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Wurd foarôf 

Yn 1983, doe't de gemeente Eastdongeradiel opdûkt waard, kaam de Kulturele Ried 

fan dy gemeente mei it plan om in skiednis fan Eastdongeradiel skriuwe te litten. De 

ried naam kontakt op mei de Akademy, dy’t de saak fierder koördinearre. It betingst 

fan de Akademy wie, dat it boek in wittenskiplik ferantwurde beskriuwing fan de 

skiednis fan Eastdongeradiel wurde soe. 

GEEN GEDONDER 
UM as OOST 7 NEL NE bran BENN 

  
‘Bijna heel Oost D. Deel zegt nee!!!’ Protest út Fryske gemeenten tsjin de gemeentlike weryn- 

dieling yn Den Haach, 1983. 

Oer de measte doarpen fan Eastdongeradiel is al ris in doarpsskiednis ferskynd, 

bygelyks oer Nijewier, oer Eanjum en oer Easternijtsjerk. De skiednis fan de gritenij 

as gehiel is lykwols noch nea beskreaun. Yn dit boek stiet de gritenij dan ek sintraal. 

Foar de beskriuwing fan de skiednis fan Eastdongeradiel ha wy ús benammen op ar- 

gyfmateriaal basearre. Dat materiaal is, wat de Midsieuwen oangiet, net al te rom oan- 

wêzich, mar nei it jier 1500 begjinne de boarnen te streamen. Foar it tiidrek fan 1500 

oan 1800 ha wy foaral gebrûk makke fan de gegevens út it Steate-argyf fan de pro- 

vinsje Fryslân. Foarsafier mooglik ha wy ek gegevens ûntliend oan de argiven fan it 

Nedergerjocht fan Eastdongeradiel. Dat argyf is lykwols fan in sadanige omfang, dat 

it in libbenswurk wurde soe om it hielendal troch te arbeidzjen. Foar de tiid nei 1800 
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ha wy ús foaral basearre op ’e gegevens dy’t wy yn it Streekargyf fan Dokkum 
oantroffen ha. Foar dizze tiid binne safolle stikken oerlevere, dat wy in kar meitsje 
moasten. Sa ha wy njonken it bestjoer in pear ’topics’ besprutsen, sa as de gemeente- 
finânsjes, de wegebou yn ’e gemeente en de polysje. It argyf fan Eastdongeradiel is 
yn Dokkum oanwézich oant om-ende-by 1925. Sadwaande ha wy as einpunt fan ús 
ferhaal it jier 1920 keazen. De lettere Ôntjouwings binne yn in koart haadstik 
gearfette. 

In frijwol folsleine list fan boeken en artikels dy’t sûnt de ein fan de foarige ieu út- 
kommen binne oer de skiednis fan Eastdongeradiel, is te finen yn it Streekargyf 
Noardeast Fryslân. Yn ’e gefallen dat wy fan literatuer gebrûk makke ha, is dat ferant- 
wurde yn de noaten. Tige wichtich wiene Drie eeuwen Friesland fan J.A. Faber, dy’t 
de ekonomyske en sosjale ûntjouwings yn Fryslân tusken 1500 en 1800 beskriuwt, 
en it boek fan H. de Vries, Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in 
Friesland. Beide auteurs geane wiidweidich yn op ’e sitewaasje yn Eastdonge- 
radiel. 

De yndieling fan it boek folget de wichtichste politike ûntjouwings yn de Neder- 
lannen. It die bliken dat dy yndieling goed ta te passen wie op 'e sitewaasje yn East- 
dongeradiel. Yn it foarste plak ha wy de ûntjouwings yn it skiere ferline en yn 'e 
Midsieuwen beskreaun, dêrnei it ferrin tusken 1500 en 1795. De relatyf koarte Frâns- 
ke tiid ha wy yn in apart haadstik beskreaun: der feroare doetiids safolle, dat ek wich- 
tige gefolgen hie foar de tiid dêrnei, dat it ús ferantwurde like om dat ûnder te 
bringen yn in apart haadstik, It lêste haadstik beskriuwt de ûntjouwings tusken 1800 
en 1920. 

De ûnderferdieling fan de haadstikken neffens tiid is basearre op ’e saken dy't foar 
Fryslân of foar Eastdongeradiel wichtich wiene. Sa binne wy bygelyks wat de be- 
skriuwing fan de skiednis nei 1500 oanbelanget begûn mei de komst fan hartoch Al- 
brecht yn 1498, tewyl't wy de jierren nei 1800 ûnderferdield ha yn de tiid foar en dy 
nei 1851, doe't de gemeentewet ynfierd waard. 

Om de skiednis oersichtlik te hâlden, behannelje wy al neffens tiidsbestek fjouwer 
grutte ûnderwerpen, safolle mooglik yn ’e selde folchoarder, te witten de politike en 
de bestjoerlike, de ekonomyske, de sosjale en de tsjerklike ûntjouwingen. By it 
earste ûnderwerp komme oan ’e oarder: de organisaasje fan it bestjoer, de ferhâlding 
lokaal bestjoer-provinsjaal bestjoer, politike saken sa as kriich, reboelje, ensíh. It 
twadde ûnderwerp giet oer it befolkingstal en de besteansmiddels (dat wie yn East- 
dongeradiel benammen de lânbou). Yn it tredde ûnderwerp komme saken Iykas so- 
sjale stratifikaasje yn ’e gritenij en (it bestriden fan) de earmoed oan ’e oarder. It lêste 
ûnderwerp behannelet de ûntjouwings yn ’e tsjerken en yn it ûnderwiis. 

Yn in koarte neibeskôging wolle wy neigean wat yn ’t algemien fan de skiednis fan 
Eastdongeradiel sein wurde kin. 
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1 Eastdongeradiel yn it skiere ferline 

1.1 In koarte geologyske skiednis fan Dongeradiel 

It ûntstean fan Eastdongeradiel hinget op ’en nausten gear mei de see. It is de see dy’t 

Dongeradiels grûn en boaiem foarme hat. Dit proses begûn mei de lêste listiid, dy’t 

om it jier 10.000 foar Kristus hinne einige. It is kaam doe net mear oan dizze omkri- 

ten ta, mar it teien dêrfan brocht wol teweech dat de seespegel begûn op te setten. 

Dat proses ferrûn net evenredich: bytiden oerstreamde de see grutte dielen fan 

Noardeast Fryslân, tewyl’t jierren letter de seespegel wer sakke. Dan leine grutte par- 

ten fan de tsjintwurdige Waadsee droech. 

Dy Ôfwikseling tusken ûnderstrûpen en droechfallen tanket Eastdongeradiel har 

boaiemtype oan. De oerstreamingen soargen derfoar dat op it sân in tsjokke laach ôf 

set waard. Sakke de seespegel wer, dan bleau in laach besinksel efter, dêr't fean op 

woeks. Dat fean stoar wer Ôf by de neikommende oerstreaming. Op ’e nij waard der 

in laach klaai boppe-op it fean Ôfset. Dat fean, dat hjoeddeis ûnder in tsjokke laach 

klaai leit, kin wol 4-8 meter tsjok wêze, 

Op dy wize waard it lân geandewei heger en om 600 foar Kristus hinne wiene de 

kwelders fan wat letter Eastdongeradiel wurde soe, sa heech opslike dat se bewenber 

wiene. ° 

Dat wenjen wie lykwols net sûnder gefaar, want sa no en dan spielde it sâlte wetter 

wer oer it lân. Somtiids, benammen winterdei, bleau it wetter gâns in skoft stean. 

Earst om 300 nei Kristus hinne koene dêr permanint minsken wenje. 

Dy minsken moasten wol terpen opsmite om harsels en harren fee tsjin it wetter te 

beskermjen, want sa no en dan streamde de see wer it lân oer. Bytiden waarden de 

terpen dy’t leger wiene as trije meter, ferlitten en bleauwen allinne de hegere stikken 

bewenne. Nei it jier 800 hiene de minsken net safolle lêst mear fan de see, foaral net 

neidat fan it jier 1000 ôf Fryslân stadichoan bedike waard.” 

1.2 De earste bewenners 

Lykas út it koarte oersjoch fan de geologyske skiednis fan Eastdongeradiel opmakke 

wurde kin, wie dizze streek fanwege it gefaar fan oerstreaming lange tiden net be- 

wenber. Mar eardat it rizen fan 'e seespegel begûn, bestie de boaiem fan Dongeradiel 

út sân, lykas trouwens yn it grutste part fan Nederlân. Der binne oanwizings dat in ôf- 

dieling fan ien fan de stammen, dy't doetiids yn Nederlân wennen, har delset hat op 

in hege sânkop op it plak dêr't no Wetsens leit. 

Oer dizze minsken witte wy net folle, útsein dat se ark, makke fan fjoerstien brûkten, 

sa as bilen. Der is ek ierdewurk fûn yn 'e omkriten fan Wetsens. En it is heel wol moog- 

lik dat der noch mear ûnder de klaai leit. It folk libbe nei alle gedachten fan ’e jacht.” 
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Earst om it begjin fan ’e jiertelling hinne fine wy opnij spoaren dy't op bewenning 

wize. Dizze folken, de Germanen, smieten terpen op en om’t yn dy terpen allerhan- 

de foarwurpen fan hout, metaal en bonken goed bewarre bleaun binne, witte wy fol- 

le mear fan dit folk Ôf as fan de minsken dy’t yn ’e kontreien fan Wetsens wennen. 

Der lizze 52 terpen yn Eastdongeradiel.* De measte binne yn ’e foarige ieu Ôfgroc- 

ven; de terpierde waard op ’e sângrûn yn ’e Wâlden as dong brûkt. De earste terpen 

binne ûntstien op it plak dêr't no Ealsum en Eastrum lizze en stadichoan waarden ek 

mear nei ’t noarden terpen datearje út ’e alfde en tolfde ieu. De terpebouwers soch- 

ten de heechste kwelders en de heech opslike koppen yn it lân op, mar as it wetter te 

bot oanpresse, moasten de terpen wer ferlitten wurde. Sa’t wy al seine, waarden yn 

'e achtste ieu alle terpen mei in hichte fan minder as trije-fjouwer meter ferletten. 

    Te 

Terpôfgraving te Weisens, 1892. 

De terpen waarden om ’e krún hinne beboud. De huzen wiene fan it trijeskippige 

hallehûs-type: stâl en wente leine Ônder ien dak en wiene troch in tuskenskot fan in- 

oar skaat. It dak wie fan reid. De skuorredoarren sieten oan ’e kant fan 'e wei; sa koe- 

ne de boeren maklik nei it lân gean, dat fansels bûten de terp lei. Om ’e terp hinne 

rûn in ringwei, dy’t de boeren brûkten om nei harren lân te riden. By de terp fan Eal- 

sum is in part fan sa ’n ringwei in feart wurden. Yn 'e midden fan 'e terp leine de wet- 

terputten, dêr’t de Iju harren drinkwetter út hellen, en noch in dobbe, dêr't men yn 

waskje en spiele koe. Dy dobbe levere ek it bluswetter as der earne brân útbriek. 

Om’t de minsken harren Ôffal njonken deponearren, waard de terp geandewei 

heger. 

Gâns doarpsnammen litte ús hjoeddeis noch tinke oan de terpetiid. Sa hat de út- 

gong -wier yn 'e plaknammen Mitselwier, Jouswier en Nijewier de betsjutting fan 

terp. Nijewier is dan in nij opsmitene terp (wannear’t dat wie, is ús net bekend), 
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Metsla en Jouw wiene nei alle gedachten eigennammen, nammen fan famyljes dy’t 

op ’e terp wenne hawwe. Yn de plaknammen Eanjum en Tibben binne dy eigen- 

nammen noch dúdliker werom te finen: fan dy plaknammen binne de âldste foar- 

men: Anigheim en Tippenheim, di. hiem fan Ane en fan Tibbe. De earste 

fermeldings fan ’e plaknammen stamme út ’e tsiende ieu; hoe’t dat krekt yn syn wurk 

gien ís, witte wy net. 

De bewenners fan ’e terpen libben fan lânbou en feehâlderij. Se hiene kij, lytse 

hynders, bargen, hinnen en einen. Mar se holden der ek hûnen en katten op nei en 

ferbouden koarn, flaaks en beane.” De feehâlderij wie lykwols wichtiger. Dat is ek 

op te meitsjen út de belesting dy't de Friezen oan de Romeinen betelje moasten: dy 

belesting bestie út kowehûden. Njonken de lânbou en de feehâlderij hâlden de be- 

wenners fan de terpen har ek dwaande mei it jeien op herten en wylde bargen. Der 

binne nammendik hoarnen en bonken fan herten en plassen fan wylde bargen fûn. 

Mar it is ek mooglik dat dy oerbliuwsels út 'e Wâlden kamen en ruile binne tsjin nôt. 

(Ut ‘e bonken waard allerhande ark makke.) De terpbewenners sille moaigrif ek oan 

fiskerij dien hawwe. 

De bewenners fan de terpen wiene net allinne bouboeren en fechâlders, mar se 

wiene ek hannelslju. Dat docht bliken út ‘e fynsten fan Romeinske munten, û.o. yn 

de terp fan Ealsum, en út diggels fan Romeinsk ierdewurk dy’t yn ’eterp fan Wetsens 

fûn binne. Dy hannel hiene se nedich om’t se net genôch nôt foar eigen gebrûk fer- 

bouwe koene en it ûntbrekkende ynfiere moasten. In part fan ’e befolking moat har 

dus talein hawwe op 'e hannel. Dêr wie wierskynlik folk genôch foar, om’t de fechâl- 

derij net safolle wurk en tiid frege. 

