hy mar ienkear yn it libben oer. Steande foar de herberge mei de romer yn de hân litte hy en inkelde maten fan itselde soarte it hiele oproer moai by har lâns gean. Mar dan fersteurt Jacob Sybes it nocht,
mei’t er Kooyker hjit mei te kommen nei Holwert. Dat griist de man
danich oan, mar as Jacob Sybes driigjende taal hearre lit en mei syn
pistol swaait, achtet Kooyker sa’n tocht dochs wol fan belang. Hy
slikket it glês leech en jout him, mei syn maten, by de kolonne.
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In oarenien, dy’t wat oantrún fanneden hat, is in Hendrik Hendriks,

50 jier, boerearbeider út Foudgum. De nachtlike reis fan Foudgum nei
Ternaard hat him al danich fertret en hy achtet it no wol moai genôch.
As Jacob Sybes de minsken moannet om fierder te gean, seit Hendrik
Hendriks dat ‘het zo sterk niet behoefde en dat hij geen lust had door
de modderige dijck te lopen, vragende teffens waar zij dan na toe
moesten, hetgeen Jacob Sybes beantwoord met te zeggen na Holwert
en dat zij daar wel zouden horen, wat er verder te doen zoude vallen.
Dat deponent met zijn stok die hij in de hand had eenige beweginge
had gemaakt en gezegt tegen gemelde Jacob Sybes, gij hebt hier zo
veel te commanderen, als men mag doen wat men wil, dan kan ik ijmant wel de kop in slaan. Dat Sicke Pyters zulx horende, had gezegt,
dat moet zo niet gaan, wij moeten het met elkanderen houden.’ Mar
Jacob Sybes hat dochs de wurden fan Hendrik Hendriks net sa goed
fernearre kinne en as hy in skoftsje letter mei Claes Cornelis wer by it
keppeltsje lâns komt, dêr't Hendrik Hendriks yn meirint, liket it him
ta dat dy wol wat stadich foarútkomt en hy falt dêrom lilk út. ‘Ik
vraag uw of gij wilt voortgaan, dan niet of anders schiet ik er in, houdende teffens het pistool dat hij in de hant had op Hendrik Hendriks
toe, alsof hij daarmede wilde schieten. Dat Hendrik Hendriks de stok
in gereetheit hielt alsof hij de schoet wilde afkeren, zijnde zodanig
ontsteld, dat hem de tranen over de wangen liepen.’
Mei troch ditsoarte oanfitering is de mannichte ûnderweis nei Holwert. It is in mingd selskip mei ûngelikense fielings. Ek Johannes
Schröder en syn buorman U.J. van Aylva binne der by. Dat Johannes
Schröder net oan syn hjitfolgers ûntkommen is, is syn eigen domme
skuld. Neidat Claes Cornelis it gewear nadere hie, hiene hy en Jacob
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Sybes Elisabet betsjen litten. Dy wie doe werom gien nei it hûs fan
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U.J. van Aylva, dêr’t har heit en it fierdere diel fan de húshâlding ûnderdak fûn hiene. Der soe fierder neat bard wêze as Johannes Schrö-

Foar
trije
an as

oandoarst hie as hy. Wat soene de minsken dêr wol fan tinke? Beret
setten hy en syn frou dêrom wer op har hûs ta en seagen doe noch
krekt Claes Cornelis en Sicke Pyters fan de treppen Ôfkommen en
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field hie by it betinken, dat syn dochter mear
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fuortgean. Johannes Schröder en frou namen daliks de skea op. It ge-
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wie alles der noch en der blykte ek neat fernield te wêzen. De revo-
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op Johannes Schröder. Dochs wie frou Antje Schröder poerlilk, om’t
de oproermakkers fersomme hiene har modderfuotten te feien. It wie
alles krekt kreas oanfage en no moast hja wer! It soe in kabaretnûmer
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wear, de degen en de stôk fan it astrolabium ûntbrieken, mar fierder
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wêze kinne: it oproer op ’e buorren en de ferwoedenens oer de smoarge fuotstappen, dy’t it yn ’e hûs efterlitten hie.
Mar om mei it ferhaal troch te gean: Johannes Schröder hie dochs mar
goed dien om yn it hûs fan U.J. van Aylva de ein fan de stoarm Ôf te
wachtsjen. Syn moed wie al gau wer belune. Dat die bliken doe’t by it
ôftsjen fan de mannichte Jacob Sybes him nochris wer foar it hûs
postuere en ‘met veel hevigheid’ rôp: “Koom voort Fiscaal, koom
voort.’ In moai stikje théater, dat ek noch slagge. Want Johannes
Schröder doarst net yn ’e hûs te bliuwen. Dêr wie ûnderwilens ek UJ.
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hastich der út kaam, rôp dy: “Ja, ja, Mijnheer komt straks ook’, op dy
wize ek de âld-ritmeester priisjaand oan de oproermakkers. Mar dy
har drigeminten blykten net sa earnstich miend te wêzen. Oer ophingjen fan de ‘oude duyvel’ waard net mear praat. It bleau by in optwongen fuotreis nei Holwert, al litte de fielings dêrby fan de deabenaude
Johannes Schröder har allinne mar ealgje.
Johannes Schröder wie gjin held; datoangeande kipte hy der net út.

Hol-

en hy hie ek alhiel gjin skea hân oan hûs en guod. Dochs koed er it yn
syn tsjûgeferklearring, mear as in heal jier letter en yn elts gefal lang
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van Aylva, behelpsum as er wie, hinnegien, in died dêr’t er letter net
mei nocht oan weromtinke soe. Want doe’t Johannes Schröder
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Echte moed wie doedestiids no ienkear by it meastepart fan de lju fan
it bewâld fier te sykjen. Mar neffens my wied er ek gnypsk en wraaksuchtich. Nettsjinsteande alle drigeminten wie him neat oerkommen
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genôch om wat bekommen te wêzen, net litte en jou Jacob Sybes noch

in traap nei. ‘Nopens des Gevangens gedrag en hoe vreedsamen persoon hij is, meent Getuige dat klaar zal blijken uit menigvuldige staal-
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ties, die niet van de fraaiste zijn.” Mar de tsjûge joech sels gjin staal-
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tsjes en dejingen dy’t Jacob Sybes koenen, wisten neat ferkeards oer
him te fertellen. Hy joech him der fiks by en soarge ek goed foar syn
húshâlding.
Johannes Schröder hat der sines ta dien om Jacob Sybes op it skafot te
krijen. Hy krige syn sin, mar soe it him foldwaning jûn hawwe? Hy
hie syn eigen ûngeunstich byld sjoen yn de spegel, dy’t him mei troch
tadwaan fan Jacob Sybes foarholden wie en dat moat him dochs wol
foar altyd bybleaun wêze.
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Woansdei 2 july 1749:
de oanbuorjende doarpen wurde der yn behelle

Wylst Jacob Sybes, nei alle gedachten mei help fan Sicke Pyters, mei
grutte ‘verwoetheit’ de mannichte oantrunet nei Holwert op te tsjen,
kuert Claes Cornelis noch in oar diel fan it programma út. Hy wit, dêr
yn Holwert komt de kniper op ’e skine en dan kin it allinnich goed
gean mei in machtigen soad oproerich folk. Dêrom moat besocht wurde ek folk op te tromjen út de Dongeradielster doarpen dy’t oant no ta
bûten de aksje bleaun binne. Dat wurdt it wurk fan boadskippers dy't
de minsken dêre oanpuonne moatte sa gau mooglik en sa machtich
mooglik nei Holwert te kommen. Claes Cornelis en syn maten kinne
fansels net by de mannichte wei. It is dan in Lammert Hendriks út
Brantgum dy’t fan Claes Cornelis de oarder kriget de stap der yn te
setten nei Wierum om te meitsjen dat dêr de klok let wurdt en de minsken oansizzing krije om mei stokken en gripen op Holwert ta te marsjearen. Wêrom’t Lammert Hendriks útkard wurdt, is net dúdlik, mar

hy kin himsels ek oanbean hawwe. Faaks hat er inkelde helpers meikrige.
De opdracht hâldt ek noch yn dat de Wierumers op har bar de oanbuorjende doarpen alarmearje moatte en dy wer de fierdere doarpen.
Lokkich foar Lammerts Hendriks hoecht er it hiele ein net te rinnen.
In boer út Ternaard,

Pyter Scheltes,

is ien fan de net folle Friezen,

dy’t fûl meidwaan wol. Hy stelt syn hynders ta foldwaan fan de revolúsje. Twa fan syn soannen geane mei; oaren binne der dan al net
mear.
It is sawat fjouwer oere yn ’e moarn as hja yn Wierum oankomme.
Oer wat dêr bard is, stiet in wiidweidige en libbene beskriuwing fan
Johannes Olivier ta ús foldwaan. Dizze Johannes Olivier is de man
fan Neeltje Daalman, de frou dy’t Jacob Sybes sa rou wekke hat út
har djippe sliep. Hy skynt de iene of oare betsjinning hân te hawwen,
dy’t makke dat er by nacht en ûntiid op ’e seedyk by Wierum wêze
moast. Faaks moast er in eachje yn it seil hâlde tsjin slûkers of soksoarte naasje. Mar slûkers trappearret er dy nacht net; wol is er tsjûge
fan de oankomst fan Lammert Hendriks en syn helpers. Lammert
Hendriks wachtet net mei te dwaan wat him hjitten is. Lit ús it wurd
jaan oan Johannes Olivier. ‘Ik onderget. J. Olivier tot Wierum op
mijn gestelde post zijnde en gaande op de zeedijk hoorde ik sterk
kloppen. Om siende na’t kerkhof sag ik twee persoonen roepende en
wenkende aan mij: wist ik niet wat te doen was, waarop ik henen
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gaande, bij de trappen neer, daar stonden drie peerden, de zoon van
Pyter Scheltes, Egbert Pytters op ’e eene sittende, vraagde ik hem hoe
komste hier soo vroeg. Hij sweeg stille. Nog eens vraagende heb (ik)
hem niet hooren antwoorden. Ik opsiende naa’t kerkhof sag de
schoolmeester Plekker sijn deur open staan. Daar ik heenen ging, sag
ik een dikke stok bij de deur staan. Ik in of bij huis komende, sag ik
twee personen, de eene was Lammert Hendrix van Brantgum, de andere was een zoon van Pyter Scheltes, genaamd Schelte Pyters, vraagde ik hoe komme Jimme hier soo vroeg. Lammert Hendrix seide ’t is
alles in ’t rumoer. Jimme moete vort, vort. Ik in de gang van de
Schoolmeester zijn huis komende, vond ik de Schoolmeester heel ontstelt. Seide ik wat is hier te doen. Och mijn lieve Johannes (zei) hij,
wat sal ik doen. Ik seide wat is dat dan. Lammert Hendrix seide nu,
laat voortgaan. De klok moet klippe. Ik seide de klok klippe, wat sal
dat beduide. ’t Volk moet gewekt worde, seide hij en vort naa Holwert. Te 5 uijr moete se daar zijn. Hij seide tegen mij, Ternaarder
klok heeft soo lang al geklipt en geluid. Waarop ik seide wie heeft dat
gedaan, waarop hij antwoorde het is best dat het voortgaat, ’t sal anders slim voor Jimme uit sien. Ternaart is vol vreemd volk en van
rondomme in rep en roer om te marseeren. Jaa, seid hij sie wel toe,de
Extr (executeur, Lammert Hendriks bedoelt Gysbert Blom) heeft de
pistool al op de borst gehad. Ik seide marseere waar naar toe. Hij seide alle voor eerst naar Holwert. Ik seide wie geeft hier de order toe en
hij antwoorde Aaltie muy Klaas en sijn swager van Franeker. Ik seide
om wat te doen. Wel seide hij, wij sille allegaar naar Holwert en daar
dan orders ontfangen. Ik seide, wie sal te Holwert de orders geven.
Hij seide die naa de Prins geweest is. Ik sei dat weet ik niet. Wie is naa
de Prins geweest. Jaa seide hij weet gij niet die Committeerde die
voorleden Jaar na de Prins is geweest. (Dat slacht dúdlik op Lolke
Hulshuis.) Ik sei wat orders soude die hebben. Jaa seide hij, en dat
heevig, dat gaat van Holwert en dan soo voort naar Leeuwarden,

en

dat soo van alle kanten en die te huis blijft en niet met en gaat die sie
wel toe, die sal ongelukkig wirde. Doen gemelde meester bij ons
koomende, Meester seide hij, de klok moet klippe ’t volk moet op. Sie
wel toe wat u overkomt soo gij’t niet en doet. Meester grootelijks verleegen zijnde, seide tegen mij wat sal ik doen. ’t Welke hij hoorde seide hij laat voortgaan of ’t sal slimmer voor U worden. Ik vraagde wat
sij met de peerden deden. Antwoorde om de gauwigheit waren se gereiden. Haar order moestense tot Wierum bekent maaken en moesten
de Wierumers naar Nes en Paesens en dan weer soo voort van dorp tot
dorp. Meester weer hard gevergd wordende om te klippen heeft de
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klok geklipt of door sijn soon gedaan, ’t welk alles van de meester met
de grootste ontroeringe is geschied, ’t welk ik siende, en de stoutheit
van Lammert Hendrix en sijn redeneering wist ík niet wat te denken of
wat te doen, sag ik eenige mensen opkomen alle verlegen. Resolveerde
ik na huis te gaan om te sien hoe het daar mogte weesen. Te huis komende bevonde (ik) het dorp (Ternaerd dus) ontbloot van manspersoonen’.
Dêr hearde Johannes Olivier fan syn frou wat Jacob Sybes har allegearre te hâlden jûn hie. Hy wurdt der net gerêster op en it liket him
mar it feilichst ta efter de mannichte oan te gean en him der noch by
oan te sluten.
Bûten dit relaas is der noch in tsjûgeferklearring oanwêzich fan Jetse
Plekker sels. Dêr stiet yn dat net Jetse Plekker sels de klok let hat, mar
dat hy dit net ûngefaarlik wurk troch syn soan dwaan litten hat, in
jonge fan sa’n seis, sân jier.
Yn de ferklearring fan Jetse Plekker komt in rigelmannich foar, dy’t
in wat frjemd ljocht smyt op Johannes Olivier syn meidieling, dêr’t er
sa dúdlik yn doelt op Lolke Hulshuis. Neffens Jetse Plekker antwurde
Lammert Hendriks op syn fraach op waans oarder de klok let wurde
moast, allinne ‘dat hij van de Prins ordres had’. In soartgelikense ferklearring joech hy ek oan oare Wierumers, dy’t der him om fregen. Sa
stiet it yn de stikken. Gjinien hat it sa ferteld as Johannes Olivier. Ik
betrou dan syn ferhaal op dit punt dan ek net sa tige. Johannes Olivier
syn relaas is nammers gjin beëdige ferklearring, al leit it by de prosesstikken fan Lammert Hendriks. Lammert Hendriks, dy’t as keapman
in soad by de wei wie, hat Lolke Hulshuis grif wol fan namme kend en
hat ek foarfêst wol witten, dat dy yn 1748 as delegaasjelid mei nei de
Prins west hie. Wêrom soed er dan sa’n wiidweidich ferhaal dien hawwe sûnder dat er de namme fan Lolke Hulshuis neamt? Dat jout de
skyn fan wat mear diplomatyk talint as te ferwachtsjen is by in ienfâldige keapman, dy’t amper besleur hawwe kinnen hat oer wat dit
oproer winlik ynhie. Dat de Prokureur-Generaal by syn ûnderfreging
fan Lammert Hendriks alhiel net ynheakke hat op Johannes Olivier
syn ferhaal soe in oanwizing wêze kinne, dat der ek net folle wearde

oan takend is. Nei myn betinken hat Johannes Olivier, dy’t it wol fan
de anti-Hulshuisklub hawwe moatten hawwe sil, besocht by har in
goed bledsje te kommen.
Dêr te Wierum lit Lammert Hendriks it net by it goed bangmeitsjen
fan de skoalmaster. As de oare Wierumers wekker skrilje en-nei de
seedyk ta komme, trunet hy har krêftich oan de oansizzing, dy’t er har
oerbringt,

sekuer út te fieren.