In oar diel fan de terpbewenners lei him ta op in ambacht. Wy hawwe sein dat út 

'e bonken fan herten, mar ek fan kij, ark makke waard. Sa wie Wetsens, as wy op 

grûn fan argeologyske fynsten Ôfgean meie, in sintrum fan it meitsjen fan hierkam- 

men. Ut 'e bonken fan kij waarden tosken foar de kammen snien, dy’t yn in hânfet 

fan hartshoarn fêstset waarden. De kammen dy’t by Wetsens fûn binne, waarden 

makke yn ’e jierren tusken 200 en 1000 nei Kristus; de measte datearje út ’e tiid tus- 

ken 700 en 10006 

Folle wichtiger wie de eksport fan sâlt. It sâlt waard fûn ûnder de klaai, yn it fean. 

Wy hawwe sjoen dat de see dat fean oerstreamde en it mei in laach klaai bediek. Syk- 

jend nei it sâlte fean fergroeven de terpbewenners de klaailaach, dy’t somtiids wol 

oardel meter tsjok wie. Op dy manear is sa om-ende-by 30 kante kilometer fergroe- 

ven, foaral yn 'e omkriten fan Wetsens, Jouswier en Eastrum en by Eanjum, Moarre 

en Ingwierrum. De Ôfgravings by Eanjum datearje fan sawat 770 nei Kristus, mar der 

binne oanwizings dat ek yn ’e lette Midsieuwen it fean noch fergroeven is, miskien 

net mear om it sâlt, mar om oan turf foar de stook te kommen. 

Wy witte sa likernôch hoe’t it sâltwinnen om en ta gie. Der wiene twa ûnderskate 

metoaden. By de earste waard it fean, neidat it droege wie, ferbrând. De jiske waard 

yn wetter oplost en dat mingsel fan fean en wetter waard dan yndampe, sadat krista- 

lisearre sâlt oerbleau. 

In oare metoade wie dat út klaai bakjes makke waarden, dêr't seewetter yn getten 
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waard. De bakjes waarden yn in oventsje set dat mei turf stookt waard. As it wetter 

útdampt wie, waard op ‘en nij wetter yn ’e bakjes getten, oant it bakje fol mei sâlt 

wie. Dan waard it bakje stikken slein en de stêf sâlt dy't oerbleau, koe ferkocht 

wurde.” 

In tredde wichtich eksportprodukt fan de terpen wie tekstyl. Stof, makke fan 

skieppewol, waard ferarbeide ta klean en nei Ingelân en Denemarken útfierd. Yn 'e 

terp fan Ealsum is in weefswurd fûn, yn dy fan Ealsum in wollen kape en yn ’e Ealsu- 

mer terp binne spinstientsjes oantroffen.® 

Fryslân makke yn ’e tiid tusken 500 en 800 diel út fan in beskaving om de Noard- 

see hinne. ‘Troch de hannel wiene Ingelân, Skandinavië en it hjoeddeiske Nederlân 

mei-inoar ferbûn. Fryslân wie in wichtich part fan dy beskaving en der binne Fryske 

munten fûn oan yn it tsjintwurdige Ruslân ta. It is ferliedlik om it legindaryske 

Esonstad, in plak dat lein hawwe soe yn de omkriten fan lezumasyl en yn de trettjin- 

de ieu troch de see ferswolge wêze soe, yn ferbining te bringen mei dizze hannel, 

mar hjir is sa ’n bytsje oer bekend, dat wy dêr net fierder oer spekulearje doarre. 

1.3 Steatkundige ûntjouwings 

Oer de skiednis fan Eastdongeradiel yn de iere Midsieuwen is einliks neat bekend. 

Wat wy witte tankje wy oan argeologyske fynsten yn de terpen, dêr't wy in tal fan 

besprutsen ha. Plaknammen komme earst om 900 hinne yn skriftlike oerleverings 

foar. De Romeinen hawwe yn Fryslân net in wichtige rol spile, hja bleauwen ûnder 

de grutte rivieren. Der wiene wol hannelskontakten tusken de terpbewenners en de 

Romeinen, sa’t bliken docht út fynsten yn ’e terpen. De Romeinen hiene koart foar it 

begjin fan ús jiertelling it suden fan wat letter Nederlân hjitte soe beset. Om harren 

ryk te beskermjen, leine se har der op ta om de grinzen gearfalle te litten mei de grut- 

te rivieren. Dêrby hiene se yn ’t foarste plak de Elbe op it each. Mar sa fier is it nea 

kommen. De Ryn waard de grins fan it Romeinske ryk, al waarden der in pear ekspe- 

dysjes nei Fryslân stjoerd en wie dit gebiet in tiidlang (sawat oan it jier 50 ta) oan de 

Romeinen ûnderwurpen. 

Om 500 hinne gyng it Romeinske ryk ûnder. Yn wat letter de Nederlannen hjitte 

soe, ûntstie it keninkryk Fryslân, dat ek grutte parten fan Hollân besloech, tewyl’t yn 

it suden de Franken in ryk opbouden. Nei in lange striid slagge it de Frânsken om 750 

sawat hinne om in grut stik fan Fryslân te besetten: Fryslân waard in part fan it Fran- 

kyske ryk. De Franken wiene kristenen en besochten harren leauwe oan de Friezen 

op te twingen; neffens de oerlevering ferrûn dy kerstening geunstich, mar dat kin 

men yn ’e kiif sette, want benammen as de Friezen har tsjin de Franken fersetten, foe- 

len in hopen Friezen yn it heidendom werom. 

It kersteningsproses wie lykwols in wichtich barren yn de skiednis fan Fryslân. 

Dêr spile de út Ingelân Ôfkomstige Bonifacius in belangrike rol yn. Hy waard yn 754 

yn ’e omkriten fan Dokkum troch in binde heidenske Friezen fermoarde. Nei oanlie- 

ding fan dat barren witte wy wat mear oer de skiednis fan Eastdongeradiel. Under de 
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lieding fan greve Abba waard ta in oantinken fan Bonifacius in hichte opsmiten, dêr't 

in tsjerke op boud waard. Dy Abba wie in Frankyske bestjoersamtner, dy’t it nei alle 

gedachten yn hiel Eastergoa foar it sizzen hie. Hy ndernaam ck de strafekspedysje 

tsjin de moardners fan Bonifacius? 

Nei 800 hie Fryslân te lijen ûnder de ynfallen fan de Wytsingen of Noarmannen. 

Hja diene yn 873 in ynfal yn Eastergoa, mar waarden weromslein.'° 

Yn 'e 10de ieu lêze wy foar it earst fan de nammen fan inkele plakken yn Eastdon- 

geradiel. Yn de registers fan skinkingen oan it kleaster Fulda yn Dútslân fine wy dat in 

Wolfhelm dat kleaster ’20 boum terram’ (in stik lân) skonken hat, lizzend yn ’e kon- 

treien fan de "villa’ (in grutte pleats) Tippenheim (de Tibben). It kleaster hie ek lân ûn- 

der Eanjum. Regismoront joech al syn lân yn ’e omkriten fan Longomor (Moarre) 

oan it kleaster Fulda en guon ynwenners fan Eanjum, Ealsum en Ingwierrum diene 

lyksa.'! It kleaster Fulda wie fan Bonifacius stifte, dêrfandinne dat de minsken út ’e 

kontreien fan Dokkum, dêr’t er fermoarde wie, lân oan it kleaster skonken. 

Oer de steatkundige ûntjouwings fan Dongeradiel en fan Fryslân yn ’t algemien 

witte wy net folle, De biskop fan Utert en sûnt 1165 de greve fan Hollân hiene in be- 

heinde macht, mar de Friezen stiene net ta dat hja lânshearlike macht krigen. Fryslân 

is wolris oantsjut as in samling fan ûnderskate dielen dy’t selsstannige boererepu- 

blykjes wiene, mar dy’t har oansleaten as harren relative selsstannichheid faai stie. 
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2 Eastdongeradiel yn de lette Midsieuwen 

(1200-1498) 

2.1 It bestjoer 

De namme Eastdongeradiel fine wy earst let yn ’e tid yn ’e boarnen oanjûn. Oant 

om-ende-by it jier 1250 wiene East- en Westdongeradiel mei Dokkum ien gehiel. De 

namme Dongeradiel moat opfette wurde as Dokkumeradiel. Om 1250 hinne foel dat 

ferbân út inoar; wêrom witte wy net. Der is ús trouwens net folle oer dizze tiid 

bekend. 

Sûnt de trettjinde ieu waard Dongeradiel, tykas alle dielen fan Fryslân, troch in 

grytman bestjoerd. Grytman betsjut einliks ’groetman’, fan ’groetsje’, yn 'e betsjut- 

ting fan oansprekke foar it gerjocht. De funksje fan grytman wie dan ek foaral in juri- 

dysk amt: hy wie foarsitter fan it gritenijgerjocht. Yn it begjin mocht de grytman mar 

ien jier yn funksje wêze; die er gjin Ôfstân, dan waard er fûgelfrij ferklearre en moast 

er tachtich gûne boete betelje om dat Ôf te keapjen.'? It amt waard om bar útoefene 

troch de besitters fan stimdragende pleatsen. It stimrjocht waard Ôntliend oan it feit 

dat de besitters belestingen betellen. 

Ut de lette Midsieuwen binne in pear grytmannen by namme bekend: yn 1242 wie 

Rembertus d’ Aninghen (= fan Eanjum) grytman, yn 1369 wie it Luduffus Helbada 

fan Nes en yn 1422 Douwe Sjucxma út Eastrum. Yn 1449 krige Gabbe fan Holdinga 

dizze funksje, wylst yn 1491 Menno Jaerla fan Wetsens grytman wie. Nei alle gedach- 

ten hie de gritenij noch gjin haadplak, mar bleau de grytman yn it plak wenjen dêr't 

syn thús wie, yn Eanjum, Nes, Eastrum of Wetsens. Grytman Tjaard Mockema wen- 

ne sels yn Dokkum, dus bûten de gritenij.* De grytman waard bystien troch inkele 

meirjochters, dy't ‘eheeren’ neamd waarden. Hja namen dat amt by toerbeurt waar. 

De ’eheeren’ wiene tagelyk ek doarpsrjochter. In mennich nammen fan ’eheeren’ 

binne bekend: yn 1422 wiene yn Dongeradiel Thiard Reyndma en Syric Mellema 

'eheeren’. Heger berop tsjin de fûnissen fan de grytman wie mooglik by it gerjocht 

fan Eastergoa, dat sitting hâlde yn Wyns. In diel fan de boetes dy't de grytman 

oplei hâlde er sels. De measte strafrjochterlike fergripen koene mei in jildstraf Ôf- 

kocht wurde. 

It diel wie wer ferparte yn in tal doarpen, de lytste bestjoersienheid yn Fryslân. 

Dizze rjochters waarden fan de grûnbesitters keazen en se behannelen lichte fergri- 

pen, dêr't in jildstraf fan acht gûne of minder op stie. De rjochters fan 'e doarpen 

waarden bystien troch in pear bysitters, de ’atten’. 

It doarp moast ek soargje foar it nderhâld fan 'e paden op en om de terp en moast 

de diken fersterkje. Neffens de âldfryske wetten moast eltsenien meihelpe by it Ûn- 

derhâld fan 'e diken nei gelang fan de grutte fan syn pleats. Alle jieren moasten de 

‘meentsche gesetenen in den landen fan Oostergo’ ien kear nei de diken komme. De 

diken fan Eastdongeradiel wiene mânsk en waarden hyltiten wer útwreide. It wie ek 
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needsaaklik dat it binnenwetter fuortkomme koe. Wetter út grutte dielen fan Easter- 
go streamde nei Eastdongeradiel om úteinlik yn see te ferdwinen. Dêrfoar wiene der 
yn Dongeradiel twa wichtige sylfesten, it 'Paxtra zijlvest’ by Peazens en it ’Oostrumer 
zijlvest’. Dizze sylfesten behearden de silen dy’t it wetter nei de see Offierden. 5 

2.2 De ekonomy 

De ynkomsten fan Fryslân kamen ek yn ’e lette Midsieuwen foar it grutste part út de 
feehâlderij. Utfierd waard bûter, tsiis en fee. Fan de alfde oant de fjirtjinde ieu waard 
troch de Friezen ek hannel dreaun en waarden der ûnder mear yn Dokkum munten 
slein. Skippen út dizze stêd fearen op Hamburch en Bremen, dêr't se rogge, hjerring 
en bier weihellen. Bier wie de folksdrank, mar om't it grûnwetter yn Fryslân net sa 
bêst wie, moast der hjir nochal wat bier ynfierd wurde. Nei 1450 wie it út mei de 
hannel: Hollanners, Grinslanners en Iju út Emden namen it oer. 

Tsjerke fan Eastrum. 
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lielen fan Easter- Eastdongeradiel produsearre foar alles nôt, dêrneist ek suvelprodukten. It guod 

arfoar wiene der waard op lokale merken ferhannele: yn ’e fjirtjinde ieu wie Holwert in wichtich 

an it 'Oostrumer merkplak foar Eastdongeradiel. Dy merk waard wierskynlik ien kear yn ’t jier hâlden. 

Offierden.!5 Yn Dokkum waard ek merk hâlden: de 'Donghere merketh’. Dat wie yn ’e fyftjinde 

ieu de belangrykste merk foar Eastdongeradiel en yn it jier 1453 waard fêstlein dat 

Dongeradiel en Dokkum betelje soene foar it begeanber hâlden fan de wegen en pa- 

den tsjin ’e tid dat it merke wie. Dat barde sawol yn ’e maitiid (9-14 april) as hjerstmis 

(om 17 septimber hinne). It wie eltsenien, útsein de keaplju, ferbean om produkten 

rutste part út de yn of út te fieren yn dizze snuorje en op in misdriuw dat in keapman oandien waard, 

tjinde ieu waard lei in swiere sanksje: de dieder moast ín boete fan sân kear it normale bedrach betelje. 

okkum munten De keaplju hiene dus in hege status. '® | 

> rogge, hjerring 

n Fryslân net sa 

wie it út mei de 2.3 Detsjerke 

De kerstening fan Fryslân wie mei de komst fan de Franken om it jier 750 hinne be- 

gûn. Yn dy tiid waarden ek de earste tsjerken boud, yn ’t begjin fan hout, letter fan 

stien. De tsjerken waarden faak stifte troch de ynwenners fan it doarp. Dy hiene it 

kollaazjerjocht (d.w.s.: opdracht, skinking, bejouwing) en it rjocht om in preester 

oan te wizen. Dat rjocht kaam allinne ta oan dyjingen dy’t in beskate poarsje grûn be- 

sieten.!” Yn de doarpen Wetsens en Ingwierrum beneamde de abt fan it kleaster 

. Dokkum de pastoar. Letter droech er dit rjocht oer oan it kapittel fan de biskop fan 

Utert.' 

De doarpsbewenners moasten de kosten fan it stiftsjen en it ûnderhâlden fan it 

tsjerkegebou betelje, it traktemint fan de pastoar en fan de koster en fierder ek de oal- 

je, de wyn en de kearsen dy't foar de earetsjinst nedich wiene. Dat jild kaam út skin- 

kings fan rike bewenners fan it doarp, meastal yn ’e foarm fan stikken lân, huzen en 

ivige rinten. Sa liet Anschk Hiemstera yn 1494 de tsjerke fan Ljussens 25 âlde skylden | 

(namme fan in muntsoart) nei om dêr kalk en stien foar te keapjen foar it opmeitsjen | 

fan ’e tsjerke. De trije preesters fan Eanjum betocht er mei ien skyld de man en de 

tsjerken fan Moarre en Ljussens krigen seis pûn waaks foar it meitsjen fan kearsen.!® | 

  

De pastoar brûkte it pastorijlân; ornaris hearde der by in pastorij lân mei de grutte fan 

in flinke pleats. De pastoar wie meastentiids sels boer of hy ferhierde it lân. 

De plichten fan de preester bestiene út it betsjinjen fan de sân sakraminten. It sa- | 

kramint fan it Nachtmiel moast leafst ienris yn ’e moanne, mar minstens fjouwer kear | 

Í | 
E 

yn ’t jier oan it tsjerkefolk útrikt wurde. Hy naam ek de bycht ôf. Foar swiere sûnden 

sa as deaslach, sodomy, brânstifting, ketterij ensfh. mocht de preester fan it doarp 

gjin absolúsje jaan. Dizze misdiedigers moasten foar de tsjerklike rjochtbank ferski- 

ne, it seendgerjocht. Foar Eastdongeradiel wie it seendgerjocht fan Dokkum kom- 

petint.2® | 

Uteraard moasten de misdiedigers har ek foar it gritenijgerjocht ferantwurdzje. | | 

Fierder moast de pastoar alle sneinen de geloofsartikels, de tsien geboaden en it ’On- 

ze Vader’ útlizze ’in de moederlijke taele’. 
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De geastliken spilen ek in wichtige rol yn it maatskiplik libben fan doarp en diel. 

Yn 'e mande mei de abten fan de kleasters wiene hja faak tsjûge by oerienkomsten, 

dy’tse mei harren segel bekrêftigen. Hear Tiard, preester yn Ealsum en Hear Claes en 

Master Botta, preesters yn Eanjum, tekenen bygelyks yn 1472 it testamint fan 

Thiemck Holdinga. Hja fungearren hjir dus as notaris en hongen harren segel oan it 

testamint.”! 

Guon pastoars wiene tige geleard. Hidde fan Cammingha, dy’t út in foarnaam 

haadlingenskaai út Ljouwert stamme en yn 1472 en 1494 neamd wurdt as pastoar fan 

Eanjum, joech /t rjuechtboeck fen atra frije fresena út. Yn dat boek stiene de âlde 

Fryske wetten optekene. Neffens guon soe it boek yn Eanjum printe wêze, mar dat is 

net wierskynlik: wy witte fierders neat fan in printparse yn Eanjum en de flaters dy’t 

yn dit boek steane wize derop dat it bûten Fryslân printe is. 

   

  

   

hi wb 

Dig gE Te, 

Oerbliuwsel fan it kleaster Sion te Nijewier, nei in tekening fan N.A. van Loon. 

2.4 De kleasters 

Der wiene twa kleasters yn Eastdongeradiel: it kleaster Sion by Nijewier en it kleaster 

Weerd by Moarre. It earstneamde waard foar 1215 stifte en wie in frouljuskleaster fan 

de Cisterciënser oarder; de leden waarden nei harren skiere pijen ek wol skiere 

muontsen neamd. It wie in dochterkleaster fan de abdij Klaarkamp by Rinsumageast; 

de abdij levere ek it bestjoer: in prior, dy’t de algemiene lieding hie en in callarius, 
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dy’t de administraasje die. Om’ faak rike Iju (in dochter fan grytman Menno Jaerla en 

twa fan syn muoikes wiene bygelyks kleastersusters) dy’t yn it kleaster giene, in. diel 

fan harren besit oan it kleaster skonken, wreide it kleasterbesit him geandewei mear 

út. Yn Nijewier wiene op ien nei alle pleatsen yn hannen fan it kleaster 25 

De abten fan ’e grutte kleasters krigen yn ’e fyftjinde ieu mei de haadlingen yn 

Fryslân de macht yn hannen. De kleasters yn Eastdongeradiel hâlden har lykwols ôf- 

sidich en hiene sadwaande ek net folle te lijen fan de boargerkriich tusken Skier en 

Fet. 

Oer it kleaster en syn bewenners is ús eat oerlevere yn de libbensbeskriuwings fan 

in pear abten. Yn de Dialogus Miracolorum út 1222 fan de muonts Caesarius fan 

Heisterbach, dy’t mei syn abt Henricus ynspeksjereizen makke by de kleasters fan de 

Cisterciënser oarderlâns, stiet it neikommend ferhaal. It wie yn it jier 1218, Hear Ger- 

brand, de abt fan it kleaster Klaarkamp, wie nei Citeaux yn Frankryk gien om de jier- 

likse gearkomste fan alle abten fan neamde oarder by te wenjen. Op 'e weromwei nei 

Fryslân waard er siik en stoar. Op it selde stuit krige in non fan it kleaster Sion in fi- 

sioen, dêr't se yn seach dat abt Gerbrand stoar en syn siele de himel yndroegen 

waard. In oare muonts, hear Wido, abt fan it kleaster Wittewierum yn Grinslân, krige 

fan in ingel twa stêven oerrikt, dêr't Wido ien fan briek. Doe't de non de oare deis it 

ferhaal fertelde, woe nimmen har leauwe; mar doe't de tiding kommen wie dat hear 

Gerbrand stoarn en hear Wido syn opfolger wurden wie, waard it fisioen fan de non 

ta in mirakel ferheve.2 
De kleasterropping fan de iene koe soms wol ris in desepsje foar in oar betsjutte. Sa 

wie hast de hiele famylje fan Alijdt Jaerla om 1507 hine ferstoarn yn 'e boargerkriich 

tusken Skier en Fet. Alijdt besleat om yn it kleaster te gean, mar in jong ealman út 

Dokkum, Gerbrand Minnema, woe lykwols mei har trouwe. Alijdt wegere, mar Ger- 

brand wie in trochsetter en stiek har wat jild by de klean yn. No wie’t neffens in âlde 

tradysje sa dat, as de frou it jild oannaam, sy oan dejinge dy't jild jûn hie, fersein wie. 

Mar Alijdt joech Gerbrand it jild werom en gie yn it kleaster. Doe beskuldige Ger- 

brand har fan troubrek, mar sy wist foar it gerjocht te bewizen dat se ûnskuldich wie. 

Op it lêst liet it gerjocht har kieze tusken in libben as non en in libben as troude frou. 

Hja keas foar it earste en Gerbrand wie sa teloarsteld, dat er ek mar yn it kleaster 
gie? 

Oer it kleaster Weerd, of Templum Domini, sa ’t it ek wol neamd waard, witte wy 

net folle. Weerd wie, lykas Sion, in middelgrut kleaster en hjir wie ek in mirakel bard: 

abt Siaard fan it kleaster Mariëngaarde, genies in suster, Bawa Roorda, fan swiere oan- 

fallen fan de twadeis koarts.? 
De mirakelferhalen hawwe sûnder mis in histoaryske eftergrûn, mar sille troch 

Caesarius wol wat opgnist wêze. mar se jouwe ynsjoch yn de belibbings- en ferbyl- 

dingswrâld fan de minsken dy’t doetiids yn Fryslân libben, foaral oer it libben yn it 

kleaster 2” 

21



  

  

  

2.5 Kriich en boargerkrtich 

It tiidrek fan 1200 oant 1498 waard troch twa dingen behearske: de striid tsjin bûten- 
lânske fijannen, earst de Hollanners, letter de Saksen en de Bourgondiërs, en de dei- 
lisskippen tusken Skier en Fet, dy't somtiids it karakter fan in boargeroarloch 
oannamen. 

De striid tsjin de bûtenlanners hie te meitsjen mei de steatkundige posysje fan 
Fryslân. Yn de Frankyske tiid wie Fryslân ferdield yn in tal greefski ppen, mar de yn- 
hâld fan de greeflike rjochten wie beheind ta de rjochtspraak en it ynbarren fan yn- 
komsten út jildstraffen, tollen ensfh. Yn it lêste fjirdepart fan de alfde ieu waard de 
greeflike weardichheid troch de Dútske keizer no ris oan dy, dan wer oan in oar jûn 
(bygelyks de biskop fan Utert, de Brunonen). Yn 1165 ferparten de biskop fan Utert 
en de greve fan Hollân it lânshearlik gesach ûnder inoar. Tegearre soene se in greve 
beneame. 

De Hollânske greve woe lykwols net allinne yn namme, mar ek feitlik de macht 
útoefenje, mar likemin as syn foargongers koe er de rjochten dy’t oan de greeflike 
weardichheid ferbûn wiene, yn in effektyf lânshearlik gesach omsette. Ien fan de ge- 
folgen wie dat Fryslân nea feodalisearre wurden is en yn dit lân in maatskippij mei in 
bysûndere struktuer ûntstie.2® 

Sa kaam de rjochtspraak yn hannen fan de troch it folk (wierskynlik de einierde 
boeren) keazen yn stee fan troch de greve beneamde rjochters, de grytmannen. Fan, 
1348 Ôf kamen de grytmannen fan Eastergoa en Westergoa geregeldwei gear; se foar- 
men in soarte fan kolleezje en sleaten ferdraggen ôf. Dizze kolleezjes waarden ferster- 
ke mei de prelaten, de abten fan de Fryske kleasters en makken it regear út fan resp. 
Eastergoa en Westergoa. 

Mar de Hollânske greven joegen harren oanspraken op Fryslân net sa maklik op. 
Om 1290 hinne hiene hja Westfryslân ûnderwurpen en neamden hja har hear fan 
Fryslân. De greven woene dat dy weardichheid ek yn Westerlauwersk Fryslân er- 
kend wurde soe, mar nettsjinsteande ferskate krigen slagge dat harren net oant it jier 
1398, doe't Albrecht fan Beieren, dy't doe greve fan Hollân wie, Fryslân ferovere. In 
diel fan de Friezen wie foarstanner fan de saak fan de Hollânske greve, sa as Feye van 
Dockem, dy’t him mei 72 Ingelske bògesjitters stipe hie en út Dokkum wei Acht- 
karspelen bemachtige hie. Hy swarde op 11 septimber 1398 trou oan de greve. Trije 
dagen letter diene de grytmannen, prelaten, meirjochters en ’alle die gemeene meen- 
te’ fan Eastergoa itselde. 

Mar yn 1399 kaam Fryslân yn opstân. Feye van Dockem, dy’t baljuw wie fan Don- 
geradiel, Ferwerteradiel en Dantumadiel, waard yn Dokkum belegere, mar krige 
help fan greve Albert, dy’t mei syn leger by Ter Lune slach levere mei de Fryske boe- 
ren. Dat ferlearen de boeren en twahûndert fan harren bleaune yn ’e striid. As be- 
leanning waard Feye van Dockem op 1 septimber 1399 beliene mei de helte fan 
Dongeradiel, 'alsoe alst gelegen is in Oestergoe uptie Lauwers’. It is de earste kear dat 
Eastdongeradiel neamd wurdt as in apart diel? Mar Albrecht moast belies jaan en 
koe yn Fryslân allinne Starum behâlde. By einbeslút gie Albrechts dochter in wa- 
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penstilstân mei Fryslân oan. Pas yn 1453 die Philips fan Bourgondië as greve fan Hol- 

lân wer oanspraak op Fryslân en easke er dat Eastergoa en Westergoa him as lânhear 

huldigje soene. 