It komt

der ta dat Atse Hoites,

Pyter
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Christiaans, Pyter Dinx en Jan Goslings optsjen nei it doarp Nes om
‘elk de swaere bevelen, die sij ontvangen hadden’ oer te bringen, wylst
Tjerk Thomas en Hendrik Wynsen mei itselde doel de stap der yn sette
nei Peazens. Dy twakaart hat noch te hearren krige, dat as hja ‘sulx
niet aanstonds verrigten dat dan haar huis en goed gevaar liepen. Ja
selvs een koegel voor de kop te verwagten hadden.’ In meidieling dy’t
de beide mannen op har bar trouhertich trochdwaan sille. It oare part
fan de manlike befolking makket dan risselwaasje meimekoar op ‘en
paad te gean nei Holwert.
As wy earst Hendrik Wynsen en Tjerk Thomas folgje op har wegen,
dan sjogge wy har yn Peazens oankommen, dêr't Tjerk Thomas him
oantsjinnet by de doarpsrjochter Fredericus Schregardus en Hendrik
Wynsen by Sjolle Haijes, âld ‘gecommitteerde’ fan it doarp, oan de
doar komt. Oan dyen bringe hja har boadskip oer, mei drigeminten en
al. Fredericus Schregardus, in man fan 68 jier, akselet frijwat tsjin. It
lieden fan de klok is troch it gerjocht ferbean, seit er. Mar Tjerk Thomas, dy’t syn geduld al gau ferliest, achtet dat jo oer sa’n formeel ding
net jeuzelje moatte. Fredericus Schregardus lykwols wit it dochs sa daliks net, wat foar Tjerk Thomas reden is om te roppen: “Schijt, schijt.
Wij willen het weten!’ Mei it ûnthjit dat hij nei de buorren giet om mei
oaren te oerlizzen, rekket Fredericus Schregardus lang om let de hjithollige Tjerk Thomas kwyt.
Hendrik Wynsen is net sa rûch mei de mûle. Dizze fiskersfeint fertelt
Sjolle Hayes yn hiel wat minder bluisterige wurden ‘dat de klok geklipt of geluid moeste worden om eenparigerhand op te trekken na
Holwert en die agter bleef het huijs omverre gehaald (zou worden),
dat sij kennisse moesten geven aan de gecommitteerden van twee
naastgelegen Dorpen en dat dese sulks insgelijks doen moesten.’ Nei
de ‘gecommitteerden’: it is Hendrik Wynsen syn eigen útlis, mar it
makket al, dat yn de folgjende doarpen it boadskip allinne oan dizze
eardere folksfertsjinwurdigers oerbrocht wurdt. Sjolle Hayes hat oars
noch al sein, dat der in misbegryp wêze moat, om’t er hielendal gjin
‘gecommitteerde’ west hat, mar Hendrik Wynsen hat him dêr net om
feroare.
Hendrik Wynsen en Tjerk Thomas miene no har plicht dien te hawwen. Dy fan Peazens binne no sels oan bod. Op ’e weromreis stekke
hja earst mar ris oan by in Willem Montes (of Martens) en nimme dêr
in pear fikse buorrels yn. Wylst hja dêr sitte en noch in Jan Goikes
him by har deljûn hat, begjint de Peazemer tsjerkeklok te lieden.
Om’t safolle drank op ’e lege mage wat fertinning nedich hat, nimt
Jan Goikes de beide Wierumers mei foar wat kofje by him thús. Pas
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dan sakje hja net al te hastich wer ôf nei Wierum ‘alwaar (zij) ’t dorp
genoegzaam ontledigd vonden van volk, te weten van het manvolk’.
Om’t hja gjin nocht hawwe om by it oerstjoere frouljusfolk te bliuwen, geane hja wat skytskoarjend ek op wei nei Holwert. Mar hja binne al wurch en krekt bûten Wierum sige hja aardich oanein yn it gers
fan de seedyk del. As fiskers binne hja sokke einen rinnen net wend en
de drank sil har der ek wol net rêdskonkiger op makke hawwe. Hja
bliuwe dêr fierdersoan mar lizzen, oant hja nei ferrin fan tiid it
doarpsfolk fan de kant fan Holwert weromkommen sjogge.
Wa hat yn Peazens de klok let? Ik haw it nearne net fine kinnen. De
prokureur-generaal hat fersomme dêr letter nei te freegjen. Sjolle
Hayes en Fredericus Schregardus binne der nei it fuortgean fan de beide Wierumers wat oerallich en benaud efterbleaun. Benammen Sjolle
Hayes sit yn ’e pine, want wat stiet har te wachtsjen as de oarder net
opfolge wurdt? It moat dan dochs mar wêze: de klok liedt en hiel Peazens komt opsetten en kriget te hearren, hoe’t it der foarstiet. It risseltaat is dat mei gauwens it manfolk, wapene mei stokken, op wei giet
nei Holwert. Sjolle Hayes is dan al safier dat er noch in rychje sliepkoppen optrommet. Hysels doart ek net thús te bliuwen en sa jout er
him, in stôk yn ’e hân en tramtearre troch fûle emoasjes, tusken de
Holwertgongers.
By alle drokte is net fergetten ek noch in pear boadskippers der op út
te stjoeren. It binne Gerlof Douwes en in man, dêr’t allinne fan bekend is dat hy Jacob hjitte, mar dy’t ‘Alde Deen’ neamd waard. Dizze
twakaart set hastich nei Ljussens ta. It is al njoggen oere as de beide
mannen dêr oankomme en hja geane daliks nei it hûs fan Claes Alberts. Dy hat nammentlik yn 1748 ôffurdige fan it doarp west. Him
bringe hja it revolúsjeboadskip oer en hja binne nei alle gedachten doe
daliks wer ôfset nei Peazens. Claes Alberts wit earst net rjocht hoe’t er
der mei oan moat. De meidieling fan de twa Peazemers hat him frijwat kjel makke en wa sil er om rie freegje? Hy stjoert earst mar ris in
famke nei Cornelis Folkerts mei it driuwend fersyk oft dy daliks komme wol. Dizze Cornelis Folkerts hat it jier tefoaren de oare doarpsôffurdige west. Dy nimt lykwols de needgjalp net al te swier op en komt
pas in oere letter. Mar Claes Alberts hat salang net wachtsjen doard.
De klok moat let wurde, hawwe Gerlof Douwes en Alde Deen him
hjitten, en de ‘gecommitteerden’ moatte nei Holwert. Dat is al oars as
Claes Cornelis en Sicke Pyters bedoeld hawwe, mar by it trochjaan
fan oarders wolle der wolris tekstferoarings ynslûâpe. Dúdlik is yn elts
gefal sein, dat ‘bij onwilligheit huijs en goed in brandt’ geane en dat
klinkt driigjend genôch foar in man mei in eigen hûs as Claes Alberts.
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EE
Goed bang en sûnder nocht set er dêrom dochs op ’e tsjerke ta. Sil er
liede? Hy wit dat de Iju fan it bewâld dêr sûnt de roerige dagen fan
1748 net bot op begien binne. As no in oarenien it ris die? Mei fiks fertoan fan gesach komt er dêrom it hûs yn by Linse Faber, doarpsrjochter en skoalmaster, dy’t er ‘ordonneert aanstonts te klippen.’ Mar

&

Linse Faber, alhiel net ferstuivere, prakkesearret dêr net oer. Claes
Alberts kroasket ôf en, syn rie te’n ein, beslût it dan dochs sels mar te

aart
a yn

dwaan. Even libbet syn hope op, as er Linse Faber en Wynsen Clases,
de doarpsskuonlaper, oankommen sjocht, mar as dy dochs net ree blike om te lieden, sit der foar him neat oars op as doch it sels ‘uijt vreese
voor ongemak’. Lykwols hâldt er der ek daliks wer mei op; formeel
hat hy no dien wat him sein is.
Hastich set er dan wer op hûs oan en al gau komt no ek Cornelis Folkerts opdaagjen dy’t de klok heard hat en begrypt, dat it tinken is.
Fan Claes Alberts heart er wat de Peazemers him sein hawwe en mei
har beiden oerlizze hja op hokker hoedene wize hja harsels der út rêde
kinne en oaren mei de gefaarlike putsjes opskypje. It boadskip moat
ek fierder trochjûn wurde en it liket har net goed ta dat sels te dwaan.
It slagget har dêr twa man foar te finen. De iene is Lieupke Melis, de
pleatslike kastlein, dy’t faaks mei syn drank in fiks stik fan it eigen
sûn ferstân weispield hat. De oare is Jan Pytters, in doarpstype, bekend om syn Ônnoazelheid. Dizze beide mannen sil letter har reewilligens soer opbrekke, wylst it Claes Alberts en Cornelis Folkerts slagje
sil oan in bestraffing te ûntkommen.
Mar dêroer fierderop mear. Lieupke Melis en Jan Pytters gean op ‘en
paad en Claes Alberts en Cornelis Folkerts sjogge hoe’t hja, nei’t hja
dien hawwe wat har opdroegen is fan de kant fan de opstannigen, it by
de oare kant net bedjerre. Yn sa’n sitewaasje soe in domeny wolris
goede rie jaan kinne. Hja sette dêrom net daliks nei Holwert Ôf, mar
ride earst nei Moarre om ‘de saek met haer Praedikant Dr. Columba
te overleggen’. Dy wit it lykwols ek net sa krekt, mar wilens dat hja
prate komt ek in Herman Botna del, dy’t har de rie jout ‘na Metselwier toe te gaan en de saek te overleggen met de Heer Grytman Haarsma, die (hun) quam te raeden stil te houden en niet na Holwert toe te

trekken gelijk de aenkondinge lag.’ Oan dit advys hâlde hja har
graach en hja geane stil nei hûs werom.
Lieupke Melis en Jan Pytters, op wei nei Eanjum, krije net de ynjouwing ris by in domeny oan te gean. Yn ien ruk giet it op it doarp ta en
dêr komme hja telâne by in Paulus Popes, in begoedige boer dy’t himsels raar yn ’e swierrichheden bringe sil. Fan it hâlden en dragen fan
Paulus Popes binne wy troch in moai grut tal tsjûgeferklearrings goed
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op ’e hichte. Dreaun troch bangens of opteinens of faaks wol troch
beide tagelyk is er bûtenwenstich aktyf en dat sil him net goed bekomme. As om in oere of tsien Lieupke Melis en Jan Pytters him har boadskip oerbringe, hellet er daliks syn sweager Teeke Jans op. Mei him
giet er nei it hûs fan de widdo Bouke Jans, dêr’t Lieupke Melis en Jan
Pytters ûnderwilens ek oankommen binne. De noch mar krekt ferstoarne Bouke Jans wie bierbrouwer neffens it quotisaasjeregister en
syn frou sil dit bedriuw wol op deselde foet fuortset hawwe. De beide
boadskippers mei har ûnderweis opdiene toarst binne dêr dus op in
goed adres oanlâne en de fierdere saken kinne ôfdien wurde ûnder it
geniet fan gâns bier.
Hja binne dêr net allinne mei har fjouweren, it hûs is gastfrij en in kliber folk, letter yn de stikken oantsjut as ‘het gemeen’, harket mei sân
pear earen mei. Lieupke Melis en Jan Pytters wolle dat Paulus Popes
en Teeke Jans de klok liede. Dy hawwe dêr no just net it measte sin
oan, mar ‘het gemeen’ lit hiel dúdlik syn meistimming blike. Paulus
Popes, dy’t ‘gecommitteerde’ west hat, doart winlik net mear nee te
sizzen, mar wol noch al, dat de oare ôffurdige fan Eanjum, Ids Cornelis, ek syn miening jout.
Om dy te sykjen en ek om wat frisse lucht te krijen, geane Paulus Popes, Jan Pytters en Lieupke Melis de strjitte op. Dêr moetsje hja sawier de heechsteatlike figuer fan jhr. Jarich Georg van Burmania. Dit
trochloftich hearskip hie fan 1729 oant 1744 grytman fan Eastdongeradiel west. Sûnt 1747 wied er grytman fan Frjentsjeradiel, wat him
net behindere rêstich op Holdingastate yn Eanjum wenjen te bliuwen. In wat wûnderlike foarm fan absinteïsme dat yn dy tiid mear
foarkaam en yn elts gefal wol makke dat der in fikse distânsje bleau
tusken de ynwenners fan de gritenij en har heechste bestjoerder. Yn
Eanjum is er in man sûnder offysje en sûnder foech as er dêr op 2 july
in kuier makket. “Woensdag zijnde den 2 Julij de buren tot Anjum
langs wandelende (tussen ellijf en twaalf) met intentie na huis te gaan,
doe hebbe ontmoet Paulus Popes met Jan Pytters van Lioessens met
nog een persoon mij dies tijds onbekent, dog die mij naderhand heeft
geseght te zijn Lieupke Melis van Lioessens, waarop ik aan Jan Pytters vroeg wat hij tot Anjum te doen hadde, en of hij mij te spreeken
hadde, alsoo hij een meijer was van mijn broeder de generaal Burmania, waarop hij mij antwoorde van neen. Dog Paulus Popes het woord
opvattende, seide mij op het boers: ’t laan is wer in ’t roemoer, de boeren benne wer oan de gong. Doe vroeg ik hem wat willen sij dan hebben, waerop hij mij wederom in sijn tael seide, sij willen de gecommitteerden van alle dorpen tot Hoiwert hebben tegens morgens en de
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klokken die moeten wederom luiden. Waerop ik aan hem repliceerde,
t is verbaest, wat willen sij dan eigentlijk hebben? Dat weet ik niet,
seide hij mij, sij sullen ons daer dan wel seggen wat er te doen sal vallen. Men seght ook, voegde hij daarbij, dat het om de Quotisatie te
doen is. Wel, seide ik daer op, siet wel toe en sijt voorsightig. Wat sullen sij U doen? en wat kunnen sij beginnen? want in de tijd van twee
uiren kunnen wij hondert en meer soldaten van Dockum krijgen. Die
kunnen alle de boeren uijt de andere plaatsen wel weg jaegen. Waerop
hij, Paulus, mij verlegen scheen en mij seide: ’t is wier, maer ik door’t
net litte. Waerop ik aan hem te kennen gaf, dat hij wel moeste oppassen. Waerop ider van ons sijn pad is gegaen.”
Paulus Popes folget de goede rie net op. Nei’t er Ôfskie nommen hat
fan de beide seinboaden út Ljussens, stapt er nei Eit Wytses, doarpsrjochter en skoalmaster fan Eanjum. Dy stiet op dat stuit foar de klas
en hâldt mar mei lijen de leave berntsjes wat yn ’e stringen. Foar Paulus Popes hat er gjin tiid en as dy him om de kaai fan de toer freget,
langet er him dy wat ôfwêzich oan. Mei de kaai yn 'e bûse komt Paulus Popes werom by syn sweager. Hja wachtsje noch in skoftsje op Ids
Cornelis, mar dy komt noch altyd net opsetten. As it har te lang duorret, tinkt it de beide mannen,

dat hja mar ta dieden oergean moatte.