Mei de nederlaach fan Albrecht wie de rêst yn it lân net werom kommen. Om 

1422 hinne operearren út lezumasyl wei, dêr't se in fort boud hiene, seerôvers. Om't 

se mei harren plondertochten ’den zeevarenden man merckliken schaden gedaen 

ende vele schelmstreecken in den zee angerichtet’ hiene, easken de stêden Ham- 

burch en Lübeck maatregels en brochten skippen, bewapene mei kanonnen yn see, 

tsjin de rÔvers. It fort by lezumasyl waard yn 1422 belegere en fan de soldaten be- 

stoarme. Fjouwerenfjirtich rÔvers, dy’t de bestoarming oerlibbe hiene, waarden mei 

it swurd ombrocht. De ynwenners fan Eastdongeradiel seine, neat mei de rôvers te 

meitsjen te haw wen en waarden mei rêst litten. Dat wie net alhielendal wier: guon 

eallju, sa as Sicko Sjoorda, hiene har mei de seerôvers ferbûn.° 
Yn de fyftjinde ieu kaam yn Fryslân in nij soart machthawwer op, de haadling. De 

ûntjouwing fan de haadlingen is net botte dúdlik, mar it stiet fêst dat om 1470 hinne 

sawat alle plakken yn Fryslân fan in haadling ‘beheert’ waarden, d.w.s. de ynwen- 

ners fan ien of mear doarpen wiene him hearrich.! De haadling hie faak in steand le- 

gerke fan hiersoldaten en hy koe de ynwenners fan de doarpen dy’t oan harren 

ûnderwurpen wiene, ferplichtsje ta kriichstsjinst. De haadlingen sleaten ferdraggen 

Öf: sa makke de stêd Ljouwert yn 1481 in oerienkomst mei de haadlingen fan Donge- 

radiel oer de skelen tusken dat diel en Ljouwert, en klage de stêd Snits by de haadlin- 

gen, grytmannen en ’guede mannen’ fan Eastdongeradiel oer in misdiediger. Om’t 

de haadlingen it faak mei-inoar oan ’e stôk hiene, waard de rjochtspraak ûndermine: 

de grytman en de meirjochters ferlearen harren betsjutting, om’t se neat ûndernim- 

me koene tsjin de haadlingen; mar as amt bleau it grytmanskip bestean. Allinne as de 

grytman ek haadling wie, koe er syn gesach hanthavenje. 

Yn ferskate doarpen yn Eastdongeradiel wiene haadlingen: de Donia’s yn Ingwier- 

rum, de Sjoorda’s yn Nijtsjerk, de Jaerla’s yn Wetsens en Eastrum. Foaral de Jaerla’s 

namen diel oan de boargerkrigen tusken Skier en Fet. It ûntstean fan de nammen fan 

de partijen is net hielendal dúdlik; der is wol sein dat se werom geane op in skeel tus- 

ken de Cisterciënser (skiere} muontsen en harren kollega's, de Premonstratensers, 

dy’t oan fetweiderij diene. Hast hiel Fryslân waard meisleept yn ’e striid; yn Eastdon- 

geradiel koene allinne de kleasters har Ôfsidich hâlde - in hiele prestaasje, om't oer ien 

fan ’e kleasters, Weerd, de Jaerla’s it foar ’t sizzen hiene. 

Botte Jaerla wie ien fan de haadlingen fan Eastergoa, dy’t yn 1444 in ferbûn sleat 

mei de stêd Grins. Hy wie in fredich man, mar syn soan Gabbe partijde mei de Fet- 

keapers en wie yn 1474 behelle yn de moard op Ede Hessels Jongama fan Rinsuma- 

geast. Yn 1488 foel er yn 'e hannen fan syn fijn Sijts fan Botnía. Doe't er nei de stins 

fan Sijts fan Botnia yn Rinsumageast brocht wurde soe, waard er ûnderweis yn ’e 

omkriten fan Ie deaslein. Gabbe syn soan Minne waard syn opfolger en wie grytman 

fan Eastdongeradiel; syn soannen Aemcke en Botte, beide Fetkeapers, ferlearen yn ’e 

striid tsjin de hartoch fan Saksen harren besittings oan him. 

Mei de striid tusken Skier en Fet bemuoide de stêd Grins har ek en hja stipe dêrby 
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de Fetkeapers. Yn 1444 slagge it de stêd om in ferbûn te sluten mei de wichtichste 
Fetkeapers-skaaien fan Eastergoa: foar Eastdongeradiel tekenen Botte fan Jaerla en 
Gabbe fan Holdinga dizze oerienkomst. Ek de grytmannen fan de beide Dongeradie- 
len, Ferwerteradiel en Dantumadiel waarden útnoege har by dit ferbân oan te sluten; 
diene se dat net, dan wiene se fredeleas (fügelfrij) en harren besit fan it ferdrach wie, 
wer frede te krijen.® As de soldaten fan de iene haadling soldaten fan in oare haad- 
ling deasloegen, dan moast syn gizeler 200 âlde skylden betelje. De skelen soene oan 
de stêd Grins foarlein wurde; dat barde yndie, doe't yn 1463 Tjaard Mockema fan 
Ealsum en Aert up den Swaech spul hiene. 

Mar om't Grins ek stinzen bouwe woe yn Dokkum en yn de Dongeradielen en sels 
in nije rjochtkeamer ynstelle woe, waarden de ynwenners fan de gritenijen dy’t it 
bûn mei Grins sletten hiene, ûntefreden; se wiene lykwols net klear foar wapene fer- 
set en fregen de stêd dimmen om de maatregels yn te lûken. Doe't dat bard wie, 
kaam de rêst werom. Mar yn 1478 waard op in gearkomste fan rjochters út Ljouwer- 
teradiel en Dongeradiel op ’e nij klage oer de hannelwize fan Grins. De stêd negearre 
nei eigen goedtinken besteande âlde rjochten en de rjochters wiene fan betinken dat 
op dy wize it bûn opsein wurde moast. Grins andere misledige dat hja allinne de be- 
palings fan it ferdrach neikaam. Just as se dat nèt die, soe it ferbân teloar gean.“ Yn 
1491 waard lykwols in nij ferbân sluten tusken Grins en Eastergoa. 

2.6 Bûtenlânske yntervinsje 

Om it jier 1470 hinne krige Fryslân te meitsjen mei in folle machtiger fijân as de stêd 
Grins, De hartoch fan Bourgondië, Karel de Stoute, bea him oan as nije länshear. Mar 
in pear eallju, lykas Offo fan Dokkum en Siwert Herjuwsma fan Dongeradiel, stipen 
syn pretinsjes. Offo bea de hartoch oan om Dokkum oer te leverjen oan de Bourgon- 
diërs, mar Karel hie al gau oare soargen en liet Fryslân mei rêst. Syn partijgongers 
waarden foar ferrieders fersliten.” 

Nettsjinsteande it driigjende ferlies fan de frijheid, giene de haadlingen troch mei 
harren deilisskippen; ek yn Dongeradiel. Om 1473 hinne wenne der op in sterke 
stins by Ingwierrum in Binnert Donia, in tige striidhaftich man. Syn stins waard, 
doe't er skeel hie mei de rjochters fan Eastergoa, belegere, mar de soldaten fan de 
tjochters brieken it beslis mei trije dagen op, omdat Donia en de rjochters fan Easter- 
goa in akkoart sletten hiene. In part fan de soldaten fan de rjochters waard lykwols 
op harren Öftocht oerfallen en deaslein. De oare soldaten, opsternaat oer sok dwaan, 
ferfetten it belis en de stins waard ferovere. Achtujin soldaten fan Binne fan Donia 
waarden yn 'e grêft fan 'e stins ferdronken. Binne sels wie op dat stuit net yn 'e stins, 
mar hy waard yn Kollum finzen nommen en oan Dokkum oerlevere. Om'ter wol yn 
'e rekken hie wat him te wachtsjen stie, sette er it op 'e reis nei Dokkum omraak yn 
'e kant. Hy liet him oanienwei fan it hynder falle ont er hope dat dat syn beweitsers 
ferfele soe en dat hja him rinne litte soene. No, yndie hiene se harren bekomst fan 
Binne syn werstribjen, dat by Ter Lune stieken se him dea.36 
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De grytmannen, rjochters en haadlingen fan Eastdongeradiel seine yn 1487 op ’e 

nij ta, de frede te bewarjen ’als wse foirfaderen by aulda tyden plygen to dwaen’, mei 

it doel dat de keaplju feillich hannelje en de boeren yn alle rêst op it lân arbeidzje koe- 

ne. Elts dy’t frjemde soldaten yn it lân brocht, moast mei geweld bestriden wurde. 

Dizze frede waard û.o. troch Gabbe fan Jaerla ûnderskreaun. Yn 1488 swarden de 

haadlingen fan Eastergoa en Westergoa, twa jier lang de frede te bewarjen. Yn Easter- 

goa mochten net mear as hûndert soldaten bliuwe; tritich dêrfan mochten yn Dok- 

kum en Dongeradiel legere wurde.’ 

Nettsjinsteande dizze goede bedoelings gie de kriich fierder. Beide partijen, Skier 

en Fet, hiene yn Eastergoa oanhing, mar Fet lei foar. De partij fan de Fetkeapers wie 

lykwols bang foar in oanfal fan de Skieringers út Westergoa en socht har taflecht by 

de stêd Grins. Dy stêd hie al ferdraggen sletten mei Kollum en Smellingerlân, gebie- 

ten dy’t sûnt dy tiid yn frede mei-inoar libbe hiene. De stêd fielde wol foar in ferbûn 

mei Eastergoa, want sa koe se har macht útwreidzje.”® 

Yn 1491 waard ûnder de lieding fan Johannes, de abt fan Dokkum, en Menno Jaer- 

la, haadling te Wetsens, in ferbûn sletten tusken de stêd Grins en Eastergoa. Dêr 

waard yn fêstlein dat tsjerken en kleasters net skansearre wurde soene. Waarden diz- 

ze gebouwen oantaast, dan moast de skuldige in boete fan 50 âlde skylden betelje. 

De pleatsen en boulannen moasten frij ferhierd wurde kinne; in dief dy’t eat mei in 

wearde fan mear as ien frâns skyld stiel, waard ophongen en wa ’t sa'n dief mei sin 

rinne liet, moast hûndert skylden betelje. Alle rôvers en strjitskeinders moasten op- 

pakt wurde. In haadling dy’t op rôf útgie, moast hûndert skylden betelje en boppe- 

dat it dûbele fan de wearde fan it stellene guod oan dejinge dy't er bestellen hie. 

Mocht it sa wêze dat de grytman net yn steat wie om de misdieden te bestraffen, dan 

hie de stêd Grins it rjocht om dat te dwaan. Berop op ’e stêd tsjin de fûnissen fan de 

legere rjochters wie altiten mooglik en yn in gefal fan dûbelsinnigens waard it fer- 

drach troch de stêd útlein - en dat fansels sa ’t it har it bêste útkaam. 

Foar Eastdongeradiel waard it ferdrach Ôndertekene troch Menno Jarla voir my 

selven ende voir de meente toe Wetsens ende to Oestrum ende voir dat cloester to 

Sion ende oir meijers om heer Henricus Hoffmeister to Sion bede wille. Ende voir Pi- 

bo Jaddensoen hoeveling to Mitzlawier, Hilbo ‘Tyaerda, hoeveling to Ee, Hessel Sior- 

da voir de gemeente toe Nijekercke ende voir de meente toe Sybrandahuuzen om 

Rienck Sypes soons bede willen ende voir Sybet Scheltema ende syn lantsaten in 

Dongerdeell’ * Letter sleaten har hjir noch by oan: Wybren Dyxtera út Docmer- 

deel, Bennert Eysinga, de miene meente fan Ingwierrum en harren haadling Syvert 

Bolta en Popko Mockema mei de meente fan Eanjum. It oansluten fan Iêstneamde 

waard fan hear Hidde Kamminga, preester yn Eanjum, regele. 

Bûten Eastergoa hie it ferdrach gjin inkele wearde en sa libben de âlde skelen 

troch. Inkele haadlingen út ’e Sânwâlden sprieken drigjende taal: dat die stad Gro- 

ninghen … ghene soenne aennemen sullen buten de voerscr. hovelingen als van die 

feyde die sy hebben mit Tyaerd Muckema ende Take Heemstra met oren helperen, 

de Dockum, Dongherdeel … bevedet hebben’. 

Yn 1493 krige de stêd Grins it rjocht om in kastlein (festingskommandant) yn Dok- 

25 

  

    

 



  

kum oan te stellen. Dat hearskip waard betelle troch de ynwenners fan de omlizzen- 
de gritenijen, wêrûnder Eastdongeradiel: foar eltse fjouwer kij moast in heale Arn- 
himse gûne opbrocht wurde“! 

De Skieringers kamen troch de meneuvels fan de stêd Grins yn it nau en hja soch- 
ten in bûnsgenoat. No hie de Dútske keizer Fryslân, dat in lien fan dy keizer wie, oan 
hartoch Albrecht fan Saksen tasein. De keizer wie Albrecht noch in protte jild skul- 
dich. Mar Albrecht moast it lân earst noch wol feroverje. De partij fan de Skieringers 
stipe him, doe’t er yn 1497 nei Fryslân ta kaam; de Fetkeapers kearden har tsjin him. 
Mar de boeren en de ruters fan 'e haadlingen wiene gjin partij foar de beropssoldaten 
fan hartoch Albrecht. By Bomstersyl yn Grinslân waard it leger fan de Fetkeapers 
ferslein en de hartoch naam it lân yn syn besit. Grins loek de hannen fan Fryslân ôf - 
en sa einige de perioade dat Fryslân gjin lânhear hie. 
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3 De lânshearlike tiid (1498-1580) 

3.1 Fastdongeradiel ûnder Saksyske bearskippij 

De komst fan hartoch Albrecht fan Saksen betsjutte de ein fan Fryslâns ûnôfhinklik- 

heid. Mar de Skieringers, dy't mei de hartoch striden, seagen wol yn dat in al te sterk, 

sintraal gesach gefaarlik wurde koe foar de posysje fan de haadlingen. Albrecht fan 

Saksen waard dan ek allinne op bepaalde kondysjes as lânhear oannommen: hy 

moast de privileezjes en de âlde rjochten fan it lân yntakt litte. 