Hja hawwe de kaai; lykwols, is it te aventoerjen om sels de klok te lieden? It soe ommers better wêze as in pear skoaljonges dat even diene.
Sadwaande is Paulus Popes in heal oere letter werom by de skoalle.
‘Weder komende voor ’t schoolvinster dat open stonde, seggende:
‘Meister, U moet de jongens de klok luide late.’ Eit Wytses wegert,
seggende: ik derf ’t niet doen; hierop meende ik dat gemelde Paulus
Popes een van beide seide: ik derf ’t niet laten, ik derf ’t wel doen,

’t

welke ik met geen sekerheit kan seggen, door’t geraes van de schoolkinders. Hierop is Paulus Popes weg gegaan.”
No’t de skoalbern net liede meie, moatte in pear oare gadingmakkers
fûn wurde. Dat slagget. It binne Symen Wybes en Johannes Douwes.
Hja liede de klok, alhoewol’t it net mei. Paulus Popes hat dien wat
him hjitten is, mar Symen Wybes sil der letter acht dagen foar sitte
moatte en Johannes Douwes komt allinne frij om’t er net goed by de
holle is. Paulus Popes hat ûnderwilens in hynder seale om sa yn steat
te wêzen einlings syn mei-ôffurdige Ids Cornelis op te sykjen. Teeke
Jans makket risselwaasjes om Ingwierrum op ’e hichte te bringen.
Wat jhr. J.G. van Burmania oanbelanget, dy heart de klokken bûnzjen en moat no wol begripe dat syn warskôging gjin útwurking hân
hat. ‘Een weinig te huis sijnde geweest, verhaalde (ik) de historij aan
mijn vrouw en al mijn volck die seer perplex waeren en nog meer ont-

73

stelt wierden door het luiden der klokken. Nadat (ik) eenige voorsorgen met mijne volk hadde genomen tot onse gemeene veiligheit, soo
ben (ik) wederom na de buuren gegaan. Toen heb (ik) Paulus te peerd
sittend op de weg ontmoet. Vroeg hem toen waer nu heen? waerop hij
antwoorde na Ids Cornelis of na Holwert. Vroeg hem in het weg rijden, wel hebben de klokken haest lang genoeg geluid? Wel ja, seide
hij, dat tinck mij aek sa al. Ik habbet al seid, mar ja wolle neat. Doe
seide ik, wel dan zal ik reis sien, of (ik) haer daer niet toe kan bewegen.”
Mar de moed fan de jonker hâldt net oer; hy giet net streekrjocht nei
de tsjerke, mar nei de earme master Eit Wytses, by wa’t fan fredich les
jaan dy moarn net folle terjochte komt. Master moat it putsje mar
opknappe. ‘Bij de schoolmeester komende, sei (ik) aen hem om de luiders te seggen dat het nu so al wel was, waerop dat onaengenaem geklang een einde nam, nadat er een uir bijna geluid was.’ In oere, dat sil
wol wat oerdreaun wêze. Neffens master Eit Wytses hat it net mear as
in kertier duorre en dat komt, rekkene nei de tiid dêr’t him dit hiele gefal yn ôfspile, ek better út.
Jhr. J.G. van Burmania syn hert kloppet al wat rêstiger by it nei hûs
gean. It is wer fredich en lüf en guod lykje net mear yn gefaar. Noch
ienris sil er mei Paulus Popes petearje. ‘Des anderen daags Paulus wederom ontmoetende, seide hij mij dat hij sig hebbende geinformeerd
op de saek, hij bevonden hadde, dat er niet te doen was, en sig nu seer
beklaegde, dat hij soo gehandelt hadde. Waerop (ik) hem ten antwoord gaf, dat hij na mijn woorden hadde moeten luisteren. Dat is
wel waer, seide hij, maer de swaere dreigementen hebben mij vervoert.
Ik hebbe het seer tegens mijn sin gedaen. Dat is wel, seide ik, maer had
stu dat wat eerder of gister bedaght, het hadde wel soo goed geweest”
Mar wy rinne op ’e dingen foarút. It is foarearst 2 july en de tiid fan
ynkear by Paulus Popes is noch net kommen. Hy siket om Ids Cornelis en it slagget him dan dochs dy te finen. Want Ids Cornelis hat de
klok lieden heard en is op wei nei de buorren om te fernimmen wat der
te rêden is. Dêr heart er fan de doarpslju dat hy, as âld-ôffurdige yn
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gau ynslein foar de seas en sa giet it oan op Holwert. Tusken Nes en
Wierum hearre hja lykwols, dat der foar har yn Holwert neat te
dwaan is. Mar no’t hja dochs fan hûs binne, beslute hja mar om der in
útsje fan te meitsjen. Hja ride ‘voor plaisier’ nei Wierum ‘om een
mengelen bier te drinken’. De net sa noflike neiklap komt in dei letter.
Teeke Jans, alhiel ûnkundich fan it feit dat de opstân ûnderwilens al
ta in ein kommen is, sûnder eare en gloary, is mei de seas op wei nei
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Holwert ferwachte wurdt. Paulus Popes is dêr dan ek; it hynder wurdt
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Ingwierrum. Underwilens stapt in Jacob Thomas by him yn, dy’t wol
nocht hat oan sa’n reiske. Hja oerhaastgje har net en as hja yn Ingwierrum binne, is it al tsjin twaën. De earste man by wa’t hja oangeane is Claes Sytses, ien fan de Ôffurdigen fan it jier tefoaren. Dy lit hastich syn maat Sasker Douwes komme en mei har beiden harkje hja mei
stúdzje nei it ferhaal fan Teeke Jans. Dêr is net folle yn werom te finen
fan it earste boadskip, dat swier laden wie mei drigeminten. Claes
Cornelis en Sicke Pyters hiene de mannichten oproppen om, wapene
mei stokken en skerp boere-ark,
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ûnwilligen; want har besit soe fernield of ferbrând wurde. Wat Teeke
Jans meidielt, komt der sawat op del, dat yn Holwert in mienskiplike
gearkomste fan eardere ‘gecommitteerden’ holden wurde sil. Hy wol
noch al hawwe, dat de ôffurdigen fan Ingwierrum ek dy fan Ie even op
’'e hichte bringe, mar it kloklieden kin om him wol oergean,

al soe it

faaks fan belang wêze om op dy wize de minsken bymekoarren te krijen en har te fertellen wat der te rêden is. Mar Claes Sytses en Sasker
Claeses binne net fûl op kloklieden en op in folksgearkomste, dat it
bliuwt sil yn Ingwierrum. Hja stjoere Claes Sytses syn soan Sytse
Claeses al nei Ie en gean mei har twaën op wei nei Holwert. Mar hja
sille dêr net oankomme. As hja yn Mitselwier binne, liket it har mar
‚better en gean werom. Letter sille hja beare ûnderweis ta ynkear kommen te wêzen. Mar oannimliker is, dat hja yn Mitselwier heard hawwe, dat it oproer al Ôfrûn is.
Sytse Claeses as hearrige soan, reizget sûnder tsjiniggewearjen nei le
en siket dêr de âld-‘gecommitteerde’ Jan Pytters Sjoeks op. Dy giet,
daliks beret, mei Sytse Claeses en twa oare doarpsmannen, Eabe Hylkes en Dirk Coenes, nei de twadde eardere Ôffurdige Jacob Ypes. Jan
Pytters Sjoeks en Jacob Ypes binne net as goede freonen út de Doelistebeweging wei kommen. Jan Pytters Sjoeks skat syn maat net botte
heech. Faaks om’t Jacob Ypes it ûnderwilens ta bysitter brocht hat?
Jacob Ypes blykt net thús te wêzen. Mar syn frou Lysbeth Reitzes
Tepma is der al en dy is net om wurden ferlegen. Om it no folgjende
taferiel te beskriuwen jou ik mar har ferklearring sa as dy yn ’e stikken
stiet. ‘Zij vertelt, dat op woensdag den 2 Julij 1749 ten haeren huise
gekomen is Jan Pytters Sjoeks bij sig hebbende Eebe Hylkes en Dirk
Coenes beiĳde van Ee, vragende na haer man waarop (zij) seijde, dat
die niet thuis was. Hierop gaf gemelde Jan Pytters Sjoeks te kennen,
dat hij daar met deese persoonen gekoomen waar om in presentie van
die persoonen als getuigen, de Bijzitter Jacob Ypes af te vragen of hij
zijn gecommitteerden plaats weeder wilde aanvaarden en soo sulks,
dat hij hem dan niet met het gat in de panne moeste laaten sitten als in
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de voorige tijden en indien hij ’t doen niet gedaan hadde, het huis al
om verre geweest was, dat hij nou wiete moeste wat hem te doen stonde. Waarop de getuige antwoorde, dat dit maar opgeraapte saaken
waaren en denkelijk voortquam dat se geen lasten wilden betaalen, dat
dit wel van de Prins soude koomen, dat hierop Jan Pytters Sjoeks antwoorde,

dat het konde wel weesen,

dat de Gecommitteerde

der ook

wel bij koomen. Hier op ging deselve wegs en seijde: dan kan ik niet
wiesser worde.’ Mei dizze lêste wurden taksearret er de koele taal fan
de húsfrou net op de krekte wize. No stjoert er in Minne Geerts nei
Jouswier om de eardere Ôffurdigen dêr op ’e hichte te bringen en makket er sels risselwaasjes om nei Holwert te gean. In hynder hoecht er
net nei om te sjen, want Sasker Douwes en Claes Sytses ride op wei nei
Holwert troch Ie en nimme him graach mei.
Minne Geerts giet yn Jouswier nei syn genamt Minne Janties ta. Dy
kriget te hearren, dat hy en Jetse Jacobs nei Holwert ta moatte. Ek
moatte hja it boadskip trochjaan oan de eardere ‘gecommitteerden’
fan Eastrum. Minne Janties stjoert dan in lytsfeint nei Jacob Dirks yn
Eastrum. Ta mear dieden bringt er it net, want fuort by syn pleats
komt dan de wein mei Sasker Douwes, Claes Sytses en Jan Pytters
Sjoeks him yn ’e mjitte. Minne Janties stapt by har yn en rydt mei nei
Mitselwier dêr’t de fjouwerkaart fan sin feroaret.
Yn Eastrum belânet Minne Janties syn feintsje by de eardere ôffurdige
Jacob Dirks. Dy hie yn 1748 mei de skoalmaster en doarpsrjochter
Jan Pytters yn it Doelistefront stien. It boadskip fan de jongkeardel
nimt er frijwat twivelich op. Hy begrypt it ek net sa goed en tinkt
earstnoch dat it om in oansizzing fan it gerjocht giet. Foar alle wissichheid giet er dochs mar nei Jan Pytters ta; faaks hat dy der wat
mear doel oer. Nei wat oerlis liket it har de baas earst mar ris út te
gean op ynformaasje. It fersiik, ek de eardere ôffurdigen fan Ealsum
op ’e hichte te bringen, geane hja mar oan foarby.
Har reis giet nei Dokkum, dêr’t hja prate wolle mei de siktaris fan
Eastdongeradiel W. Bergsma. Dy is lykwols net thús; mar wol treffe
hja de grytman Hans Hendrik van Haersma yn Dokkum, dat by dy
kinne hja har ljocht opstekke. Van Haersma lit har it ferhaal dwaan
en jout har dan deselde rie as moarns yn Mitselwier oan Claes Alberts
en Cornelis Folkerts: gean nei hûs en hâldt jimme stil. Dat dogge hja
mei tige nocht, sadat it boadskip net mear yn Ealsum oanlânet. Dêrmei komt in ein oan wat de estafetteloop fan de opstân neamd wurde
kin, begûn moarns ier by Ternaard, mei as earste man Lammert Hendriks en yn Wierum fuortset troch Tjerk Thomas en Hendrik Wynsens.
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Wy moatte no hielendal werom nei Wierum, want net allinne binne
dêrwei Tjerk Thomas en Hendrik Wynsen nei Peazens tein, mar is ek
de fjouwerkaart Atse Hoites, Pytter Christiaans, Pytter Dirx en Jan
Goslings ôfset nei Nes. Oer it wjerfarren fan dy mannen binne wy op
’e hichte troch de by de stikken lizzende bekentenis fan Dirk Pyters
Stoeltie fan Nes. Dizze arbeider, wakkere nijsgjirrich en net fij fan in
fersetsje is foar it Hof fiks útkloarke en hat it folgjende ferteld.
®s Morgens om vier uur opgestaen sijnde voor de deur heeft ontmoet
sijn buurman Willem Nutters, wanneer hij de klok van Wierum horende klippen tegen deselve seide, wat mag dat klippen beduiden,
waerop Willem Nutters seide sulx niet te weeten, is hij ’t dorp van Nes
omgegaan om te sien of er elders brande was, dog sulx nergens bemerkende, is hij weder na sijn huis gegaan. Daarop met eenen Watse Johannes, insgelijx een arbeider, ’t pade digt aan de zeedijk langs lopende en op de zeedijk uijt komende met voornemen haar werk van stijkelsteke waar tenemen. Dog op een stuk lande na aan de zeedijk gekomen sijnde, sijn (zij) door eenen Hendrik Wynsen, Visser toe Wierum,
en Tjerk Thomas, meede visser aldaar, aangeroepen, dewelke tegen
haar seide vort in haer dorp de klock te moeten klippen en dat sij na
Holwert moesten en het toe Ternaart vol vreemt volk sat. Waarop hij
_en Watse Johannes van Nes sijn teruggegaan en aldaer gekomen sijnde, hoorden sij de klock klippen, waardoor ijder een gelegen was.
Wanneer Jacob Jacobs hem bij heeft gevoegt en alsoo bij haar beiden
sijn gekomen Atte Hoytes, Pytter Christiaans, Gosling Doekes, de
twee eerste sijnde vissers en de derde een soon van de voerman Doeke
Aans (de man dy’t in baarch oanriden hie, mei in hiele neisleep, sj. s.
44) alle drie woonagtig toe Wierum en een vierde persoon, dog welkes naam hem onbekend is, meede te Wierum woonagtig. Seggende
alle eenparig tegent haar, dat sij met stocken moesten opkomen en na
Holwert optrecken en dat sij het selve boodschap moesten brengen
aan de Dorp en Gecommitteerden van Nijkerk. Dat sij ingevolge die
laste, sonder egter een quaad voornemen te hebben, alleen uijt vreese
omdat door die vier persoonen gedreigt wierden, dat als sij dat niet deden dat sij dan van agteren zouden opkome en slaan er in met stocken
of schieten: er in.”
Op dizze wize fiks sterke, geane Dirk Pyters Stoeltie en Jacob Jacobs
op reis nei Nijtsjerk. Dêr wennet Foeke Sjoerds, skoalmaster en
doarpsrjochter, dy’t it jier tefoaren as ‘gecommitteerde’ fan dat doarp
in wichtich oandiel hân hat yn de Doelistebeweging. Hy sil de bêste
skiedskriuwer fan Fryslân yn de achttjinde ieu wurde, mar by de oerheid nea de wurdearring fine dy’t him takomt, soks fanwege dat Doe71

listeferline. It is feitlik in wat trystich ferhaal apart: hy hie fertsjinne
provinsiaal skiedskriuwer te wurden, mar is libbenslang skoalmaster
bleaun op 116 gûne yn ’t jier, mei de needsaak dus fan in hiel steal bybaantsjes.… Foeke Sjoerds is al fan ’t bêd ôf, as Dirk Pyters Stoeltie
(sûnder syn maat) by him oan ’e doar komt. As dy syn ferhaal docht,
is ek de buorman Johannes Wilman der by kommen, dat der is noch in
harker. It docht bliken dat de beide mannen net ûnderstboppest binne
fan wat Dirk Pyters Stoeltie fertelt. Foeke Sjoerds seit, nei alle gedachten wat út ’e hichte, dat hy net fan doel is de klok te lieden. Dirk
Pyters Stoeltie kriget wol it ferstân, dat er by dizze minsken mei goedens neat klear kriget en smyt it dêrom oer in oare boech. Hy ropt:
“Wij hebben met u wijse praatjes niet te doen! Wilt gij het niet doen,
moet gij afwagten wat u overkome.’ Sa stiet it alteast yn ’e stikken.
No hat Foeke Sjoerds foar ’t neiste út de skiednis genôch leard om net
sa gau fan ’e wize te reitsjen as somlike oare lju yn ’e Dongeradielen.
Manmoedich wegert er nochris de klok te lieden en Johannes Wilman
docht it ek net. Foar Dirk Pyters Stoeltie sit der net oars op äs Ôf te
kroaskjen, mar in sûpke dat Johannes Wilman him oanbiedt slacht er
net ôf.
Yn mannich ding hat it foarûndersyk fan de prokureur-generaal frijwat sloarderich west. Sa hat er Jacob Jacobs net yn it ferhoar nommen en fan gefolgen witte wy net wat dy krekt útheefd hat. Mar wol
meitsje de stikken gewach fan twa Nijtsjerksters, Gerben Pytters en
Claes Wynsen, dy’t nei Mitselwier kommen binne. It hat alle eigenskip
dat hja stjoerd binne troch de oare eardere Ôffurdige fan Nijtsjerk,
Dirk Cornelis. En it kin hast net oars, of dy hat dat dien op oantrún
fan Jacob Jacobs. Mar ek Dirk Cornelis hat net foar it ferhoar west,
dat der is gjin folsleine wissichheid.
Gerben Pytters en Claes Wynsen hawwe lykwols in nijsgjirrich ferhaal dien. Al twaris binne wy de grytman fan Eastdongeradiel Hans
Herman van Haersma tsjinkommen; yn beide gefallen jout er mannen, dy’t by him komme om rie, it advys stil nei hûs ta te gean en Ôf te
wachtsjen. Mar hja wiene net de earsten. Dat hawwe Gerben Pytters
en Claes Wynsen west. Dizze Van Haersma is in man fan kwizekwânsje. Foar’t er yn 1744 beneamd waard ta grytman fan Eastdongeradiel
hied er siktaris west fan de Lânsrekkenkeamer en earder noch kaptein
yn it leger.2 Mar as Gerben Pytters en Claes Wynsen him freegje wat
hja dwaan moatte, wit er noch net sa krekt, wat er sizze sil. It is ier yn
’e moarn en faaks is er der noch net hielendal by. Hy lit wol syn bysitter Albert Douwes komme, mar neffens Gerben en Claes krigen hja
‘geen vaste last of ordre’. Mynhear seit tige manhaftich dat hy ‘na
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Westdongeradeel soude reisen om ondersoek na de saek te doen.” Mar
de eardere kaptein blykt net sa’n grutten held te wêzen. Ynpleats fan
nei Holwert giet er nei Dokkum, dêr’t er gjin ûndersiik hoecht te
dwaan,

mar it wol feiliger is. Sa komt it, dat de middeis Jacob Dirks

en Jan Pytters út Eastrum him dêr fine. As er har advisearret mar Ôf te
wachtsjen, dan is dat de rie dy’t er earst himsels jûn hat.
Gerben Pytters en Claes Wynsen hat er yn alle gefallen net wizer makke. Wat moatte hja dwaan? Earst mar ris nei de herberge, tinkt har;
en dêr litte hja, nei wat ynwindige fersterking, de beide eardere Ôffurdigen fan Mitselwier by har komme. It binne Jacob Adses en Roelof
Goverts. Hja komme allebeide en it is dan wat 8 oere yn 'e moarn. Ut
Gerben en Claes slacht no just net safolle revolúsionair fjoer. Der is
har sein, dat de klok let wurde moat en dat bringe hja ek oer. Mar as
Jacob Adses en Roelof Govert dêr gjin smucht op blike te hawwen,
slagge hja it, petearjend meimekoarren, yn de jamkste fâlde: dan
moat it mar oergean.
Lykwols, der is ek noch in boadskip oer te bringen nei Moarre. Dat
moat winlik al trochgean, mar de twa Mitselwiersters wolle har dêr
sels o sa graach foar weiwine. En dan komme hja al gau ta it bekende
resept: as hja dêr no ris in oarenien foar fûnen! Wachtris, it soe wol
_wat wêze foar de skoalmaster Otto Pytters. Dy wurdt dan ek mar ûntbean nei de herberge. ‘Daer komende, vond hij onder anderen Jacob
Adses huisman en Roelof Goverts kuiper te Metselwier, de laatstgenoemde hem vragende of hij wel gehoordt hadde dat ’t in Westdongeradiel alles in rep en roer was, waerop de getuige antwoorde dat (hij)
er wel iets van gehoordt hadde, waerop Jacob Adses seide, dat ’t haer

als gecommitteerde aangedient was om te Holwert te komen en sulks

aan Morra bekend te maken, dat hij nu oordeelde dat sulks wel sooge-

past door hem als Dorpsregter geschieden konde. Die ’t weigerde, seggende: ik derf ’t nog sulks niet doen en recommandeerde haar voorsigtig te wesen” It snoad úttochte opsetsje fan de beide mannen gyng dus
net troch. Sels doarsten hja de reis nei Moarre ek net oan; sadwaande
stûke hjir it boadskip al yn Mitselwier.
Lammert Hendriks syn missy hie dus net folle fertuten dien. It like der
net op, dat hiel Eastdongeradiel yn fjoer en flam rekke. Yn ’t generaal
wiene de boadskippers te bang om te wegerjen, mar te min besiele om
fakkeldragers fan de opstân te wêzen. De grutte kloften breinroerich
lânfolk, wapene mei stokken en gripen, dy’t Claes Cornelis en syn maten yn har fantasy op Holwert takommen sjoen hiene, ferskynden net.
Allinne de ynwenners fan Wierum, Peazens en faaks ek Nes kamen
moai massaal yn beweging. Mar helpe die it net mear, want foartiid
wiene yn Holwert de dingen al misbeteard.
79

VI

Woansdei 2 july 1749: op nei Holwert!
De ein fan it oproer

Oanfitere fan har trije foarmannen teach de ‘onbesuisde hoop’, lyk as
yn de prosesstikken de mannichte fan de twadde july neamd wurdt,
fan Ternaard op nei Holwert. Wol troch tadwaan fan dy trijekaart, dy
‘sig ijverig gedroeg om de menschen voort te doen maken’, komt de
kloft tusken fiúf en seis oere yn Holwert oan. Dêr giet it wer op deselde
wize om en ta as yn Ternaard. Wylst de mannichte de buorren fol roerichheid bringt, begjint ek al gau de klok te lieden. Dat dogge de grutte opperteurs sels net; Claes Cornelis en Sicke Pyters hawwe Wybren
Pytters fan Ternaard mei dat putsje belêste.
Wybren wie winlik troch syn eigen nijsgjirrigeris yn dy faaie sitewaasje
belâne. Hy hie nammentlik dy nachts wekke by syn sweager Pyter
Jansen, dy’t frijwat siik wie. Sa koe it barre, dat hy “des nagts voorbij
de vensters sag gaan verscheidene persoonen, menende dat het majers
waren, dogs de menigte vermeerderende, was hij buiten deur gegaan
om te sien wat er te doen was. Waarop een troep bij haar komende,
seiden dat sij ieglijk met haar moeste gaan na Holwert en dat met ordre van Sicke Pyters, Claes Cornelis en Jacob Sybes, met bedreiginge
dat soo sij onwillig waren, haar als dan met stocken op de kop souden
slaan en verders wagten wat haar op soude komen.’ Dizze drigeminten
hiene makke dat Wybren daliks ree wie om mei te gean. Of ’t er foar
syn ‘seer krancke’ sweager oare help socht hat, fernije de stikken ús
net. Yn de kloft ûntdiek er ek syn eigen heit, djip yn ’e sechstich en
min op ’e gong.
Underweis nei Holwert hat Wybren nochal wat heard. “t Seggen was,
dat sij (fan Holwert) souden gaan na Harlingen en dat verscheidene
met paarden waren uitgesonden na Agtcarspelen, Oostdongeradeel en
het Oldampt, om aldaar bekendt te maken wat in Westdongeradeel
omging, dat ’t seggen was dat de vijftigste penning en quotisatie met
de stocken betaald soude worden.’ Sok belesting beteljen hat Wybren
Pytters, nei’t it liket, wol talake, want hy liedt fol fjoer de Holwerter

klok, nei’t him dat hjitten is, ek al is er net sûnder twang by syn sike
sweager weirekke en hat er sjoen hoe’t syn heit meihompelje moast yn
’e kloft. Hy hat him, ear’t er nei de toer gyng, ek noch forsjoen fan in
assistint. It is in Wybren Sybes, ien dy’t in drôvich bytsje nocht hie
oan kloklieden, mar dy’t meikommen is nei ‘een dreigement van hem
met een stok over de oren te slaan’. Seis oere is it yn Holwert as de
klok liedt. As it lang genôch duorre hat, foeget Wybren Pytters him
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wer by de mannichte yn ’e buorren. As dêr Geert Claeses, masterkûper út Ternaard, blike lit net botte optein te wêzen oer al dat breinroerich gedoch, makket er dy út foar skytsek.
Claes Cornelis en Sicke Pyters binne ûnderwilens dwaande mei in folgjend programmapunt, it opheljen fan Lolke Hulshuis. Neffens in tal
tsjûgeferklearrings bart dat mei hiel wat mear konsideraasje as by oare Holwerters. Der wurdt hiel fatsoenlik op ’e doar kloppe. Hoe’t dat
útwurket, witte wy net sa krekt, al is der de lêzing fan Claes Jilles
Hulshuis dy’t seit dat syn soan prest is om mei te dwaan. It soe sa west
hawwe, dat moarns ‘4 uire of daer omtrent op de deponents deur geklopt is, zonder te weten door wie, dan was, waer dat getuige deselve
geopent had, na dat alvorens (hij) zijn nagtrok had aangeschoten,
waerop (hij) na syn soon toeging, verhalende aan deselve met alteratie
hoe de saken geschapen stonden, die daarop sig kledende door Claas
Cornelis gedwongen wierd mede te gaan.’ Der is frijwat ûnwierskynliks yn dit ferhaal. Mei de twang sil it wol tafallen hawwe. Lolke Hulshuis klaaide him net allinne oan, mar wapene him ek noch fan kop ta
teil; in wûnderlik ding by immen dy’t leaver net meidie.
As Lolke Hulshuis him oan it folk fertoant, is er útrist mei in snaphaan en in degen. Boppedat hat er, om der noch ferfaarliker út te sjen,
in weitas om dien. Oft dêr wat ynsitten hat? Faaks wat hertliks, wa sil
it sizze!
De Holwerter buorren is no fol minsken, mei de herberge ‘Het Zwaantje’ min ofte mear as aksjesintrom. Ynwenners, dy’t har noch fansiden hâlde, wurde twongen har der by te jaan. Yn dizze snuorje komt
Sjoerd Joosten op ’e lappen, de man dy’t, lyk as al yn haadstik III
meidield is, letter foar syn manmoedigens in nderskieding krije sil.
Dizze Sjoerd Joosten wurdt op strjitte oansprutsen troch Sicke Pyters,
‘hem ordonnerende van met haar lieden te gaan, hetgeen deponent
verweijgerde, vragende uiĳjt wiens ordre zij quamen en of haar commissie wettig was, wanneer niet zoude (hij) verweigeren van mede te
gaan en dan liever voor als agter. Waarop gemelde Sikke met een
groote drift op hem toegekomen is, zettende deponent een pistool op
de borst. Dat de deponent egter nog al volharde te zeggen: ik zal niet
met gaan, als ik geen last zie. Schiet liever toe, waarop Sikke deponent
verder ongemoeijd had gelaten’
Dat wie de earste kear,

dat foar it each

fan in hiele mannichte

fan

wankelmoedigen immen it oandoarde in foarman fan de opstân te
wjerstean, en ek dat him dêr neat fan oerkaam. Dêrmei wie net allinne
Sicke Pyters, mar winlik de hiele lieding troch de koer fallen. Want elkenien moast no wol ealgje, dat alle driuwerij en drigeminten allinne
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mar bangmakkerij wiene. De opperteurs doarden net ta it uterste te
gean. As minsken stie har dat te prijzgjen, mar op sa’n wize hat noch
nea in revolúsje kâns hân om te slagjen.
Ritmaster U.J. van Aylva en Johannes Schröder wiene gjin tsjûgen
mear fan dizze heldendied. It wie harren wat earder slagge yn de drokte stiltsjes út te pykjen. Underweis fan Ternaard nei Holwert hiene hja
dat ek alris besocht, mar doe hiene de trije foarmannen der in skoatteltsje foar strike kinnen. Diskear lykwols wie it goed gien en hiene hja
in ûnderkommen fûn yn it hûs fan de broer fan de ritmaster, de grytman H.D.E. van Aylva.
Oft de grytman sels thús wie? Ut de stikken wurdt dat net dúdlik en de
prokureur-generaal hat him ek net as tsjûge heard. As er al thús wie,
hat er him wol tige njuet holden mei op gjin inkelde wize te besykjen it
oproer te beswarren, wat dochs foargoed syn plicht west hie. Hy hie
oars alle gelegenheid hân him op manhaftige wize te ûnderskieden,
want syn hûs, Hania-state, wie it doel fan it folgjend ûnderdiel fan it
programma fan de opstân. Dêr moast de mannichte op los, de doarpstrommelslager op lêst fan Claes Cornelis foarop. Mar tefoaren waard
noch al Schelte Heeres, skuonmakker te Holwert, der op útstjoerd om
te sjen wêr’t de Wierumers bleauwen. In bytsje fersterking waard
blykber wol winsklik achte.
It is net wis oft op de Wierumers wachte is foar de mars nei Hania-state. It giet yn elts gefal los, mar de geast is net botte striidfeardich en
beret. De bedoeling bliuwt ek wat yn it tsjuster; lykwols, foar de grytman kin dy net folle goeds ynholden hawwe. Faaks hat er mei moatten
op in lange tocht fan it oproerige folk troch Fryslân. Under lieding fan
de fjouwer foarmannen wurdt de kloft oant by de singel fan Haniastate loadst. Mar as it safier is, begjint hja te skytskoarjen. Fan in opteine kriichshaftigens is gjin sprút mear te fernimmen. Dêr, deun by
Hania-state, kriget it folk, nei’t it liket, wat besleur oer wat de gefolgen wêze kinne, as it him op de iene of oare wize fergrypt oan persoan
en guod fan de grytman.
Oer wat him op ’e singel fan Hania-state Ôfspile hat, binne der ferklearrings fan Sjoerd Joosten, Jacob Jans, assistint fan it gerjocht fan
Westdongeradiel en Willem Lieuwes, arbeider út Ternaard. Alle trije
jouwe hja sa likernôch deselde lêzing. Lit ús ris sjen, hoe’t Sjoerd
Joosten dizze episoade beskriuwt. De twa grutte opperteurs binne
warber, Lolke Hulshuis ‘met een weijdtas over het lijf, een snaphaan
op de arm en een degen op de zijde, benevens Claes Cornelis die ook
een snaphaan droeg, zo menigmaal deponent hen gezien heeft uijt de
buren na de Cingel van de Grietman gegaan is. Wenkende Lolke Huls-
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It slot fan de Van Aylva’s te Holwert, om 1723 hinne tekene troch Jacobus
Stellingwerf. De tekener, dy’t net as al te krekt te boek stiet, wist de namme
blykber net mear doe’t er syn tekening útwurke, mar nei alle gedachten is it
Hania-state. (Printekabinet Frysk Museum).