Albrecht sels wie net faak yn Fryslân, mar liet him troch in steedhâlder fertsjinwur- 

digje. Dy steedhâlder bestjoerde it lân mei in soart fan deistich bestjoer dat bestie út 

twa Friezen en twa net-Friezen, ûnder de lieding fan in kânselier. Dat kolleezje regele 

de bestjoers- en de rjochtsaken; ek beneamde it de grytmannen, dy’t ferantwurdlik 

bleauwen foar it lokale bestjoer. In rintmaster waard oansteld om de belestings yn te 

barren.#? 
De nije lânhear woe sa folle mooglik belesting ynbarre: hy hie in protte jild oan de 

keizer betelle foar Fryslân en woe dat graach werom sjen. Mar doe't yn 1500 de Sak- 

syske amtners eigenmachtich in belesting leinen op de lânrinten (ynkomsten út it fer- 

hier fan lân) en de hierwearde fan de grûn (resp. de 20ste en 12te pinning oftewol 5 

en 8%), kaam hiel Fryslân yn opstân en waard Frjentsjer, ien fan de pear stêden dy’t 

noch yn hannen wiene fan de hartoch, belegere. Ek de ynwenners fan Dongeradiel 

diene mei oan dy opstân.® De opstân waard delslein en yn novimber 1500 waard in 

nije fêste belesting ynfierd, de jiertaks. It bedrach dat betelle wurde moast waard Ôf 

metten oan de grutte en de rykdom fan de doarpen. Yn it begjin wie it besit fan 

kleasters en tsjerken frijsteld fan dy belesting. De gritenij Eastdongeradiel moast 756 

goudgûnen opbringe oer in hierwearde fan 5792 goudgûnen en 25 stoeren. 

De jiertaks wie net evenredich ferdield oer de doarpen.“ Foar Nijtsjerk en Ing- 

wierrum wie de taks itselde, mar de hierwearde fan it lân yn de beide doarpen ferskil- 

de. Ek foar de doarpen Wetsens en Peazens wie de taks net evenredich oan de 

hierwearde. Nei ferhâlding betellen de doarpen Moarre, Eastrum, Jouswier en Nij- 

tsjerk te folle en de oare doarpen te min. Postma miende dat de ferdieling gearhong 

mei it oantal stimmen dat in doarp hie: hoe mear stimmen, hoe mear belesting betelle 

wurde moast.* Foar Eastdongeradiel giet dat net op: krekt de lytsere doarpen mei 

mar in pear stimmen betellen it measte. It is mooglik dat by it fêststellen fan de jier- 

taks rekken hâlden is mei de kwaliteit fan de grûn, mar it is ek mooglik dat de ferdie- 

ling fan de belesting opsteld is nei goedtinken fan de grytman, dy't ferantwurdlik wie 

foar de ferdieling fan de jiertaks oer de gritenij. 

De jiertaks yn Eastdongeradiel wie heech: 13,5% fan de hierwearde fan it lân, sa- 

wat it heechste persintaazje yn Fryslân. Letter, yn 1525, krige de gritenij in koarting 

fan 76 goudgûnen en 18 stoeren. Yn 1623 waard de jiertaks troch de gritenijen Ôf- 

kocht tsjin it beteljen fan 20 kear it jierbedrach yn ien kear. 
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Yn 1511 waard njonken de jiertaks in nije belesting ynfierd, dy wie ek basearre op 
it grûnbesit, mar waard net doarpsgewize heft. Eltsenien moast syn grûnbesit opjaan 
en oer de hierwearde waard in belesting heft. Dizze personiele grûnbelesting waard 
de floreenbelesting neamd en wie oant it jier 1800 de wichtichste en swierste be- 
lesting yn Fryslân. Foar kontrôle waard in soart fan kadaster oanlein, it Register fan de 
Oanbring (dêroer letter mear). Utsein de belesting op grûnbesit waard ek noch be- 
lesting heft op it bier, de folksdrank fan dy tiid, fan acht stoeren de tonne bûtenlâns 
en fjouwer stoeren de tonne ynlânsk bier. 

Tsjin de hearskippij fan de Saksers kaam ferset fan somlike Friezen. Wy hawwe al 
sjoen dat hege belestings yn 1500 ta in opstân laten. Dêr rekke Eastdongeradiel ek yn 
behelle. Fral de Mockema's, in haadlingen-famylje út dizze gritenij, sieten de hartoch 
fan Saksen dwars. Tjaard en Gerbrand Mockema, dy't stammen út in âld Fetkeapers- 
skaai (Tjaard hie yn 1494 grytman fan Eastdongeradiel west) en yn Ealsum en Ing- 
wierrum begoedige wiene, wiene nei de oerwinning fan de hartoch fan Saksen nei 
Grins flechte en libben dêr as balling. 

Yn 1500 stjoerde Gerbrand tolve ballingen út Grins wei nei Eastdongeradiel, dêr't 
hja it hûs fan Gerbrands broer Popke, dy't yn Ingwierrum wenne, besetten. Ger- 
brand sei harren help ta, wannear’t hja belegere wurde soene. Dat barde yndied, 
want de grytmannen fan Dantumadiel, Kollumerlân en Achtkarspelen teagen út ûn- 
der de lieding fan Schelte Tjaarda 'upper Geest’ en begûnen op 18 april it besette hûs 
te belegerjen. Trije dagen letter kamen by de belegerers ek noch hûndert Dútske 
landsknechten’ (soldaten) oan mei in pear kanonnen, dy’t de tsjokke muorren fan it 
hûs lykwols net daliks stikken sjitte koene. 

De besetters fan it hûs fan Popke skeaten allinne op de Dútske soldaten, sadat de 
Fryske boeren, dy't mei harren grytmannen úttein wiene, de besetters goedwillich 
wiene en it leafst seagen dat de ballingen ûntkomme koene. Op it lêst koene de 
muorren de kanonskûgels net mear tsjinhâlde en waard it hûs ynnommen. Seis bal- 
lingen, dy'top wacht stiene, ûntkamen, de seis oaren joegen harren oer op genede of 
ûngenede en waarden nei Frjentsjer brocht, It hûs fan Popke waard yn 'e brân stut- 
sen . De seis finzenen waarden yn Frjentsjer terjochtsteld, fjouwer stoaren op it rêd, 
twa waarden peale: in peal waard harren troch it lif slein sacat hja stadichoan kre- 
pearren.”® 

De Mockema’s gongen fierder mei de striid en Tjaard hierde dêrta sels soldaten, 
mar hy hie net folle resultaat. Ek besocht Tjaard mei syn broer stikem Fryslân, mar yn 
1512 kamen de tsjinners fan de Saksyske autoriteiten harren tsjin, doe’t hja yn de 
herberch fan Ljouwert wiene. Gerbrand waard finzen nommen, mar Tjaard wist te 
Üntkommen en fertoande him net op ‘e nij yn Fryslân, ear’t de Saksen fuort wiene. 
Gerbrand fertelde oan de autoriteiten wat de bruorren fan doel west hiene. Hy en 
syn broer woene it Roptahûs yn Mitselwier besette om dêrnei mei de help fan de 
drost fan Grins Dongeradiel en Ferwerderadiel te feroverjen. Foar dy plannen betelle 
Gerbrand mei syn libben en it besit fan de Mockema’s waard yn beslach nommen. 
Koart dêrnei waard troch de Saksers in besettingsmacht lein op it Roptahûs en it Ob- 
bemahûs te le.” 
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3.2 De komst fan de Habsburgers 

Yn 1514 wie it dien mei de hearskippij fan de Saksen oer Fryslân. Hartoch Georg, 

dy’t syn heit Albrecht opfolge hie, woe de stêd Grins ynnimme en hie dêrfoar jild ne- 

dich. Doe’t de Fryske lânsdei dat wegere naam er it mei geweld, wêrnei’t der in 

opstân útbriek. Georg ferkocht úteinlik syn rjochten op Fryslân oan de Habsburgers, 

dy’t al greve fan Hollân wiene. 

It Saksyske bewâld hie net alhiel ûngeunstich west foar Fryslân en as, neffens de 

skiedskriuwer Worp fan Thabor, de hartogen de Friezen net te swiere belestings 

oplein hiene, soene ’dye Friezen hem sonder enige murmuratie int ewich guetwillich 

hebben gedient, want dye Sassens heeren administreerden ende deden een yegelick 

guede justitie, unpertylicke den armen soe wel als den riken, sonder enige persoenen 

ut toe nemen, ende hielden guede ruste ende vrede binnenslandes onder mal- 

canderen’.£® 
De Ôfreis fan Georg fan Saksen wie goed nijs foar de foarstanners fan Fryslâns 

ûn@fhinklikheid. Mar de âlde skelen libben wer op en de striid tusken Skier en Fet 

spatte wer los. De partij fan de Skieringers stipe de Habsburgers, mar de Fetkeapers 

brochten harren yn it nau. De Fetkeapers hiene harren ferbûn mei de hartoch fan 

Gelderlân, in âlde fijân fan de Habsburgers. Dy hie de Friezen tasein dat Fryslân wer 

Frysk en frij wêze soe, as hja him stipen. De Friezen hoegden ek gjin belesting te be- 

teljen. Dat stie de Friezen wol oan en it hiele lân rûn te heap om de frjemde hearskers 

te ferjeien. 

Op 29 jannewaris 1515 besette Tjaard Mockema mei seishûndert ’landsknechten’ 

de stêd Dokkum. Dêrmei krigen de Geldersken in steunpunt yn it Noardeasten fan 

Fryslân. It Saksysk garnizoen, dat yn Dokkum legere wie, joech de soldaten fan 

Tjaard Mockema gjin kamp. Koart dêrnei ferovere er ek de boarch fan Gemme 

Juwsma te Ferwert, dy’t de ynwenners fan Eastdongeradiel in protte lêst besoarge 

hie; yn dy stins lei Mockema in besetting. 

Sûnt it jier 1515 hie Eastdongeradiel te lijen ûnder de kriich tusken de Gelderske 

en Bourgondyske (Habsburchske) soldaten. Elts fan ’e beide partijen plondere it lân 

dat de tsjinstanner behearske. Wol hie Tjaard Mockema op 12 april it kleaster Mariën- 

gaarde beset, om op dy wize de plondertochten út it ’burgoenske’ Ljouwert wei te 

foarkommen, mar dat wie net genôch, want op 23 april diene de Lijouwerters in oan- 

fal op Dokkum. Mar, mei’t de befolking fan de Dongeradielen en Dantumadiel te 

heap rûn, moasten de Ljouwerters harren werom lûke. 

Op 24 augustus 1516 waard Dokkum sels fan de Bourgondiërs (sa't de Habsbur- 

gers yn dy tiid meastal neamd waarden) ferovere. Dat wie net sa'n toer, want it sted- 

sje hie wâlen noch muorren. De Bourgondiërs bouden yn Dokkum in blokhûs en de 

ynwenners fan de Dongeradielen moasten ’burgoens' swarre (de eed fan trou oan de 

Habsburgers) of hûs en goed ferlitte. Op 15 septimber besocht Tjaard Mockema de 

stêd Dokkum wer yn te nimmen, mar dat mislearre. De Bourgondiërs namen doe it 

besit fan Tjaards broer Popke yn beslach en joegen it oan lju dy’t trou wiene oan de 

Habsburgers. Hja stelden ek in nije grytman oan: Poppe Mellema.” 
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Mar de Geldersken kamen yn maaie 1517 wer foar Dokkum mei in leger fan 8000 

Gelderske soldaten ûnder de lieding fan Jancko Douwama en Aemcke Jaerla. Nei't in 

pear bestoarmings mislearre wiene, ferdielden hja harren leger yn trijen, ien diel 

waard legere yn de omkriten fan Ealsum, in oar part by Betterwurd en it tredde part 

by ‘onse lieve vrouwe toe Bergh’, sadat de stêd ynsletten wie. Douwama en Jaerla lie- 

ten ek swier geskut komme en diskear siet it harren mei: it Bourgondysk garnizoen 

yn Dokkum rekke troch har proviand en krûd hinne en blaasde op 2 juny de Ôftocht. 

Aemcke Jaerla bleau yn Dokkum efter mei 400 soldaten, wylst in Gelderskman, Jan 

Goldsteen, drost fan it blokhûs waard. De stêd Dokkum waard ek net minder fan dy 

alteraasje, want Dokkum hie betinge dat de rjochtsdagen (de dagen dat rjocht sprut- 

sen waard) fan de Dongeradielen en Dantumadiel fan no oan yn dizze stêd hâlden 

wurde moasten °° 

Yn 1521 kaam dêr op ’e nij in leger nei Fryslân. It stie yn tsjinst fan de biskop fan 

Utert en wie bedoeld om de Friezen dy't de Gelderske partij stipen, murf te meitsjen. 