huijs met de hand aan de menigte om voort te komen en haar lieden te
volgen, terwijl Claes Cornelis opentlijk uijtriep om voort te komen en
haar te volgen. Dat het volk wat terug bleef wanneer Claes Cornelis na
haar toetrad en aanmaande om voort te komen en zo een en andermaal tusschen Lolke Hulshuijs en het Volk heen en weder gaande, zodat deponent klaar konde zien, dat Lolke Hulshuijs zowel als Claes
Cornelis zig als een voorganger van de menigte gedragen heeft, dewelke haar beijde schoorvoetende volgde tot op de Cingel van den Heer
Grietman, van waar zij weder na de buren draaijde.’
Dit hat it kearpunt west. Wa sil sizze oft Sjoerd Joosten syn hoekhâlden tsjin Sicke Pyters en syn pistol de minsken net ta it betinken
brocht hat, dat hja fan de lieders fan de opstân mei al har drigeminten
dochs minder te frezen hiene as fan de Iju fan it bewâld, wannear’t it
oproer fjirder fuortgong hie. Der wie wol mear: sa koart nei it wylde
pachtersoproer, dat dochs net hielendal sûnder fortuten like west te
hawwen, wiene de geasten net sa ree foar in herhelling. Der wie ek gjin
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fûnk oersprongen fan de lichtfeardich-optimistyske fjouwer lieders op
de mannichte, by dy’t de twivel de oerhân krige hie.
Noch even dreutelet it folk wat wankelmoedich om by de singel; dan
kroasket it ôf. In part sawat ûnder lieding fan Lolke Huslhuis set Ôf
nei de âlde dyk, wylst in oar part mei as haadman Claes Cornelis werom falt op it útgongspunt, de herberge ‘Het Zwaantje’. Dêr komt ek
wer Sjoerd Joosten opdaagjen, dy’t koart tefoaren ferskate minsken
ret hie ‘terug te blijven’. Der folget dan in petear tusken him en Claes
Cornelis, dy’t witte wol ‘wat reden hij had (de menigte) van het volgen
te houden. Dat deponent daarop antwoorde, dat zijlieden hunne commissie zouden vertonen, uijt wiens ordre, beantwoord wierd van Claes
Cornelis met te zeggen: uijt onze ordre. Eijschende deponent van hem
dat hij zijn ordre dan moeste tonen en als dat wettig was, dat deponent
dan zoude met gaan. Dat Claes Cornelis onder dit gesprek ook had gezegt, dat het volk na Leeuwarden moeste gaan met haar lieden. Vragen deponent daarop wat zij daar zouden. Waarop Claes antwoorde,
hoe weet gij dan niet, hoe het volk te hoog in de Quotisatie wordt opgeschreven, dat hetgeen de gemeene man niet kan betalen. Vragende
deponent daarop, zult gij dat zo dan halen? Hetgeen Claes Cornelis
weder beantwoorde: ja, zo zullen wij dat halen, zig van deponent afwendende en tot de menigte kerende had Claes tegen dezelve gezegt:
koom, mars maar! en dus van hem afgaande.’
Wilens dat dit him by ‘Het Zwaantje’ ôfspile, stie Lolke Hulshuis mei
syn keppel folk by de ‘hooge dijck’ te wachtsjen, oant Claes Cornelis
him mei syn minsken by him foege. It petear tusken Claes Cornelis en
Sjoerd Joosten moat him sawat om seis oere yn ’e moarn Ôfspile hawwe. Dêrmei hat it oproer, dat hiele Fryslân yn opskuor bringe sillen
hie, noch gjin tolve oeren duorre.

It is net hielendal dúdlik oft Claes

Cornelis, Lolke Hulshuis, Sicke Pyters en Jacob Sybes nei de mislearring by Hania-state noch war dien hawwe de geast wer furdich wurde
te litten oer de mannichte. It soe wêze kinne dat hja doch noch besocht
hawwe in mars nei Ljouwert te ûndernimmen, mar dan sûnder de
grytman as in soarte gizeler. Yn dat gefal hie Blije it earstfolgjend doel
wêze kinnen. Dit doarp wurdt al yn ien fan de tsjûgeferklearrings
neamd en nammers ek yn it boek fan J. Haverkamp, Het leven van
Prins Willem V. Mar dêrmei soe wol op it program foarút rûn wêze,
want dêrneffens moast yn Holwert wachte wurde op it folk ût de oare
doarpen fan de Dongeradielen. Holwert gou as it sammelpunt.
Wat de haadmannen lykwols noch fan doel west hawwe, it gyng net
troch. By it folk wie de kriich der út en ek alles wat op discipline like.
It sil sa wol west hawwe, dat de iene nei de oare fuortsette, earst wat
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temûk, mar letter iepentliker. De minsken hiene op it lêst wol wat oars
te dwaan. Sa moat it de fjouwerkaart stadichoan dúdlik wurden wêze,
dat alles mislearre wie en dat der foar harren neat oars opsiet as te besykjen hastich fuort te kommen.
Lolke Hulshuis hat earst noch miend ta te kinnen mei thús ûnder te
dûken. Claes Cornelis en Sicke Pyters hiene it wol wat better foar de
geast. Hja setten mei sân hasten ta op ’e pleats fan Claes syn mem,
sloegen it hynder foar de seas en rieden nei Zoutkamp, as siet de divel
har op ’e hakken. Ek Jacob Sybes wist mar ien ding: sa hurd as er koe
út Holwert wei! Sa likernôch healwei tsienen is er by syn frou thús,
‘raadloos en verlegen sijnde’ neffens har ‘over hetgeene (hij) hadde
gedaan.’ Hja riedt him oan sa hastich mooglik de wyk te spyljen en
jout him it besparre jild fan harren mei. Jacob Sybes hat gjin hynder
ta syn foldwaan, mar ûnderweis komme Claes Cornelis en Sicke Pyters oanriden en litte him yn ’e seas stappe. Foar him betsjut dat noch
in moannemannich útstel fan eksekúsje.
Middeis fynt Jacob Jans, gerjochtstsjinner fan Westdongeradiel, op it
fuotpaad tusken Holwert en Ternaard, noch as stille tsjûge fan it misbetearde oproer de snaphaan fan de fiskaal. Claes Cornelis hat op syn
oerhastige flecht dêr it wapen hinnebruid. It wurdt letter as bewiisstik
‚ oerbrocht nei Ljouwert.
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VII

‘Al het sijn saken van quade gevolge’
It Ljouwerter Hof makket regaad

Yn syn dissertaasje Democratie en Oligarchie in Friesland tijdens de
Republiek skriuwt dr. C.J. Guibal (side 186) dat de prokureur-generaal en in Ôfdieling soldaten in ein makke hawwe oan de opstân. Dizze
meidieling is neffens my ûnkrekt. It blykt net út de boarnen dy’t hy
rieplachte hat en it blykt likemin út de prosesstikken dy’t ik trochnoaske haw. Hie it lêste wurd al west oan de wapens fan de soldaten,

dan soe dêr grif wat oer te finen west hawwe yn de tsjûgeferklearrings.
Boppedat hiene yn dat gefal de haadmannen fan de opstân net sa
maklik ûntkomme kinnen. Nee, út alles kin opmakke wurde, dat it
oproer oan syn eigen flaters en tekoarten op 'e nûn rûn is. Nei de op
healwei stûkjen bleaune demonstraasje by Hania-state wie it Ôfrûn,
sûnder in inkeld skot of oare died fan wapengeweld.
It is alhielendal net wis, oft de soldaten út Dokkum noch op deselde
twadde july yn aksje kommen binne. Itselde jildt foar de Ljouwerter
prokureur-generaal P.W. Ramaker. Yn dy tiid lei Ljouwert aardich
fier fan Holwert ôf.
Ek wol wat útslútsel jout it wjerfarren fan Lolke Hulshuis. Deselde
moarntiid dat syn maten halje-trawalje útnaaie, komt hy wer thús en
giet de jûns wurch op bêd. Hy is ien fan de haadmannen en soe yn de
beneaming komme noch deselde deis oppakt te wurden. Dochs komme de soldaten pas de oare moarns by syn heit oan ’e doar om te sjen
oft Lolke dêr ek is. Ek prokureur-generaal Ramaker komt pas de tongersdeis yn aksje. Mar hy set der dan wol daliks goed faasje efter en
heart in moai grut tal tsjûgen. It gerjocht fan Westdongeradiel stiet
him dêryn by, op oanstean fan it Hof, en dat bart, nuver as it liket,
earst noch mei help fan Claes Jilles Hulshuis! In rige tsjûgeferklearrings hat hy fêstlein. Mar yn in brief fan 9 july lit de griffier fan it Hof
H.W. van Plettenburg it gerjocht fan Westdongeradiel witte, dat “in
het toekomende, de Informatiën, die nopens dit oproer in ’t gemeen
genomen moeten worden, door de pen van de fiscaal Crans daar toe
reeds gebruikt, geregistreerd en onze missiven, die materie rakende
voor den voornoemden Secretaris geheim gehouden worden.’
Dy meidieling sil de grytman wol nei ’t sin west hawwe. Behalven dat
it gerjocht de prokureur-generaal behelpsum is —dêr’t Hof it letter
foar prizgje sil —wol de grytman, dy’t it gerjocht foarsit, ek graach
noch wat oars. Syn doel is it bewiis te leverjen, dat Claes Jilles Hulshuis winlik de haadpersoan west hat yn it komplot tsjin de oerheid. As
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Spitich genôch foar de Westdongeradielster ‘Aristides’ komt dat net
klear. Wat hy oan bewiismateriaal by mekoarren swilet is mar in drôvich bytsje: de ferklearring fan de frou fan in kastlein út Holwert
(buorlju fan de Hulshuizen) en fan in kastlein út Ternaard. It is folk
mei gâns fantasy. Sa miende de kastleinsfrou út in folslein ûnskuldich
wurdmannich fan Claes Jilles Hulshuis tsjin in fiskersman opmeitsje
te kinnen, dat hy (Hulshuis) wist dat de oare deis in oproer begjinne
soe. It ferhaal fan de Ternaarder kastlein wie fan itselde alloai: it like
him ta, dat Claes Jilles Hulshuis en bysitter G.G. Heeringa, dy’t ris
foar it ynbarren fan in beskate belesting by him oernachte hiene, jûns
let op in wol wat fertochte wize oan it klassinearjen west hiene, al hied
er fan wat hja seine neat ferstien. It seit himsels, dat it Hof op tsjûgenissen fan dit soarte no just net siet te wachtsjen.
De prokureur-generaal by it Hof kin it bêst fergelike wurde mei de
tsjinwurdige ofsier fan justysje, wêrby’t oantekene wurde moat dat
boppe it Hof gjin heger rjochtsorgaan bestie. De provinsjes wiene souverein. By it ûndersiik yn misdieden en it opspoaren fan misdiedigers
koed er hannelje op lêst fan it Hof, mar ek tewurkgean út himsels. Bystien waard er troch in substitút en it materiaal dat hja sammelen
stjoerde er, as de saken Ôfrûne wiene, yn in ‘besloten brief’ oan it
Hof. Dat makke dan út, oft it ta in strafferfolging komme soe. As dat
it gefal wie “legt de Procureur-Generaal Artikelen over tegen de gevangenen en zoekt dezelve, zo door getuigen als op allerlei andere wijzen
te bevestigen.’® Dêrnei wied er by it proses de oankleier en kaam dan
mei in eask nei analogy fan eardere fûnissen fan it Hof yn soartgelikense gefallen. De prokureur-generaal wie in wichtich man. Yn rangoarder folge er daliks op de ‘Heeren Raaden van het Hof van Friesland’s:

Prokureur-generaal en Hof hawwe doe yn 1749 de saken net fersleaukje litten. Neidat de prokureur-generaal sels poalshichte nommen hie
yn Holwert en dêr ek in tal tsjûgen ferheard, krigen de gerjochten fan
Westdongeradiel en Eastdongeradiel al op 5 july oarder fan de griffier
Van Plattenburg om Tjerk Thomas, as dy “uit zee’ werom kommen
wie, Dirk Pytters Stoeltie en Claes Alberts daliks op te pakken en oerbringe te litten nei wat it ‘gedemolieerde Blokhuis’ yn Ljouwert
neamd waard. Hendrik Wynsen moast earst noch foar de tsjûgen Fredericus Schregardus en Sjolle Hayes brocht wurde; koene dy him der
fan, dan moast hy fuortynienen nei Ljouwert op transport. Soe mar
ien fan de beide tsjûgen der him fan kenne, dan moast it gerjocht him
87