Yn de winter fan 1521 teach dat leger ûnder it befel fan Roggendorf oer de taferzen 

le Eastdongeradiel binnen en plondere it lân. Fiif doarpen waarden yn ’e brân stut- 

sen”! De Geldersken hiene Dokkum wol fersterke, mar hja ferlearen it pleit en yn 

1523 waard Dokkum wer ’burgoens’. Foar Eastdongeradiel kaam dêrmei in ein oan 

de kriich. Yn 1524 waard Karel V as hear fan Fryslân erkend. Hy krige in jefte fan 

4000 ’corrent’ gûne, dêr't Eastdongeradiel syn part ek yn bydrage moast. 

3.3 Fryslân ûnder de Habsburgers 

De Friezen wiene tsjin Georg fan Saksen yn opstân kaam om’t hja mienden fiersten- 

tefolle belesting betelje te moatten. Wat it belesting beteljen oanbelanget, betsjutte it 

regear fan de Habsburgers gjin ferbettering. Al yn it jier 1523 waard de gritenij East- 

dongeradiel oanslein foar 6743 goudgûnen. Dat wie bedoeld foar it beteljen fan de 

soldaten fan de keizer. Om’t de gritenij swier te lijen hân hie fan de kriich (noch yn 

1527 klagen de ynwenners fan Eastdongeradiel dêroer en fregen hja de steedhâlder 

de oanslach fan Eastdongeradiel yn de belesting te ferleegjen), waarden sy foar ien 

kear frijsteld fan it beteljen fan dat bedrach, mar de ynwenners fan de gritenij moas- 

ten wol helpe mei it ferdriuwen fan de Gelderske soldaten dy’t noch yn Fryslân wie- 

ne. De beide kleasters fan Eastdongeradiel moasten hynders, weinen en skippen 

leverje foar it ferfier fan de artillery. De grytman fan Eastdongeradiel, de drost fan 

Dokkum en Aemcko Jaerla, dy’t nei alle gedachten fan partij wiksele hie, moasten 

skippen útrisse en fan in bemanning foarsjen. 

De ynwenners fan Eastdongeradiel moasten bewapene wurde om, foar it gefal ’t 

nedich wie, de soldaten fan de keizer en oare gritenijen te helpen by in oanfal fan de 

fijân. Doe't de Habsburgers yn 1524 fernommen hiene dat de Gelderske soldaten fan 

doel wiene om in ynfal te dwaan yn de Dongeradielen waarden de ynwenners fan 

Tytsjerksteradiel, Smellingerlân en Opsterlân oproppen om ’man bij man’ de Donge- 

tadielen te help te kommen.” It wiene de lêste stûpen fan de kriich: yn 1525 wie 
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keizer Karel V hear en master yn Fryslân en makke er him op om it bestjoer fan pro- 

vinsje en gritenij te reorganisearjen. 

3.3.1 It provinsjale bestjoer 

It wie it doel fan de keizer om syn macht sa grut mooglik te meitsjen, mar by dat 

stribjen fûn er de Steaten fan de provinsje foar him oer; hja hâlden it each op de privi- 

leezjes en âlde rjochten en besochten sa folle mooglik harren selsstannichheid te be- 

hâlden. Om’t de keizer Fryslân ferovere hie, koe er foar in grut part syn sin 

trochsette. 

It regear oer Fryslân kaam yn hannen fan in steedhâlder, dy’t de lânhear fertsjin- 

wurdige. De steedhâlder waard bystien troch it Hof fan Fryslân, dat gearstald waard 

út Friezen en likefolle net-Friezen. Dit Hof hie yn de sechstjinde ieu net alinne in juri- 

dyske, mar ek in politike funksje. It naam diel oan it bestjoeren fan it lân, it keas de 

grytmannen en de siktarissen fan de gritenij en bekrêftige de beneaming fan de 

pastoars (de pastoars waarden meastal troch de parochianen kecazen). Ek rôp it Hof 

de Steaten byinoar. 

De Steaten fertsjinwurdigen de stannen, yn Fryslân wiene dat de eallju dy't Karel V 

trou sward hiene en foar harren libben fan it beteljen fan belesting frijsteld wiene (yn 

Eastdongeradiel hearden tolve man ta de adel°“) en de einierde boeren (boeren dy’t 

eigener fan harren pleats wiene en gjin pachter). Letter kamen hjir de stêden noch 

by. De Steaten kamen ien kear yn ’t jier byinoar op de Lânsdei. Harren wichtichste 

taak wie it jaan fan tastimming oan de lânhear om belestingen, dy’t yn dy tiid eufe- 

mistysk beden’ neamd waarden, te heffen. Harren macht lei dêryn dat hja wegerje 

koene de beden fan de foarst yn te willigjen. Faak makken hja betingsten yn ruil foar 

it tastean fan de beden. 

De lânsdei waard gearstald út Ôffurdigen fan de gritenijen: út eltse gritenij waarden 

twa man, in ealman en in einierde boer ôffurdige.” Allinne dy ynwenners fan de gri- 

tenij, dy’t wennen op de pleatsen dy’*t belesting opbringe moasten en ferskreauwen 

wiene yn it register fan de grûnbelesting (it ‘Register fan de Oanbring’ fan 1511) hiene 

it rjocht om de Öffurdige oan te wizen. 

3.3.2 It lokale bestjoer 

Yn it sintrum fan it lokale bestjoer stie de grytman. Hy waard troch de steedhâlder 

beneamd. Om grytman te wurden moast immen in ynkommen fan 18 à 20 gouden 

gûne it jier hawwe. Hy moast him nei wenjen sette yn de gritenij en in boarchsom 

stoarte. Syn taken bestiene út it Ôfnimmen fan de eed fan trou oan de keizer fan alle 

ynwenners fan de gritenij, dy't âlder wiene as fyftjin jier, en it ynbarren fan de jiertaks 

en de aksynzen. Fierder hie er taken op rjochterlik en militêr mêd. De grytman krige 

syn ynkommen út it konsintjild, in belesting dy't heft waard oer de ferkeap fan guod 
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Worp Ropta, grytman fan Eastdongeradiel 1539-1548. 

dat mear as tweintich carolusgûne wurdich wie en út de boetes dy’t er yn syn funksje 

fan rjochter oplei: de helte fan de boetes wie foar de grytman. Ek krige er ien persint 

fan de belestings dy't er ynbarde. De ynkomsten út it grytmanskip wiene net heech: 

yn 1525 netto mart 12 goudgûnen en fiif stoeren.” Yn letter jierren waard it ynkom- 

men fan de grytman heger, mar immen waard net grytman om it ynkommen, mar 

om de mooglikheden foar promoasje nei hegere funksjes, sa't wy fierderop sjen sille. 

De grytman waard bystien troch in gritenijsiktaris, by rjochtsaken hie er de help fan 

in pear meirjochters. 

De grytman behannele allinne net al te swiere fergripen. Ut de rekkens fan de 

earste grytman fan Eastdongeradiel ûnder de Habsburgers, FOcx fan Dockum, krije 

wy wat ynsjoch yn de saken dy’t de grytman Ôfdie. Sa hiene Haytte en Kempe inoar 

oan it hier lutsen en inoar in blau each slein by in rúzje. It koste beide njoggen stoe- 

ren boete. Kempe Sipma, dy’t immen bedrige hie, moast 18 stoeren betelje. Mr. Tes- 

ne, dy’t Jelle Geerlofs frou slein hie en Geerlof sels yn it wetter smiten hie, moast 34 

stoeren boete betelje en Douwe Sybrandsz, dy’t Merck Kempez in ‘menedige hont’ 
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hjitten hie, betelle 12 stoeren. Boye út Wetsens hie in pear bargen út it lân fan immen 

oars helle: dat koste him ek tolve stoeren. Folle djoerder út wiene Tjeger en Riske 

Hollinge út le. Harren troubrek waard mei resp. njoggen carolusgûne en sân stoeren 

en alve carolusgûne en fjouwer stoeren bestraft.” 

Swierdere fergripen waarden foarlein oan it Hof fan Fryslân yn Ljouwert. Sa moast 

Taeke Burschma, dy’t yn Ie Zeger Hoytesz. deaslein hie, de gefolgen fan syn died Ôf- 

keapje mei 75 goudgûnen, Jan Kistemaker hoegde lykwols mar 28 goudgûnen te be- 

teljen foar in deaslach.”® In rjochtsaak rûn net altiten Ôf mei it beteljen fan in boete: 

Nanne Scheerdts, dy't yn 1531 yn Ealsum in pear hynders stellen hie, waard ophon- 

gen en Rommert Wessel waard fanwegen it feit dat er immen mishannele hie út 

Fryslân ferballe. Doe't er yn 1544 stikem werom kommen wie, waard er gisele. Im- 

men koe yn dy tiid in hiel skoft finzen sitte: Coert Gerriits út Eanjum siet yn 1559 528 

dagen fêst yn Ljouwert ear’t er frijlitten waard.” De measte oertrêdings hiene yn de 

sechstjinde ieu in gewelddiedich karakter, want foar it neatichste skeel waard in mes 

of in swurd lutsen. Dêrom stiene der ek swiere sanksjes op beledigjen en skellen. 

It leechste bestjoersnivo wie it doarp. Hjir funksjonearren de doarpsrjochters, mar 

harren funksje wie net sa wichtich, De doarpsrjochters holpen de grytman by it yn- 

barren fan de belesting, makken de monstersedellen op (de listen fan warbere man- 

nen, dy’t by need as soldaat tsjinje moasten), leine lytse rûzjes by en makken de 

wetten en plakkaten dy’t yn Fryslân Öfkundige wiene bekend. Ek moasten hja mis- 

diedigers oppakke en seagen hja ta op it ûnderhâld fan paden en diken. Fierders joe- 

gen de doarpsrjochters lieding by it kiezen fan folmachten foar de gritenij- en 

lândagen.® 

Under it bewâld fan de Habsburgers hawwe fjouwer grytmannen yn tsjinst west: 

Foecx fan Dockum (1524-1537), Worp Ropta (1539-1548), Rintje Folckertsz. fan Aytta 

(1554-1570) en Doede fan Syrcxma (1570-1578). 

3.3.3 Focx fan Dockum 

Focx fan Dockum, dy't wierskynlik net in Fries wie, lei op 11 oktober 1524 de eed 

yn de hannen fan de steedhâlder fan Fryslân, Schenck fan Toutenburg, Ôf. Hy sei ta 

'om de van Vrieslant in goet regiment, recht ende justitie te stellen’.*! Syn taken lei- 

ne fral op it militêre mêd. Yn 1526 waard er nei Ljouwert Ôntbean om mei steedhâl- 

der en Hof oer te lizzen oer de fraach wat te dwaan mei de soldaten dy’t noch yn 

Fryslân wiene. Dy wiene noch net betelle en woene earst fuortgean as hja harren sol- 

dij krige hiene. 

Focx fan Dockum krige oarders, dy soldaten mei help fan de ynwenners fan East- 

dongeradiel te ferfolgjen en fuort te jeien. Dêrta waard yn 1528 in ‘schouwinge’ hâl- 

den fan it folk en syn wapens. Eastdongeradiel moast foar de ekspedysje tsjin de 

soldaten hûndert man leverje, dy’t as de klok let waard by de grytman ferskine moas- 

ten. Dizze milysje bleau ek nei it ferjeien fan de soldaten bestean en op ferskate tiden 

waarden oefeningen hâlden 
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Net allinne mei ûnbetelle soldaten, ek mei seerôvers hie de grytman fan Eastdon- 

geradiel te meitsjen. Yn 1526 krige Focx fan Dockum de oarder fan de steedhâlder 

om it geskut út de hulk (in soart skip), dy't yn Ilezumasyl lei, te heljen en nei Dokkum 

te ferfieren. De hulk hie fan seerôvers west, dy’t harren bedriuw útfierd hiene op de 

Skolbalch, it seegat tusken it Amelân en Skiermûntseach. De rôÔvers sels wiene ûnt- 

kommen mei in skip dat hja bút makke hiene op in Hamburger keapman.® 

Mar dêrmei wie de seerôf net Ôfrûn, want yn 1541 waard in deputaasje fan it provin- 

sjale bestjoer út Ljouwert nei Eastdongeradiel stjoerd om nei te gean oft dêr noch 

seerôvers aktyf wiene yn de wetters om de gritenij hinne. Hja moasten ek de spullen 

fan de Hamburger keaplju, dy't mei har skippen yn Iezumasyl, Kollum of Dokkum 

leinen, yn beslach nimme, want keizer Karel V en de stêd Hamburch hiene dat jier in 

skeel.% 

3.3.4 Rintje Folckertsz. fan Aytta 

De ynwenners fan Eastdongeradiel wiene net alhiel tefreden oer it funksjonearjen 

fan de beide earste grytmannen, want hja stelden by it beneamen fan Rintje fan Aytta 

(in broer fan de bekende politikus Viglius fan Aytta) yn 1552 inkele easken. Hy soe al- 

linne beneamd wurde as er de rjochten en privileezjes fan de gritenij ûnderskreau, de 

rjochtsittingen op de fêststelde plakken hâlde soe en him nei wenjen sette yn de gri- 

tenij yn stee fan yn Dokkum. Syn foargongers hiene harren dêr sa't skynt net oan hâl- 

den. Mar tsjin de eask dat de rjochtsdagen yn de gritenij Eastdongeradiel hâlden 

wurde moasten protestearre Dokkum, om’t de stêd yn 1517 betinge hie dat de 

rjochtsdagen fan Ô.o. Eastdongeradiel yn dy stêd hâlden wurde soene. Mar Dokkum 

moast belies jaan. Rintje fan Aytta wie njonken grytman fan Eastdongeradiel ek gryt- 

man fan Skiermûntseach, in kombinaasje dy’t einliks ferbean wie en lykas syn foar- 

gongers hie er it tasjoch op de Skolbalch.° 

Under it bewâld fan Rintje fan Aytta feroare der yn Fryslân in soad. Karel V, de 

’goede landsheer’, sa't er letter neamd waard, waard yn 1555 fan syn soan Philips II 

opfolge. Philips II naam ympopulêre maatregels dy’*t de regionale autonomy fan de 

gewesten beheinden en de macht fan de eallju oantaasten. Mar fral de bestriding 

troch Philips fan de ketterij late ta ferset yn de Nederlannen. Al fan ’e tweintiger jier- 

ren Ôf wiene groepearrings yn de Nederlannen aktyf, dy’t har kearden tsjin it 

roomsk-katolike leauwe (sjoch haadstik 8). Yn de jierren fyftich fan de sechstjinde 

ieu krige it kalvinisme oanhing yn Fryslân. Lykas oare reformatoaryske streamingen 

waarden de kalvinisten ferfolge troch de autoriteiten. De swiere straffen dy’t op de 

ketterij stiene gyngen it folk te fier. De eallju fan de Nederlannen protestearren yn 