ynearsten noch finzen hâlde; mar koe gjinien fan twaën him, dan
moast er daliks frijlitten wurde. It Hof woe dus dat it ûndersiik op
krekte wize fuortgong hie. Oer Lammert Hendriks moast neffens de
griffier earst noch mear belêstend materiaal sammele wurde. Itselde
gou foar de famylje Pytters.
Dat materiaal moat moai hastich levere wêze, want al op 6 july krige it
gerjocht de oarder Lammert Hendriks en Wybren Pytters nei Ljouwert oer te bringen. De twa broers fan Wybren, Hoyte Pytters en Rochus Pytters, moasten earst noch fêstholden wurde. Mar by brief fan 8
july waard it gerjocht meidield, dat hja frijlitten wurde koene.
Dan is it ek al safier, dat it Hof mient foldwaande belêstend materiaal
te hawwen om de út it oproer fuortkommende saken te behanneljen.
Meimekoarren binne der fyftjin persoanen yn steat fan beskuldiging
steld. Frjemrd genôch is Claes Alberts net ien fan harren. Hoewol’t er
as ien fan de earsten oppakt is en nei it blokhús oerbrocht, komt it net
ta in proses tsjin him. De reden wêrom’t it Hof him gewurde lit, is my
net dúdlik wurden. Faaks hat er foarspraak hân fan dizze of jinge. Hy
hie oars genôch dien om nuver foar de hearen te kommen.
Der is wol mear net sa dúdlik. Der binne fyftjin fertochten, mar op
grûn fan wat somliken fan dyen hien hawwe, hiene der folle mear wêze kinnen. It hat der in soad fan, dat it Hof fyftjin man tewille genôch
achtet foar in rjochtsaak, dêr’t haast by is, om’t der ek de nedige warskôging en Ôfskrik fan útgean moat. Ut alle doarpen dy’t by it oproer
anneks west hawwe, is der yn elts gefal ien slachtoffer by. Troch dizze
sprieding kin fiks de skrik der ynjage wurde, ek sûnder massa-proses.
Yn sa’n oanpak sit fansels in stik rjochterlike eigenwille; en de kûgelsfeart, dêr’t alles mei behannele wurdt, makket de dingen der net better
op. Mar it Hof wol net wachtsje. Want it giet hjir net om gewoane
misdriuwen, dêr’t de fertochten ienlik yn pliigje te stean, om’t hja gjin
stipe hawwe fan de mienskip of in efterban. Dit is in polityk proses yn
in tiid, dat de machtigen yn it lân noch mar amper bekommen binne
fan de folksbeweging yn it jier tefoaren en it folk net sa optein is oer
de fertuten dêrfan. Der moat dêrom it near lein wurde op alles, dat as
in teken fan swakte útlein wurde kin en soks op slach en stel. Lang
wachtsjen soe as swakte sjoen wurde kinne.
It hat dan ek in kwestje fan dagen west. Der kaam noch by, dat op 15
july, Apostelskieding, it simmerreses fan it Hof begûn, dat duorje soe
oan de earste tiisdei yn septimber ta. Wêr hie it hinne moatten, as de
hearen fan it Hof der ek noch har fakânsje by ynkrommele hiene?
De Steaten hiene nei de bange dagen fan 1748 dien wat hja koene om
te soargjen, dat hja net nochris wer sa yn ’e benaudheid kamen. Dat
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de Prins har de plicht fan amnesty oplein hie foar al dejingen dy’t hja
skuldich achten, hie hja tige min nei’t sin west, mar dêr koene hja net
foar wei. Lykwols hiene hja yn it plakkaat fan 23 desimber 1748, dêr’t
de amnesty yn Ôfkundige waard, ek dúdlik de straffen neamd, dêr’t
takomstige opstokelders, oproermakkers en har hantlangers op rekkenje koene. De amnesty hie ienkear west en net wer; meidield waard
‘(…) dat ook niemant van wat staat of conditie hij ook zoude mogen
weesen/zig zal vervorderen/de voorschreeven Overigheit/Gerechten
en Magistraten/Officieren en Justicieren/en andere/in wat dienst of
employ die ook zouden mogen weesen/ten platten lande of in de Steeden/of ook yemant van de andere goede Ingeseetenen van deesen
Staat onder wat pretext/schijn/of voorgeven het ook zoude kunnen
zijn/zoo ten aanzien van hunne persoonen als goederen/op weege van
feiten of met gewelt in eeniger hande manier te beleedigen/beschadigen of dezelve tot het een of het ander forceren of dwingen/op poene
dat alle die geene/dewelke bevonden sullen worden daar aan handdadig te zijn geweest/niet alleen de hoofden/maar ook de anderen/niet
alleen de mannen/maar ook de vrouwspersoonen die sig daartoe sullen laten gebruiken/zonder eenige conniventie of dissimulatie met de
doodt zullen worden gestraft; en dat van gelijken/zonder eenige conniventie of dissimulatie/naar exigentie van saaken/zelvs ook met de
doodt/zullen worden gestraft alle die geene/dewelke bevonden zouden mogen worden/met woorden of werken oorsaak of aanleidinge te
hebben gegeven/ten einde de voorschreevene Overigheit/Gerechten en
Magistraten/Officieren en Justicieren/en andere/in wat dienst of employ die ook zouden mogen zijn/of de goede Ingeseetenen van den
Lande op weege van feiten of met gewelt in hunne persoonen of goederen eenigsins beleedigt/beschadigt of tot iets geforceert of gedwongen zouden mogen worden/schoon deselve de voorschreeven actie
selvs met hunne persoonen niet souden mogen hebben geassisteert of
bijgewoont.” Mei dizze krêftige taal fan de Steaten as rjochtline wist it
Hof wat him te dwaan stie, wylst de earme fertochten sawat ealgje
koene wat foar harren wankte.
Op 6 july begjint de ‘Commissaris uit den Rade’ al mei it útfreegjen
fan de op $ july oppakte fertochten. Dat wie op in snein; de rjochterlike macht seach ûnder dizze ûngewoane omstannichheden dus net tsjin
wat sneinswurk op. Dizze kommissaris wie ien fan de riedshearen fan
it Hof, oanwiisd om op grûn fan de ‘artikelen examinatoir’ de fertochten te ûnderstean en fierders, op grûn fan de ‘artikelen probatoir’
de tsjûgen te hearren. Dizze artikels wiene tefoaren opsteld troch de
prokureur-generaal. Foar in rychje fan gefallen wie Eduard Marius
89

van Burmania ‘Commissaris van den Rade’. Foar de fertochten wie
dat faaks net sa noflik, om’t hy in broer wie fan Bouwina van Burmania, de frou fan grytman H.D.E. van Aylva, tsjin wa’t it oproer yn
earste opslach rjochte wie.
Dêr’t it al te hastich tagiet, wurdt mei it rjocht wolris wat nuver omsprongen. Rjochtsprekken fereasket soarchsumens en soarchsumens
freget tiid. Yn de sentinsjes (= fûnissen) fan it Hof stiet almeast ek optekene wa’t de riedsman fan de fertochten west hat. By de prosessen
op 12 en 14 july tsjin de dielnimmers oan it oproer wurde gjin riedslju
neamd. Ek by de prosesstikken sels fûn ik gjin inkeld dúdlik bewiis
dat hja of somliken fan harren bystien binne troch in advokaat. Dochs
hiene fertochten yn gewoane gefallen rjocht op juridyske bystân.
Mei’t ‘de beschuldigde alle mogelijke middelen van verdediginge moge hebben, wordt hem, door den Raad een der oudste Advokaaten
toegevoegd, die acht in getal zijn, en ieder een jaarlijksch pensioen
trekken van 200 guldens, waarvoor zij de aangeklaagden om niet moeten bedienen, die echter, zo zij er vermogen toe hebben, op hun eigen
kosten, nog daar en boven een tweeden Advokaat mogen neemen’.
As Iykwols de bewizen sa oertsjûgend wiene, dat der gjin inkelde twivel wie oan de skuld fan de fertochten, koe tawizing fan in pro deo-advokaat benefter bliuwe. Sa stie it winlik yn de saken tsjin de fyftjin
fertochten. Dêrom kin net sein wurde, dat hja dúdlik yn har rjocht bekronken binne. Mar my tinkt wol, dat it by it hearren fan de tsjûgen
net krekt genôch tagien is. Tefolle wichtige dingen binnen net frege en
út de tsjûgeferklearrings lit him gjin kronologysk byld opbouwe fan
wat him op 2 july ôfspile hat.
De earste feroardielings wurde op 10 july útsprutsen. It giet om de net
sa swiere gefallen: Jacob Thomas fan Eanjum, Sytse Claes fan Ingwierrum, Gerben Pyters fan Nijtsjerk, Marten Jans fan Peazens en
Claes Wynsen fan Nijtsjerk. Hja wurde fiks yn ’e boete slein. “t Hof
condemneert Jacob Thomas van Anjum ter sake Excessen op den 2 julij 1749 ter gelegenheit van het oproer in de Grietenijen van Oost- en
Westdongeradeel ontstaan, gepleegd, aan het Comptoir van de Domeinen ten profijte van de heerlijkheit te betalen, de somma van een
honderd en vijftig goutguldens en sulx binnen veertien dagen naast
komende, bij gebreke dies fiat authorisatio op een deurwaarder om de
selve met middelen van Executie in te vorderen; alsmede in de kosten
van de open Acte voor sijn aandeel, ordonneert deselve wijders zich in
het toekomende van diergelijke Excessen te onthouden, bij Poene van
swaarder straffe.’
Jacob Thomas wie allinne mar út nocht oan wat sensaasje meiriden
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mei Teake Jans. Fierder hied er neat dien dat útmakke. Dat is foar
him dus wol in djoer ritsje wurden. De oare fjouwer fûnissen, dy’t de
griffier H.W. van Plettenburg foarlêst, falle wat mylder út. Sytse
Claeses kriget in boete fan hûndert ‘goutgulden’; Gerben Pytters,

Marten Jans en Claes Wynsen krije elk ien fan fyftich. It is foar dy tiid

hiel wat jild, mar hja kinne frij en sûnder pine nei hûs werom. De oare
tsien komme der sa goed net ôf.
Op 12 en 14 july, noch krekt foar it simmerreces, krije dy earme lúsangels har fûnissen te hearren. It binne Wybren Pytters fan Ternaard,
Lammert Hendriks fan Brantgum, Dirk Pytters Stoeltie fan Nes, Hendrik Wynsen fan Wierum, Symon Wybes fan Eanjum, Hoyte Pytters
fan Ternaard, Lieupke Melis fan Ljussens en Tjerk Thomas fan Wierum. De swierste straffe krije Wybren Pytters en Lammert Hendriks.
Is it wol sa, dat Wybren allinne mar de klok fan Holwert let hat, mar

it Hof tilt swier oan syn drigeminten tsjin syn wat ûnwillige helper.
Dat er dy ‘met de stock over de oren zou slaan’, komt him djoer te
stean. ‘Al het welke sijnde Saken van quaden gevolge die daarom anderen ter exempel niet behoorende te blijven ongestraft, soo is’t dat
Voorn. Hof op alles rijpelijk gelet ende geconsidereert hebbende ’t gene in desen behoorde te considereren in de name en van wegens de
Heerlijkheit der Landschappe van Frieslandt, den voorn. den gevangen gecondemneert heeft en condemneert hem bij desen om bij den
Scherpregter op het Schavot geleidet en aldaar wel strengelijk gegeselt
en gebrandmerkt te worden; Bant hem voorts uit Frieslandt de tijd
van Seven jaren, te ruimen de Stadt Leeuwarden binnen ’s daags sonneschijn, en het land binnen den derde dage, sonder in middelen tijde
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daer inne weder te mogen komen bij arbitrale Correctie.” Gisele earst,
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fierders brânmurken en dan noch sân jier ferballe! Dat mei in drako-

wat rûge drigeminten.
Foar Lammert Hendriks is de straf deselde as foar Wybren Pytters.
Doe’t Lammert Hendriks nei Wierum ried, waard er beselskippe fan
û.o. Schelte Pytters, in broer fan Wybren. It Hof lit dizze jonge lykwols gewurde. Utnaaid is er net, want hy wurdt noch al as tsjûge
heard. Hy wie út himsels meiriden nei Wierum en hie dêr neffens tsjûgeferklearrings ek syn wurdsje nochal dien. Mar faaks hat it Hof him
sparre om’t mei de feroardieling fan Wybren en Hoyte (sj. fierderop)
de famylje Pytters al swier genôch straft is.

De straffen fan de oaren, like wiidweidich omskreaun, lige der ek net

om. De folgjende Pytters (gjin famylje fan de eardere) dy’t it belije
moat, is Dirk Pytters fan Nes. Dizze simpele lânwrotter, dy’t de nuve-
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re tanamme Stoeltie (stuoltsje) meitôget, sil
en wurdt foar fiif jier ferballe. Hy hat net
werom te tinken oan de dei, dat hy it ‘stykel
skipper fan de revolúsje spylje te kinnen. ít

‘strengelijk’ gisele wurde
folle reden om mei nocht
steke’ opjoech om boadis him oplein om de kom-

mende jierren bûten Fryslân as lânarbeider de kost te winnen.

Hendrik Wynsen fan Wierum kriget deselde straffe. Hy wie op 2 july

mei Tjerk Thomas neì Peazens tein en hie dêr op rêstige wize dien wat
|

him hjitten wie. Mar it Hof hat likemin meilijen mei dizze fiskerman
as mei Dirk Pytters Stoeltie. Ek foar him wankt de giseling en de fer-

banning.

Hiel wat better komt Symon Wybes
op oarder fan Paulus Popes de klok
op wetter en brea kin er net kleie.
En dan is Paulus Popes sels oan bar,
rie fan jonker J.G. Burmania. Hy
moatfierders de kosten fan it proses

fan Eanjum der ôf, de man dy’t
let hat. Mei acht dagen opsluting
de man dy’t net harke hat nei de
wurdt foar twa jier ferballe en
betelje. Dat bestjut ‘dat deselve

soo lange op het gedemolieerde Blockhuis blijft’ oant it jild ôfdroegen

is. Goed hichte kriget men winlik net fan de straffen. Paulus Popes

komt er hiel wat better Ôf as Hendrik Wynsen

en de ûngelokkige

‘Stoeltie’, wylst Hendrik Wynsen as ’t der op oan komt, noch minder

dien hat. De eigenwille fan it Hof sit net allinne yn it tal fan de ‘exem-

pels’, dat it stelt (it hiene like goed 25 ynpleats fan 15 wêze kinnen),
mar ek yn de mjitte, dy’t it brûkt by it oplizzen fan straffen.
Nei Paulus Popes kriget Teake Jans syn straffe te hearren. Foar twa
jier moat er Ôfskie nimme fan sibben en freonen yn syn Eanjum. Sa
lang moat er út Fryslân wei.
Dan is der wer in Pytters oan bar. It is Hoyte Pytters, dy’t mei syn
fierdere famylje, wapene mei ‘een groote vork met drie tenen’, fol
fjoer nei Holwert tein wie. Faaks hie dit noch hinnebruie mocht; lykwols hied er op ’e singel by Hania-state de doarpsrjochter Laurens
Olivier earst te ferstean jûn, dat dy mei moast en doe, om’t de man der
mei in rychje ferlechjes oan ûntkomme woe, him tafoege ‘dat hij de
bek wel konde houden.’ Sokke taal tsjin in doarpsrjochter, dat gyng te

|

|

|

|

fier neffens it Hof. Hoyte Pytters ûntstriidt alle beskuldigingen, mar it
jout him neat; hy wurdt foar in jier ferballe en moat mar sjen, dat er
‘binnen
In selde
sens. It
Folkerts

’s daags zonneschijn’ út Ljouwert weikomt.
straf as Hoyte krije Lieupke Melis en Jan Pytters fan Ljusbinne de twa mannen dy’t der troch Claes Alberts en Cornelis
op útstjoerd wiene. Hja moatte it belije, wylst de Iêstjouwers

neat oerkomt. Yn hoefier dy dêr gewisse-beswiering fan oerholden
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hawwe is net oerlevere, mar men soe hoopje dat it har in skoft net mei
rêst litten hat.
Ek Jan Pytters Sjuck fan Ie wurdt foar in jier ferballe en dan binne op
ien dei fjirtjin saken Ôfdien: wol foargoed snjiddige rjochtspraak. It
Hof hat dan in frije snein, mar op moandei de fjirtjinde july komt
Tjerk Thomas fan Wierum noch foar. Hendrik Wynsen, dy’t mei him
nei Peazens rûn wie en yn elts gefal him net te bûten gien wie oan ûnskiklik praat, is dochs swier straft. Tjerk Thomas kin dêrom net folle
goeds ferwachte hawwe, mar it Hof hat it mei de fakânsje yn ’t sicht
wat op in sêft sin set; de man komt der mei twa jier ferbanning yn ferhâlding noch moai goed ôf.
Hoe moatte no de straffen fan it Hof foar dizze helpers en hantlangers
wurdearre wurde? Op grûn fan it plakkaat hiene se slimmer wêze kinnen om’t dêryn sels de deastraf neamd wie. Lange tichthússtraffen
binne ek net útdield. It is bleaun by lüfstraffen en ferbanning. No wiene yn dy tiid sokke straffen de meast gebrûklike. De finzenis yn gyngen allinne dejingen fan wa’t oannommen waard, dat hja dêrtroch
‘ferbettere’ waarden. Nei alle gedachten kamen by it Hof dizze ‘politike delinkwinten’ dêr net foar yn ’e beneaming.
Neffens de noarmen fan hjoed-de-dei wiene de straffen fansels bare
heech. Mar wiene se dat ek neffens de noarmen fan dy tiid? Ik leau dat
se wol sa likernôch oerien kamen mei wat doedestiids normaal achte
waard. It is in konklúzje, dêr't ik ta kommen bin nei it rieplachtsjen
fan it boek fan R.S. Roorda, Achtsjinde-ieuske kriminaliteit yn de
Wâlden (Ljouwert, 1966), dat it tiidrek beslacht fan 1720 oant 1770,
dus mei it jier 1749 der sawat middenyn. Dy heale ieu is lang genôch
om der goed ferlikeningsmateriaal yn te finen en ek wer koart genôch
om gjin al te grutte ferklearrings yn it rjochtsgefoel en de rjochtspraktyk te ferwachtsjen.
Om ris wat foarbylden te neamen: gnobberijen lyk as fan in stik klean
of wat itenswaar leveren al gau twa jier tichthús op. Wat grutter dieverij bgl. fan sulveren skuongaspen (doedestiids rôfguod by útstek)
waard almeast straft mei fûl giseljen en trije jier tichthús. Kaam der
ynbraak oan te pas, dan wie it taryf sanar fiif jier tichthús. Lichte gefallen fan tramtaasje of sûndigjen tsjin de seden foelen, wat de straffen oanbelanget, sa likernôch yn ’e rubryk fan de dieverijen. Ut Roorda syn boek moat men opmeitsje, dat swiere misdiedichheid yn it earme diel fan Fryslân mar komselden foarkaam. It wiene hast allegearre
lytse fergripen meì bittere earmoed as oarsaak.
It Fryske Hof hie yn dy tiid in goede namme. Koe de earlikens en suverens fan de bestjoersaristokrasy no just gjin sprekken lije, it Hof gou
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as ynteger. De rjochtspraak yn Fryslân wie fan in hiel wat better gehalte as yn in rige oare dielen fan de Feriene Nederlannen. As net-jurist moat ik wat foarsichtich wêze yn myn oardiel, mar it liket my
dochs ta, al set ik hjir en dêr in fraachteken, dat de wize wêrop it
rjocht hantearre en tapast is yn de saken dy’t anneks wiene mei dit oproer, de goede reputaasje fan it Fryske Hof net wjersprekt. Mei de reboelje fan it jier tefoaren noch farsk yn it ûnthâld hat it Hof dochs,
nei’t men sizze soe, gjin rjocht dien út fielings fan âldsear.
De fjouwer haadmannen hiene allegearre de wyk spile en wie it sadwaande har slagge har oan in feroardieling te ûntwinen. Der is noch
wol besocht har te krijen, mar wat te let en wat te wifkjend. Ut in brief
dy’t ik fûn haw fan ‘de Burgemeesteren en Raaden der Stadt Franequer’ datearre op 7 july 1749, oan de ‘Edel Mogende Heren van het
Hof’ docht bliken, dat it stedsbestjoer it hûs fan Sicke Pytters bewekje
litten hat, mar dat Sicke noch altyd net opdaagjen kommen wie. Ek
syn frou wist net wêr’t Sicke tahold. Wel, it stedsbestjoer koe SickePytters hûs oan ien wei bewekje litte, mar Sicke wie wol sa ferstannich
net nei Frjentsjer werom te kommen. Want net allinne syn libben stie
yn ’e kiif, mar ek gâns skuldeaskers stiene op him te wachtsjen. Der is
al meidield, dat Claes Cornelis, Sicke Pytters en Jacob Sybes mei de
seas nei Sâltkamp riden binne. It stiet yn in deiboek fan Lolke Hulshuis (sj. Bylage), dat ús ek fernijt, dat hja dêrfandinne mei it skip oer
Amsterdam nei Hamburg slagge binne. Lolke Hulshuis is pas in dei
letter útpike, sûnder dat immen him tsjinkeard hat. Ek hy belâne goed
en wol yn Hamburg. Salang ’t de mannen sa fier Ôf sieten, koe it Hof
neat dwaan.
Mar it Hof hoegde syn grime net lang te ferbiten. Noch gjin twa
moannen letter koe it ien fan de fjouwerkaart pakke. In dreech krewei
wie dat net, lyk as bliken dwaan sil. Yn augustus wiene Claes Cornelis,
de man dy’t alles op gong brocht hie, en Jacob Sybes út Hamburg de
reis werom oangien. It jild wie op. Grinslân wie it doel, om’t dêr, nei’t
hja grútsjen heard hiene, in nije opstân op útbrekken stie. Lolke Hulshuis bleau feilich yn Hamburg, dêr’t er him skoan rêde koe. Syn heit
hie sels alris in ynwenner fan Dokkum, goekunde fan de famylje, nei
Hamburg stjoerd om der wis fan te wêzen, dat it syn soan oan neat
ûntbriek. Mar syn maten helpe died er dochs net.
Sa hat er Jacob Sybes de dea yndreaun. Dat de Hulshuizen sunich wiene, haw ik alris sein, mar Lolke syn deunens foar Jacob Sybes komt
jin dochs wol tige min em wreedaardich oan. Hy wie it dochs, dy’t dizze simpele man mei moaie wurden foarholden hie, dat er net as arbeider hoegde te stjerren; en it is wol in wrange irony dat er dat ek net
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dien hat, mar wol as misdiediger ûnder de hannen fan de boal. Lolke
Hulshuis liket nea begrepen te hawwen, dat er in eareskuld hie foar
Jacob Sybes oer. Mar Jacob Sybes sels hat sokssawat ek net ealge. Bitterens wie dy goede jobbe frjemd en hy hat Lolke Hulshuis sels noch
holpen by it tôgjen fan dy syn spullen by in ferfarren (sj. s. 123).
Oer de aventoeren fan Jacob Sybes en Claes Cornelis nei har fuortgean út Hamburg haw ik neat fine kinnen. Mar yn Grinslân moatte
hja al hiel gau foar it ferstân krigen hawwe, dat dêr alhielendal net in
nije opstân op útbrekken stie. Hja wiene lykwols oan reapsein en wat
moasten hja? Ik nim oan dat hja al gau út mekoarren gien binne, soks
op oanstean fan Claes Cornelis. Want foar dy wie Jacob (Sybes) ommers allinne noch mar in bongel oan ’e poat. Yn syn fersleinens is Jacob Sybes doe mar weromset nei Fryslân, dêr’t er oppakt is. Sa sawat
tink ik dat it gien is, mar mear as in ûnderstelling is it net. By it behanneljen fan Jacob syn saak foar it Hof is neat meidield, hoe en wêr’t er
oanholden is. Ek die it bliken, dat it Hof net folle belangstelling hie
foar de oare trije. By it ferhearren is net nei harren frege. De prokureur-generaal P.W. Ramaker joech gjin blyk der tige op út te wêzen
om ek dy mannen yn hannen te krijen. Ik haw noch besocht om út te
finen, oft Jacob Sybes faaks dochs yn Grinslân pakt is, mar haw al
gau murken, dat dêr gjin begjinnensein oan wie. Wol hat it my bliken
dien, dat de namme Jacob Sybes net foarkomt op ’e list fan finzenen
yn it Grinzer tichthús, mar dat seit neat oer de mooglikheid, dat er
dochs yn Grinslân oppakt is.
Yn elts gefal sit Jacob Sybes sûnt ein septimber opsletten yn it Ljouwerter blokhús. Hy wurdt foar it earst op 29 septimber ûnderstien
troch de prokureur-generaal. Dat bart yn de saneamde eksaminaasjekeamer fan it blokhús, in ding dat al daliks net folle goeds wytget, al
plichte it yn ’e eksaminaasjekeamer noch altyd netsjes om en ta te
gean. Yn dy tiid wie rûnom yn Europa it marteljen noch in gebrûklik
helpmiddel by it rjocht, mar yn ’e eksaminaasjekeamer wie it ferhearren fan de fertochten ornearre foar de ‘Raden van den Hove’. It ûnderstean op it nivo fan de tredde graad en noch leger barde doe yn ’e
tramtaasjekeamer.* Dêr stie ek de pynbank mei al it dêrby hearrend
ark. Pas yn 1784 kaam de pynbank yn de eksaminaasjekeamer te
stean.
Fryslân hie dus ek syn pynbank. Tsjin dit wearzich ynstrumint kaam
hoe langer hoe mear wjerstân, mar de rjochterlike macht miende der
net sûnder te kinnen. De rjochtspraak yn Fryslân wie lykwols folle hu95

maner as bgl. dy yn Hollân.* Yn Fryslân waard allinne pinige as der
tige sterke oanwizings tsjin in fertochte bestiene, mar krekt net genôch
foar it oertsjûgend bewiis. De pynbank koe ek net altyd brûkt wurde.
‘De mate van het pijnigen wordt gelaten aan de bescheidenheijt des
Rechters, die acht moet nemen op de swarigheijt van de misdaedt (it
pinigjen mocht net barre, as dat slimmer wie as de straf, dy’t foar it
misdriuw oplein wurde koe), op de krachten van de persoon, soo van
lichaem als van meer of te minder verhardinge des gemoeds soo veel
blijken kan, ende moet gelet worden dat de persoon niet onbequaam
worde tot gebruik van sijn leeden ende tot sijn kostwinning.” Ek de wize fan pinigjen fan de earme lúsangel wie dúdlik reglementearre. “De
wijse van pijnigen bestaet bij ons in drie soorten of trappen; ten eersten het toeschroeven van duim-ijsers,

ten tweeden

scheen-ijsers,

en

ten derden het recken der leeden, dat wederom verscheiden trappen
heeft, doch altoos sonder dislocatie of uit het lidt setten, dat bij ons
niet gedaen word; ook andere soorten van wreeden(!) pijnigen worden
bij ons niet gebruikt.’ Yn Hollân wie dat oars. De stedsgerjochten
dêre wiene der tige hjit op har selsstannigens útkomme te litten. As de
fertochten in folsleine bekentenis ôfleine, koene hja net mear yn appel
gean by it provinsiaal Hof. En om dy folsleine bekentenissen der út te
krijen, makken de gerjochten al hiel gau gebrûk fan de pynbank. Sa
holden hja it gerjocht yn har gebiet ûnder har.
By Jacob Sybes is der gjin ûntkennensein oan. Sadwaande komme
der, nei hearskjend rjocht yn Fryslân, gjin martelpraktiken oan te pas.
Ik haw al útkomme litten, dat hy net mear as in goederleauske hantlanger west hat en net ien fan de opstokelders. Nei it oproer waard er
earst ek net foar sa’n ien oansjoen; wy witte, dat jhr. H. Vegelin van
Claerbergen him yn syn mémoires net iens neamt. Mar yn septimber
1749 liket dat ynienen hiel oars te wêzen. It Hof hat der dan sa’t skynt
ferlet fan dizze hiele saak mei wat spektakel ôf te sluten. Dêrom docht
de prokureur-generaal as wie dizze sljochte arbeidersman ien fan ’e
foarnaamste úttinkers fan it komplot.
Efter dizze saak wurdt wol wer wat faasje set, mar sa hastich as by de
prosessen yn july giet it net mear. Wat learsum fertoan kin gjin kwea.
Tusken it earste ferhoar en de útfiering fan it fûnis komme in moanne
of sân te lizzen. De eardere feroardielden hiene gjin advokaat, Jacob
Sybes hat al ien. Dizze riedsman, dy’t it pro deo docht, is dr. Johannes
de Horn. Hy is ree te dwaan wat er kin.
* Teminsten foar eigen ynwenners.
oars — alhiel gjin begrutsjen.
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De prokureur-generaal lit neat oan it tafal oer. Op 6 oktober heart er
gâns tsjûgen; ûnder harren in rychje, dy’t er op 3 july ek al ûnderstien
hat. Op 18 oktober wurde de earste ‘artikelen examinatoir’ opsteld en
dêrneffens wurdt Jacob Sybes fiks tante troch ‘Commissaris uit den
Rade’ E.M. van Burmania. It wiene mar even 78 punten. Yn de marge
fan it stik, dêr’t it hjir om giet, stiet noch in nijsgjirrige oantekening.
‘De Ed. Mog. Heer Commissaris gelieve den gevangen op ’t nadrukkelijkst af te vragen of niet de Secretaris Hulshuijs bij de voorschreven
en andere diergelijke gesprekken genoegzaam altijd present is geweest.
En verder, welke personen daarbij gemeenlijk tegenwoordig waren geweest.”
Hjir sit fansels it besykjen fan grytman H.D.E. van Aylva efter, syn
siktaris ûnderstek te dwaan. Jacob Sybes jout wol ta, dat hy in kear of
fjouwer by de siktaris oan hûs west hat en dat hy almeast ‘om negen
uir of daar omtrent weer wegging. Nog voegde de gevangen op nadrukkelijke afvraging hier bij, dat meer gemelde Secretaris bij hun gesprek was tegenwoordig geweest, dan had althoos gesegt: jongens,
jongens, brand jimme niet. Wijders was daar niemant bij praesent geweest als de knegt van het huis, die af en aen ging, sonder sijn gedagten hier of daar over te uiĳten.’ Dizze ferklearring betsjut wol, dat it
wrotten tsjin Claes Jilles Hulshuis by einsluten mislearre is.
It lêste artikel is dan noch de meidieling oer Jacob Sybes syn famylje:
de troubrek fan de heit en de dieverij fan de soan, dêr’t beide mannen
foar gisele binne. Troubrek wie doe noch in earnstich misdriuw en net
in soarte guozzebrieverij lyk as tsjinwurdich wolris. Dat de heit gisele
is, betsjut dat er net begoedige genôch wie om foar dy straf wei te
kommen. Yn elts gefal wiene dit dingen, dêr’t Jacob Sybes neat mei te
krijen hie en dêr’t er ek net oer ûnderfrege hoegde te wurden. Se wiene
nei alle gedachten neamd om oan te tsjutten, dat Jacob Sybes út in net
te bêste famylje kaam.
Op 11 novimber wurde ‘nadere articelen examinatoir’ opsteld. Ditkear binne it mar santjin. Der folget in nij ferhoar troch de ‘Commissaris uit den Rade’, mar Jacob Sybes wit net mear te fertellen as er earder al dien hat.
Op 20 jannewaris wurde de ûnderskate tsjûgen ûnderfrege. Hja moatte ek de ied ôflizze en krije de gelegenheid noch mear bysûnderheden
te fertellen. Mar mear nijs komt der winlik net út. De dingen binne no
wol dúdlik, ek Jacob Sybes syn oanpart der yn.
Foar de riedsman is der dan net safolle eare mear oan te beheljen. Nettsjinsteande dat makket Johannes de Horn hiel wat wurk fan syn ferdigening. Nijsgjirrich is syn ‘remonstrantie post interlocutoriam’ (in
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soarte tuskenferwar), dat hy leveret op 11 maart. Dêryn lit er deselde
konklúsje hearre as dêr’t ik ek ta kommen bin, ntl. dat Jacob Sybes alhiel neat witten hat wannear’t it oproer begjinne soe en dat dat him
folslein oer it mad kaam. Fansels, hy moat tajaan dat Jacob mei in
pistol omrûn hat, mar hy docht wol syn uterste bêst om de tsjûgeferklearrings te ûntkrêftigen, dat Jacob Sybes dat wapen allinne brûkt
hat om de minsken ta meidwaan te pressen. (Dêr allinne al stie de deastraf op.) Wie trouwens it pistol laden? Al of net, der kin gjin antwurd
jûn wurde; in sloadrichheid fan belang.
It besykjen fan Johannes de Horn om de wearde fan de tsjûgeferklearrings te belytsjen en oannimlik te meitsjen, dat Jacob feitlik neat fan it
oproer hawwe moast en sels beswykt is foar presje, is him net sa goed
Ôfgien. It is ek besiden de wierheid. Jacob Sybes hat it oproer net mei
losmakke, mar doe’t it ienkear op gong kommen wie, hat er mei flyt
en mei fjoer meidien. In oar ding lykwols slagget Johannes de Horn
al. Hy kin de beskuldiging wjerlizze, dat Jacob Sybes ien fan de oanlizzers is fan it oproer. Mar helpe docht it de earme lúsangel net.
It fûnis wurdt útsprutsen op 18 april. Der stiet net yn, dat Jacob Sybes
ien fan de lieders fan it komplot west hat, mar it makket gewach fan in
hiele rige oare misdriuwen. Nei dizze neamd te hawwen, wêrby’t noch
Jacob Sybes syn sizzen op 2 july, dat it pistol laden wie him beswierlik
oanrekkene wurdt, komt het Hof ta de einkonklúzje ‘dat de gevangen
sig dus als een voorganger en belhamel in het uitvoeren van de aanslag
betoond heeft, dat de gevangen sig hierdoor aan de grouwelijkste misdaad van oproer schuldig gemaakt heeft.’ Sa makket it Hof dizze
sljochte lânwrotter, dy’t amper doel hân hat oer wat er die, ta Fryske
steatsfijân nûmer ien. Op it oansetten ta en it oanpart hawwen oan in
oproer stie fan âlds de deastraf.” De proklamaasje fan 23 desimber
1748 hie dat nochris yn ’t bysûnder oan elkenien te witten dien. Jacob
Sybes koe dus witte wat him te wachtsjen stie. Faaks hat hy, olfert
sûnder euvelmoed, oan it lêst ta noch hope hân. Mar dy hope hat dan
fergees west.

|
||

‘Al het welke sijnde saken van zeer quaden gevolge, die daarom anderen ten Exempel wel swaarlijk behoorden te worden gestraft, soo is’t
dat het voors. Hof op alles wijselijk gelet en geconsidereert hebbende
’t geene men in desen behoorde te considereren in den name en de van
wegens de Heerlijkheit der Landschappe van Friesland den voornoemden gevangen condemneert heeft en condemneert hem bij desen om
bij den Scherpregter op het Schavot geleidet aldaar met den Sweerde
geexecuteet van het leven ter doodt gebragt te worden. Actum dese 18
april 1750.”
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Nei syn fûnis oanheard te hawwen, is Jacob Sybes fan de kânselderij
werombrocht nei it blokhús en dêr opslúten yn de drôfkeamer. Yn dy
drôfkeamer waarden de finzenen ûnderbrocht, nei’t har deafûnis útsprutsen wie. Der wiene in bedsteed yn en inkelde sitbanken. Der koe

ek noch yn stookt wurde.