1566 troch de wei fan in ’smeekschrift’ by de lânfâdes yn Brussel. It smeekskrift wie 

troch Wilco fan Holdinga út Eanjum ûnderskreaun.® 

Yn 1566 kaam de byldestoarm, mar it duorre net lang ear’t de roomske autoritei- 

ten de saak wer ûnder kontrôle hiene. In Spaansk leger ûnder de hartoch fan Alva 

waard nei de Nederlannen stjoerd en dejingen dy’t harren op watfoar wize dan ek 
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kompromittearre hiene moasten flechtsje. Wilco fan Holdinga gyng nei Emden yn 

East-Fryslân. De tsjinners fan it Hof fan Fryslân sochten stêd en lân Ôf nei ketters en 

oproerlingen. De substitút fan de prokureur-generaal fan ’t Hof, Engelbert fan Boeij- 

mer, kaam nei "Weerum en Oestermahorn’ om op de diken ’eenige delinquanten, 

dootslaegers ende gebannen priesters’ te arrestearjen. De preesters wiene oergien nei 

it kalvinisme en moasten nei de komst fan Alva en syn soldaten flechtsje.°7 

De lieders fan it ferset tsjin Philips Il wiene ek nei it bûtenlân flechte en ien fan har- 

ren, Willem fan Oranje, besocht yn 1568 mei geweld de Spaanske soldaten te fer- 

driuwen. Syn broers Lodewijk en Adolf diene dêrta in ynfal yn Grinslân. It doel fan 

de fjildtocht wie de ferovering fan Fryslân. Oranje rôp eltsenien op om de striid te 

steunen en in pear ynwenners fan Eastdongeradiel diene dat.® Hja tsjinnen yn it le- 

ger fan Lodewijk, mar de oanfal mislearre en it leger waard op de grins fan Grinslân 

en Dútsklân útinoar jage. Dejingen dy’t ûnder greve Lodewijk tsjinne hiene waarden 

mei in pear oanhingers fan prins Willem, Noedt Jankesz en Ytsen út Ingwierrum, 

Tyerk Andries en Sythye Claessen út Ie foar de 'Raad van Beroerten’, better bekend 

as ’de Bloedraad’, dage, mar hja wiene sa ferstannich net te ferskinen en waarden 

ferballe.® 
Mei de nederlaach fan greve Lodewijk wie de striid noch net beëinige. It wiene de 

Wettergeuzen, dy’t út see wei ynfallen diene yn Fryslân. Eastdongeradiel waard ek 

troch de Wettergeuzen besocht: yn 1569 gyngen se yn De Skâns (Oostmahorn) oan 

lân, waard it kleaster Weerd plondere en it tsjerkesulver út de tsjerke fan Eanjum stel- 

len. In jier letter gyngen de Wettergeuzen op ’e nij oan wâl by Eanjum en stielen it 

tjerkesulver út de tsjerke fan Wetsens, wylst yn april fan itselde jier it kleaster Sion 

plondere waard. Doe't grytman Rintje fan Aytta fan dizze plondertocht hearde stoar 

er fan ’e skrik oan in hertoanfal.”® 

Eastdongeradiel hie gâns te lijen ûnder de ynfallen fan de Wettergeuzen. Iepe 

Yegesz., pastoar fan Nijtsjerk en Popcke Fijesz., folmacht foar de gritenij, klagen dêr- 

oer by it provinsjaal bestjoer dat ‘dye Grietenije voorscr. naestgheleghen aen dye zee 

deese voirleden beruerten ende noch dagelicx wordt insisteert, aengevallen ende 

beschadicht van den vrijbuiters, hoe zij genoempt worden’. 

It bestriden fan de Wettergeuzen koste in protte jild, om't de bewenners fan de gri- 

tenij de soldaten dy’t yn de gritenij legere waarden betelje en fan proviand foarsjen 

moasten. Boppedat kamen noch de kosten fan de kriichsskippen fan admiraal Bossu, 

dy’t yn de haven fan De Skâns leine, de kosten fan de soldaten dy’t ûnder de lieding 

fan hopman Jan Abels De Skâns beset hâlden en de kosten fan de soldaten dy’t oan- 

nommen wiene om de gritenij te beskermjen, neit de Wettergeuzen it kleaster 

Weerd yn ’e brân stutsen hiene. Ek moast de gritenij betelje foar it fersterkjen fan De 

Skâns. De beide folmachten fan Eastdongeradiel fregen dan ek oan it provinsjale be- 

stjoer om de kosten fan it besettingsleger oer te nimmen.”! 
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3.3.5 Doede fan Syrcxma 

De man dy’t nei it hommels ferstjerren fan Rintje fan Aytta grytman waard, Doede 

fan Syrexma, hie boargemaster fan Ljouwert west. Hy die wat er koe om de Wetter- 

geuzen tsjin te hâlden, mar sûnder folle sukses. Wol patrûllearren de tsjinners fan it 

Hof fan Fryslân op ’e diken fan Eastdongeradiel om rebellen en fijannen fan de ke- 

ning op te pakken, mar hja koene net te foaren komme dat op 13 en 14 april 1570 de 

Wettergeuzen op ’e nij mei 70 man in ynfal diene yn de gritenijen Eastdongeradiel en 

Ferwerderadiel. De geuzen moasten harren wol gau werom lûke, mar dat lei net oan 

it ferset fan de ynwenners fan Eastdongeradiel. Grytman Syrcxma hie wol de klok 

liede litten, mar de boeren reagearren traach op syn oarders en hiene der net folle 

mei op om de striid oan te binen mei de ’piraten, knevelaers oft kerkschenders’ sa’t 

de grytman de Wettergeuzen betitele.?? 
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Nettsjinsteande de talleaze ynfallen fan de Wettergeuzen yn Eastdongeradiel we- 

gere Alva om 200 soldaten op De Skâns te legerjen. Eastdongeradiel bleau foar it 

bestriden fan de ynfallen fan de Wettergeuzen Öfhinklik fan de milysje fan de boeren, 

dy’t by klokkelet oproppen waard. De grytman klage faak oer de ‘cleynmoedicheyt 

der hyusluyden’, mar de milysje wie gjin partij foar de seerôvers en de boeren hiene 

faak sympaty foar de Wettergeuzen. Sommige Eastdongeradielsters tsjinnen sels op 

de geuzefloat, te witten Ritsche Wiltschut út Eanjum en in hopman dy’t út Moarre 

kaam.” 
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Oant 1572 ta beheinden de aktiviteiten fan de opstannelingen harren ta it dwaan 

fan ynfallen út see wei. Mar yn 1572 besetten de Wettergeuzen Den Briel en fuort 

  
ard, Doede dêrnei kamen de measte stêden fan Hollân yn hannen fan de opstannelingen. Ek in- | 

de Wetter- kele Fryske stêdden keazen partij foar de opstân. De kommandant fan de soldaten yn | 

ners fan it it Noarden, Caspar de Robles, bleau dochs de kening trou en hy liet Dokkum troch | 
er kap soldaten besette. In legerke fan wol 2500 boeren út de omkriten fan it stedsje ferjage 

geradielen de soldaten, mar it boereleger moast belies jaan doe’t Caspar Robles mear soldaten 

IE MEL stjoerde. Eastdongeradiel stie hjirnei wer ûnder kontrôle fan it keningstrou bewâld 

„ol de klok yn Ljouwert. De substitút prokureur-generaal fan it Hof fan Fryslân, Engelbert fan 

er net folle Boeijmer, speurde op ’e nij fijannen fan de kening. Yn 1573 brocht Jelmer Diarretsz., | 

enders’ sa't | doarpsrjochter fan Eanjum, op it blokhûs yn Ljouwert ‘'zeeckere angestrande geusen 

ende des Majesteits rebellen met oock zeecker geschut, up een gestrant schip be- 

vonden’ | 

Hoe't it Ôfrûn mei de geuzen dy’t finzen nommen wiene is maklik te rieden. It be- | 

lette de geuzen net om harren aktiviteiten fuort te setten. Wettergeuzen dy’t fan it | 

Amelân Ôf operearden stielen yn 1573 in sulveren tsjelk út de tsjerke fan Eanjum en il 

yn maaie 1576 lanne de geuze-oanfierder Barthold Entens yn De Skâns. Caspar Ro- | 

| bles kaam tsjin him yn it fjild en Entens moast de Ôftocht blaze. Ynearsten bleau East- 

dongeradiel ûnder de Spaanske hearskippij. Fral grytman Syrcxma stipe de saak fan | 

de Spaanske kening. 

Yn 1576 feroaren de politike ferhâldings yn de Nederlannen. De Steaten-Generaal | 

s hiene de Pasifikaasje fan Gent opsteld, dêr't yn ferbean waard dat frjemde soldaten | 

harren yn de Nederlannen ophâlden. Dejingen dy't foar it Spaanske bewâld flechte If | 

wiene mochten werom komme. De plakkaten tsjin de ketters waarden opskoarte. 

Wol waard de oerienkomst al it oare jier troch de lânfâd skeind, mar de Spanjerts hie- | 

ne yn Fryslân de macht ferspile. i| 

Net eltsenien wie it mei dy polityk iens. Caspar Robles, de kommandant fan de sol- | | 

daten fan de kening yn it noarden, bleau de kening trou en besocht om soldaten te fi- IN 

nen dy’t stride woene foar de saak fan kening Philips IL. Hy socht dêrta ferbining mei | 

hopman Rienck Dekema, in Steate-man dy’t mei syn soldaten de skâns ’Oostma- | 

horn’ beset hâlde. Dekema hie dizze skâns net sa’n bytsje fersterke (hy hie hiel Easter- 

goa dêrfoar betelje litten) en woe de skâns wol oerjaan oan Robles, mar syn soldaten | | 

wiene Dútskers dy’t net yn de saak fan de Spaanske kening, mar allinne yn harren | 

soldij ynteressearre wiene. 

' Doe't de Steaten fan Fryslân oan ’e weet kamen dat Robles mei Dekema ûnderhan- | 

  

  zeradiel we- nele oer it oerjaan fan de skâns oan him, lieten se de skâns belegerje. Nei in pear da- 

jleau foar it gen ferklearre Dekema him ree om de skâns te ûntromjen, op it betingst dat de | 

de boeren, Steaten syn soldaten betellen, wat yndied barde. Ridlik gau dêrnei reizgen de dútske 

moedicheyt soldaten Ôf, sûnder mis ta grutte opluchting fan de ynwenners fan Eastdonge- 

oeren hiene radiel.75 | 

nen sels op Grytman Syrcxma bleau, al wie er Spaansksinnich, yn tsjinst en krige yn april 1578 | 
‘t út Moarre in nije oanstellingsbrief fan de steedhâlder. Mar fuort dêrnei feroare it politike tij: pro- 

testanten en roomsken wiene net yn ien ferbûn byinoar te hâlden en de súdlike Ne- 
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derlannen, dy’t foar it grutste part roomsk bleaun wiene, fermoedsoenen harren mei 

de kening yn de Uny fan Atrecht. Yn maaie 1579 sleaten de noardlike gewesten har- 

ren oanien yn de Uny fan Utert en makken harren los fan Spanje. 
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4 Under de Republyk 1 (1579-1673) 

4.1 Eastdongeradiel as kriichstoaniel (1580-1594) 

Yn 1579 sleat Fryslân him oan by de Uny fan Utert. It gie net alhiel fan herten: de 

fertsjinwurdigers fan Eastdongeradiel stimden op de lânsdei tsjin de Uny: ien fan de 

Öffurdigen, Eelcke Mockema, wie nammers roomsk. Op de lândei wie sels de mear- 

derheid fan de Öffurdigen tsjin de Uny, mar de minderheid woe dêr net yn berêste, 

faksearre in spjalting yn it kolleezje fan Deputearre Steaten en soarge derfoar dat de 

Uny dochs noch ûnderskreaun waard.’® 

Foar somliken wie dat de oanlieding it lân te ferlitten. Nettsjinsteande de bepalings 

fan de Uny fan Utert, dat nimmen om syn leauwe ferfolge wurde mocht, fielden 

guon katoliken harren net mear thús yn it troch kalvinisten bestjoerde lân en gyngen 

nei streken dy’t noch yn hannen wiene fan de Spaanske soldaten. Ien fan harren wie 

Eelcke Mockema út Mitselwier, dy’t yn 1579 tsjin de Uny fan Utert stimd hie, in oa- 

ren wie Lyeuwe fan Wytzma, dy't op de Obbema State yn Ie wenne. Ferskate 

preesters gyngen ek fuort, lykas de doarpsrjochters Jelmer Siwirdtsz. fan Eanjum en 

Thomas Rijckes fan le”? 