Yn dizze drôfkeamer

mochten

‘Predikan-

earin it
oed
mei
flyt

ten, maar ook wel andere godvruchtige mensen, deese gevangen tot
den laatsten oogenblik bezoeken.’ Wa wit hat Jacob Sybes noch
geastlike bystân frege en krige om treaste de dea yn te gean.
In soad tiid om himsels ree te meitsjen foar de drôve útein hat Jacob
Sybes oars net hân. It fûnis waard noch op deselde maitiidsdei útfierd
en sa stoar op 18 april 1750 Jacob Sybes ûnder hannen fan de boal.
Minder om syn dieden dan as ‘Exempel’, liket it my ta; in warskôgjend foarbyld om oaren ôf te hâlden fan oanslaggen op in maatskippij, dy’t har hanthavening al lang net mear fertsjinne.
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wie allinne mar in goedleauwige materialist, dy’t meidie oan in oproer
om’t er tocht der better fan te wurden. En as betocht wurdt dat de
Frânske revolúsje, dy’t safolle op ’e kop sette, pas fjirtich jier letter
útbrekke soe, stoar er boppedat noch fierste gau. Sa is him ek de kâns
ûntsein noch posthúm as in martelder eard te wurden. Dat soe dan net
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Hy liet syn libben net as in idéalist, dy’t in bettere wrâld bestribben; hy

neffens de wierheid west hawwe, mar soksawat jildt foar mear martel-

ders. Jacob Sybes stoar ienlik en allinne, betreure, nei’t men hoopje
soe, fan wiif en bern, mar troch Fryslân al gau fergetten.
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VIII

Hoe’t it de oare dieders ôfgyng

Yn it foarige haadstik is der al gewach fan makke, hoe’t de fjouwer
haadmannen yn Hamburg by tafal wer feriene waarden. Wy witte dat
Lolke Hulshuis net, lyk as syn maten, daliks de wyk spile hat. Hy hat
even sjen wolle hoe’t de dingen har ûntjoegen. Optimist as er wie hat
hy faaks noch hope, dat men him gewurde litte soe. Mar de oare
moarns krige er al yn ’e rekken, dat it bewâld de opstân beleaven net
licht opnaam en der fûl op wie de lieders yn hannen te krijen. Hy koe
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by it opspoaren. In al te lestige en hongerige reis sil Lolke Hulshuis ek
wol net hân hawwe.
Ik haw ek al útkomme litten alle reden te hawwen om te mienen dat it
Hof, nei de july-fûnissen en it ûnthalzjen fan Jacob Sybes, der net folle ferlet mear fan hie, ek noch de oare mannen op te pakken en te
straffen. It hie dúdlik makke, dat it hurd fanwegen komme koe en
woe tsjin oproermakkers; no lykwols moast de rêst weromkomme en
like it net ferstannich noch fûl efter de oare dieders oan te sitten. Ik
bin der dan ek fan oertsjûge, dat de trije flechtlingen net har hiele fierdere libben bûten de grinzen fan de Nederlânske republyk sliten hawwe. It soe my sels net ferwûnderje, as hja har in jier of wat letter wer
yn Fryslân nei wenjen set hawwe.
Mear as in ûnderstelling is it net, om’t elk bewiis ûntbrekt. En om’t
der ek nearne gjin hâldfêst is, wie der foar in neisneupen gjin begjinnensein oan, of men soe der in hiel minskelibben oan wije moatte, mei
noch de kâns dat it ûndersiik by brek oan gegevens neat oplevere. Sadwaande haw ik my allinne mar weage oan wat fersprate sneuperij.
Dy bestie foarearst yn it trochnimmen fan de Civiele en Criminele
Sententies fan it Hof fan Fryslân. Wa wit hiene de trije of hie in inkelde fan harren nochris mei dit rjochtskolleezje te meitsjen hân. Wierskynlik wie dat net en it blykte ek net it gefal te wêzen; mar dochs levere dit ûndersiik noch wat op. Yn de Civiele Sententies ûntdiek ik een
proses tusken de erfgenamten fan Claes Jilles Hulshuis en de erfgenamten fan Servaes Jans, in kofskipper út Holwert, dy’t ek yn it deiboek fan Lolke Hulshuis noch neamd wurdt. De erven Hulshuis mienden yn 1760 noch rjocht te hawwen op 117 caroligûnen en twa peinjen. De erven Hulshuis wurde yn dat proses mei de namme neamd: it
binne Anna Hulshuis, Annekje Hulshuis, Michael Hulshuis en … ja
wierlik, Lolke Hulshuis. De twa lêstneamden binne sels net bywêzich
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by it proses, mar litte har fertsjinwurdigje troch har sweager Gosling
Appeldoorn, fiskaal fan It Bilt en Baarderadiel. Michael syn wenplak
wurdt neamd, Lolke sines net. Sloardigens, ferjitlikens? Yn elts gefal
docht it bliken, dat Lolke Hulshuis noch bestiet. Mear leveren de provinsiale dokuminten net op. Foar it fierdere ûndersiik wie ik dus oanwiisd op de argiven fan stêden en gritenijen.
De lêzer moat my mar ferjaan, dat ik my beheind haw ta de stikken
fan Westdongeradiel en Frjentsjer. Faaks hiene de flechtlingen nochris yn dokuminten fêstleine kontakten hân mei har eardere wenplakken; as hja dêr alris net wer west hiene. De trije mannen lieten op dizze
plakken har famylje efter. Hja hiene dêr huzen, grûn ensfh. Dêrfoar
moast belesting betelle wurde en faaks hiene der prosessen oer west.
En as dêr wat oer beskreaun stie, joech dat, wa wit, oanwizing oer
wêr’t op oare plakken noch wat te finen wie.
Sadwaande haw ik oer it tidrek 1730 oant 1770 (yn inkelde gefallen
1780) de recesboeken, procesboeken, reëelkohieren?, protocolboeken,
sententieboeken en hypotheekboeken fan de gritenij Westdongeradiel
en de stêd Frjentsjer trochnommen. It levere alhiel neat op. Oars as
Jacob Sybes, dy’t op it skavot stoar, brochten Claes Cornelis, Lolke
Hulshuis en Sicke Pyters it libben der ôf. Mar hja ferlearen har ferline, har earder (goed) bestean. Hja ferdwûnen yn de ûnbekendheid,
twongen as hja wiene net witte te litten oft hja der wiene en wêr’t hja
wiene. Feroardield binne hja net, mar mei it lizzen fan in driging oan
har is it de autoriteiten likegoed folslein slagge har ûnskeadlik te
meitsjen. Faaks fine oare sneupers nochris in spoar fan harren.
Efter dit, myn ferhaal, folget Lolke Hulshuis syn reisdeiboek. Mar
earst wol ik dochs noch wat fertelle oer it lot fan de famyljeleden fan
de oproermakkers. It docht bliken, dat de ûnberette dieden fan de
fjouwerkaart fan fiergeande betsjutting west hawwe foar dy har fierder libben. Claes Jilles Hulshuis wie tige begien mei Lolke. Tusken har
bestie in sterke bân. Dat hat him net behindere ek noch oan syn kaptaal te tinken. Hy lit earst yn it hypotheekboek de skulden registrearje
dy’t de âld-ritmaster Ulbo Jan van Aylva hat by him en Johannes
Schröder. It is in died, dy’t de lilkens fan de grytman allinne mar grutter makket. Hy kin der net foar wei en bekrêftigje de registraasje, mar
yn ’e marzje skriuwt er noch noartsk: ‘Deze obligatie gelijk de volgende worden bij Grijtm. maar voor de helft gerespecteert goed te zijn
(Schoon ’t uit pijcantery is geschiet) vermits sonder ander en tegen ’t
genoegen van de Fiskaal Schröder sijn geregistreert” De frede wie dus
fier fuort en it hat alle eigenskip, dat de ôflossing fan de ritmaster syn
skuld net sa glêd fan de trie rûn is.
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Neitiid slagget it Claes Jilles Hulshuis ek, syn siktarisamt oer te
dwaan. It is dr. Focco Sytzes Reiding dy’t him opfolgje mei, nei dêrfoar it nedige jild op tafel lein te hawwen. Sa rekket Claes Jilles Hulshuis fan hiel wat drokten en argewaasjes ôf. Hy bliuwt wenjen yn Holwert en kin syn sinnen noch wat fersette yn in lange pleitsaak tsjin Antonides Rijst, snider te Ljouwert, dy’t foar Lolke in broek en in jas
makke
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om-let is er stoarn yn 1759 en begroeven yn de Ljouwerter grutte tsjerke.
De widdo fan de ûnthalze Jacob Sybes bleau yn Ternaard wenjen. Of
hja der ek stoarn is, haw ik net ûntdekke kinnen. Yn it recesboek fan
Westdongeradiel fûn ik twakear in oantekening (it gyng dêrby om lytse jildkwestjes), dêr’t ik út opmeitsje koe dat Eelkjen Reinders noch
yn Ternaard tahold. Foar de lettere tiid koe ik neat mear oer har gewaar wurde.
Claes Cornelis syn mem hat foargoed de skea ûnderfûn. Yn it recesboek fan Westdongeradiel, dêr’t op plakken ek alderlei akten yn registrearre binne, is in keapakte yn optekene, neffens dy’t yn jannewaris
1750 Aaltie Sipkes en har bern de buorkerij en alle lân ferkeapje oan
Sicke Alles, ‘coopman en gortmaker’ te Dokkum, foar 6.210 goudgûne. Yn de keapakte wurdt noch meidield, dat Claes Cornelis ôfwêzich
is en Sicke Pyters ‘vermits uitlandigheit’ ûntbrekt. It sil wol sa wêze,
dat fan dit jild in fiks part nedich west hat om Sicke Pyters syn skulden te beteljen en de beide mannen te helpen in nij libben te begjinnen.
Wer’t Aaltie Sipkes, de swier besochte mem fan Claes Cornelis, har
nei wenjen set hat nei it ferkeapjen fan har pleats, haw ik net gewaar
wurde kinnen. Itselde as har kaem Rinske Cornelis en har bern oer (as
dy der alteast wiene). De saak fan har man florearre net, lyk as al yn
haadstik III meidield is. Hja hiene yn ’e rin fan de jierren skuld op
skuld steapele. Op 18 july 1749 waard it replik guod fan Sicke Pyters
al ferkocht troch Hylke Tjipkes Abbema, ûntfanger fan de boelguodden. De ûnderskate skuldeaskers, fan wa’t Syds Altena, ûntfanger fan
it ‘geestelijk comptoir’ te Frjentsjer allinne al 142 gûne en 8 stoeren
oan efterstallige lânhier te foarderjen hie, sille har wol op ’e skeamele
opbring ferkrongen hawwe. Op 8 oktober 1749 lit de erfgenamt fan it
pear Hincke Tjebbes en Douwe Botes it hûs fan Sicke Pyters ferkeapje. It bringt mar 260 gûne op. Foar dizze tige beskieden priis wurde
Jacob Hendricks en syn frou Willemke Jacobs út Hjelbeam de eigeners. It is fansels lang net genôch om alle skulden te dylgjen en de erfgenamt lit dêrom de skuldbrief út 1732, dêr’t Rinske Cornelis yn 1738
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boarch foar sei, op 28 novimber 1749 nochris yn it hypotheekboek fan
Westdongeradiel registrearje.
Wêr’t Rinske Cornelis en har bern nei it ferkeapjen fan har hûs bedarre binne, haw ik net neigean kinnen. Men soe hoopje dat hja op in oar
plak yn Fryslân noch lang en lokkich libbe hawwe.
Oer syn flecht nei Hamburg hat Lolke Hulshuis in deiboek byholden.”
It is aardich skreaun. It jout net allinne in relaas fan wat hy belibbe
hat, mar it smyt ek in nijsgjirrich ljocht op syn karakter. Dit reisferhaal fine de Iêzers op de folgjende siden. It is folslein en yn ’e tekst
haw ik mar in bytsje feroare. Hjir en dêr haw ik in al te lange sin wolris wat yn stikken ferparte en inkeldris haw ik mei in wurdsje it ferhaal
wat better rinne litten. Lolke Hulshuis hie op ’t lêst wol wat oars oan
’e holle as om mei krektens te passen op ’e komma’s of de suverens
fan syn taal en styl. Alles wat ik tafoege haw, stiet tusken heakjes.
Foarsafier’t beskate wurden, siswizen en plaknammen my net dúdlik
taliken, haw ik dy mei in koarte taljochting oan ’e ein fan it haadstik
besocht te ferdúdlikjen. It deiboek rint oer it tiidrek fan 3 july oant 21
augustus 1749. Op dy dei brekt it ynienen ôf. Wêrom’t dat sa is, is net
dúdlik; mar ik bin der fan oertsjûge, dat dat hommels ôfbrekken net
taskreaun wurde hoecht oan ien of oar jammerlik foarfal. De net datearre brief, dy’t der by heart, is grif letter skreaun, al stiet net krekt
fêst wannear. En dy brief makket gjin gewach fan iennich bjuster
ding. De ferklearring sil wol wêze dat Lolke syn nocht ôf hie fan in
fierder byhâlden fan syn journaal. Yn it lêste stik is de oarder der
dochs al wat út.
Der is gjin reden om dêr fierder oer te harsenskrabjen. Ik wol no Lolke sels it wurd jaan (sj. Bylage) en dêrmei myn eigen ferhaal oer in
pleatslike reboelje, dy’t in revolûsje wurde moatten hie, mar it net
waard, ôfslute.
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