It regear hie al gau de hannen fol oan de kriich mei de Spanjaarden. De steedhâlder 

fan de Noardlike gewesten, Rennenberg, dy’t earst de Uny fan Utert nderskreaun 

hie, fermoedsoene him yn 1580 mei de kening. Rennenberg behearske de machtige 

stêd Grins en it bewâld yn Ljouwert koe net folle útrjochtsje tsjin de soldaten fan de 

steedhâlder, dy't iderkear opnij ynfallen diene yn Fryslân. It wie foar de Friezen 

needsaaklik, woene hja plonderingen foarkomme, om ’sauve-gardes’ te keapjen. 

Wa't sa’n ’sauve-garde’, in brief dy’t foar gâns jild kocht wie fan de Spanjaarden en 

dy't de besitters frijwarre foar plonderingen, besiet, koe dochs net alhiel gerêst wêze, 

want de ’sauve-gardes’ waarden net altiten respektearre. 

De Steaten yn Ljouwert diene wat hja koene, De Skâns waard fersterke en alle 

klokken, op ien nei, út de tsjerken fan de doarpen waarden yn beslach nommen en 

brûkt foar it jitten fan kanonnen’? Ek waard de boargermilysje oproppen, dy’t de 

diken en wege geweitsje moast. De milysje wie lykwols gjin partij foar de Spaanske 

beropssoldaten fan Rennenberg en syn kommandanten. De kleasters waarden nef- 

fens de oarders fan de Steaten fan novimber 1580 Ôfbrutsen, om’t it mooglik wie dat 

de fijân de leechsteande gebouwen besette en fersterkje soe. It kleasterbesit waard 

opskreaun en troch de Steaten beheard. 

Eastdongeradiel waard bedrige út Kollumerlân wei, dêr't de Steatske troepen in 

pear skânsen beset hâlden. Ek yn Eastdongeradiel leine soldaten, dy’t de ynwenners 

gâns oerlêst besoargen. Hja stielen bygelyks it sulver út de tsjerke fan Jouswier en 

Mitselwier en namen út de tsjerke fan Ie in messing kelk mei”? Yn 1586, doe't it tige 

fûl frear, plonderen de soldaten fan Rennenberg Fryslân en joegen it leger fan de 

Steaten by Boksum útinoar. Harren doel wie de Dongeradielen, mar om’t it begûn te 
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teien moasten hja werom nei Grinslân en bleau Dongeradiel in besiking besparre. 

Mar yn 1589 wiene de Dongeradielen op ’e nij yn gefaar. Verdugo, ien fan de kom- 

mandanten fan Rennenberg, oermastere de skâns ’'De Opslag’, dy't yn de omkriten 

fan Kollum lei, en it gefaar bestie dat er optsjen soe oer de Lauwers ’nae Collum ende 

de Dongerdeelen, in de vetste quartieren van Vrieslant’.®° Mar safier kaam it net. 

Wy kinne Eastdongeradiel yn de jieren tachtich as frontgebied beskôgje. De ferdi- 

gening moast foar in grut part troch de gritenij sels fersoarge wurde. Dat betsjutte dat 

swiere lêsten lein waarden op de skouders fan de ynwenners fan de gritenij. Sa wie 

bygelyks yn de kleasters fan Eastdongeradiel yn 1580 in Ôfdieling Steatske soldaten 

legere. Dy soldaten makken tusken febrewaris en april op: 18 tonnen bier (in tonne 

hie de ynhâld fan 159 liter), fjouwer fetten en 26 kannen wyn, in heale kanne bran- 

dewyn.® De ynwenners fan de gritenij mochten de rekken foldwaan. Wegeren de 

ynwenners te beteljen, dan waard it bedrach mei geweld ynbard. Soks barde yn 

1582 doe't Eastdongeradiel wegere mei te beteljen oan it fersterkjen fan Dokkum.” 

Dêroerhinne kamen noch de swiere belestings, dy’t oan de provinsje betelle wur- 

de moasten: de yndirekte belesting op bier, it meallen fan it nôt, op de slacht en op 

de turf. Dêrnjonken waard noch in haadjild heft, in soart fan personiele belesting. It 

swierst wie de grûnbelesting, de floreen. Dizze rûn op fan 18 stoeren yn 1579 oant 

60 stoeren yn 1589 en 72 stoeren yn 1592. Oer de jierren 1580-1587 hie de gritenij 

Eastdongeradiel in efterstân fan 828 carolusgûne en 15 stoeren.® Ek moast de grite- 

nij it fersterkjen fan de skâns Oostmahorn’ betelje om't de provinsje dêr gjin jild foar 

hie. Yn 1587 moast de gritenij de skâns sels alhiel opnij opmeitsje, om’t reparaasje 

net mear mooglik wie? 

Om in fijanlike ynfal foar te kommen waarden op kosten fan de gritenij om 1588 hin- 

ne yn alle doarpstsjerken tusken de garnizoensplakken yn wachtposten opsteld, dy't 

alarm jaan moasten, wanneat’t hja fijanlike ynfallers sinjalearren. Ek moasten hja 

plonderers ûnderskeppe. Yn Eastrum wie sûnt 1586 al sa'n wachtpost. Dizze wacht- 

posten waarden yn 1591 Ôftanke en wêr nedich ferfongen fan troch de provinsje be- 

telle wachtmasters. Yn Eastdongeradiel wiene yn dizze jierren sân fan sokke 

wachters, mar hja koene net altiten de fijân keare. De Ingelsman Moryson makke yn 

1592 in raid fan Spaanske soldaten yn Eastdongeradiel mei. Hy skreau dêroer dat er 

sawat ien myl fan Dokkum ‘heard from the land great noise, barking of dogs, cries of 

men and sounding of bells, wich proceeded from some Spanish Freebooters, 

breaking out from Groning to spoile the peasants’. 

Yn 1594 waard de stêd Grins troch de troepen fan de Steaten ynnommen, mar de 

skrik foar de Spaanske soldaten siet der noch sa yn, dat de ynwenners fan Eastdonge- 

tadiel de earste jierren noch wacht hâlde moasten by de tsjerken, de skânsen en op 

de streamen, dat de fijân gjin ynfal dwaan koe. 
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4.2 It bestjoer nei 1580 

Yn it jier 1580 feroare der gâns op it politike en bestjoerlike mêd. De grytman waard 

net mear beneamd troch de lânshear of syn fertsjinwurdiger, mar troch de lândei. 

Dat wie lykwols in formaliteit, want beslissend wie oft de grytman al of net keazen 

wie troch de stimhaw wenden fan de gritenij. Stimrjocht hiene dyjingen dy’t wennen 

op in pleats dy’t belesting opbringe moast en optekene stie yn it Register fan de 

Oanbring. Yn totaal koene yn Eastdongeradiel 321 stimmen útbrocht wurde, dy’t 

oer de doarpen fan de gritenij ferdield wiene. (Sjoch tabel 1) 

Tabel 1 _Ferdieling fan stimmen oer de doarpen fan Eastdongeradiel 

  

  

doarp oantal 

Eanjum 57 
Ingwierrum 23 

le 51 

Wetsens 9 
Jouswier 7 

Eastrum 18 

Ealsum 21 

Nijewier 20 

Nijtsjerk 32 

Paezens 18 

Ljussens 27 

Moarre 19 

Mitselwier 19 

  

Hie in kandidaat de mearderheid fan de stimmen yn in doarp, dan waarden him al- 

le stimmen fan dat doarp tawiisd. Moast de hiele gritenij har útsprekke, bygelyks oer 

it beneamen fan in grytman, dan gou de mearderheid fan stimmen. Elts doarp hie 

dan ien stim. Yn ’e praktyk betsjutte dat, dat fjouwer stimmen yn Jouswier likefolle 

wurdich wiene as 29 stimmen yn Eanjum. Wa’t it handich oanpakte en de mearder- 

heid fan de stimmen wist te krijen yn de lytse doarpen, koe mei sa’n sechstich stim- 

men (20%) de oerbliuwende 161 kiezers oerstimme. De stimmen yn de lytse 

doarpen waarden sa tige wichtich en it is sadwaande net frjemd dat der fan de njog- 

gen stimmen fan Wetsens fiif langer as in ieu yn hannen wiene fan resp. de famyljes 

Holdinga (1698-1728), Haersma (1748-1758) en Bergsma (1768-1828).°7 

Nettsjinsteande de mooglikheid om mei in pear stimmen in hiele gritenij te be- 

hearskjen, wie it systeem yn de santjinde ieu frij demokratysk: yn it Fryslân fan 1600 

hiene mear minsken stimrjocht as yn it Fryslân fan 1890. It systeem hie ien neidiel: it 

stimrjocht wie basearre op it besit fan in pleats (faak sels allinne op it besit fan it hiem 

fan in pleats, dat in hoarnleger neamd waard). Allinne de eigener fan de pleats mocht 
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Pintekening fan boe’t Holdinga State te Eanfum der fanâlds útseach, troch SJ. Schreiber út 

1900. 

it stimrjocht útoefenje. It barde dan ek dat adellike famyljes de stimdragende pleat- 

sen opkochten en sa harren ynfloed yn de gritenij fergrutten. Yn de achttjinde ieu 

makken dy adellike famyljes de tsjinst út yn de gritenij. 

It stimrjocht mocht allinne útoefene wurde troch mearderjierrigen (doetiids wie 

immen earst as er 25 jier wie mearderjierrich) en de eigener fan de stimdragende 

pleats moast lid wêze fan de grifformearde tsjerke. Wie er roomsk of mennist, dan 

'slepte’ de stim of hy wie 'caducq’, d.w.s. it stimrjocht wie opskoarte oan de tiid ta 

dat der wer in eigener op de pleats kaam dy't grifformeard wie. [t eardere kleasterbe- 

sit, dat yn 1580 konfiskearre wie, hie gjin stimrjocht, it tsjerkebesit ferlear it stim- 

rjocht nei 1673. De namme fan de eigener fan de pleats moast opskreaun stean yn it 

stimkohier (it earste waard yn 1640 opsteld) en der moast op it hiem in hûs stean. 

Hûs en grûn moasten deselde eigener ha® 

De stimhawwenden hiene de neikommende rjochten. Hja mochten de folmach- 

ten (Öffurdigen) nei de lândei kieze en stimme by it kiezen fan in grytman, de bysit- 

ters en de siktaris fan de gritenij. Hja keazen ek de skoalmasters, doarpsrjochters, 

dûmnys, de dykgreve en de ûntfanger fan de belestings. 

De wize fan stimmen ferrûn sa: De dei te foaren waard de ferkiezing troch de 

doarpsrjochter húske-by-lâns bekend makke. Op de dei sels waard om njoggen, 

tsien en alve oere de klokke let, eltse kear hûndert slaggen. Om kertier oer alven be- 
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gûn de stimming yn de tsjerke, dy’t op slot dien waard as eltsenien der wie. Wa’t te 

let kaam waard der net mear ynlitten en syn stim foel ta oan dejinge dy't de mearder- 

heid krige. Yn it begjin keazen de stimhawwende doarpsbewenners twa folmachten 

dy't mei de folmachten út de oare doarpen yn it gritenijhûs (sûnt 1591 moasten de 

gritenijsaken Ôfhannele wurde yn in hierd of kocht hûs en mochten net mear, lykas 

earder, yn de herberch barre) de útslach fan de stimming meidielden, mar nei 1640 

waard dat Öfskaft. It tasjoch op de stimmingen hie de doarpsrjochter, dy’t dêryn 

bystien waard troch twa ynwenners fan it doarp. It wie mooglik om by folmacht te 

stimmen, op it betingst dat yn de tsjerke by de ferkiezing in skriftlike lêst toand 

waard.®® 

De stimgerjochtigen koene kieze út in pear trijetallen. It foechhawwend gesach 

wijsde dan út it trijetal dat de measte stimmen krige hie dyjinge oan dy’t it amt krige, 

meastal de earste op de foardracht. 

43 De gritenij-amten 

De grytman waard dus op in oare wize oansteld, mar hie deselde taken as syn foar- 

gongers ûnder de Habsburgers. Hy wie foarsitter fan it nedergerjocht (it gritenijge- 

rjocht) en barde de belesting yn. Syn ynkommen kaam út jildstraffen en it konsintjild; 

in heech ynkommen wie dat net. Wie der troch ferstjerren of út oare reden gjin gryt- 

man yn de gritenij, dan waard it grytmanskip útoefene troch in grytman út ien fan de 

oanswettende gritenijen, mar dat mocht net langer as seis wike duorje.”® 

De reden fan de grutte belangstelling foar it amt fan grytman, nettsjinsteande de le- 

ge salariearring’! lei yn it feit dat it goede foarútsichten op promoasje bea. As immen 

in funksje yn it provinsjaal bestjoer ambiecarre moast er earst grytman west ha. Fia it 

grytmanskip koe er yn it kolleezje fan Deputearre Steaten, it deistige bestjoer fan 

Fryslân komme, lid wurde fan de Rekkenkeamer of fan de Admiraliteit. Dizze funk- 

sjes waarden wol goed betelle. 

De rjochtspraak bleau ek itselde as ûnder de Habsburgers. Dy oefene de grytman 

út mei in pear meirjochters, de bysitters. It gerjocht wie kompetint foar lichtere fer- 

gripen, it die ûndersyk nei swiere misdriuwen en naam de dieders in ferhoar ôf. De 

berjochting fan de swiere misdieden barde yn Ljouwert troch it Hof fan Fryslân. De 

bysitters waarden troch de grytman keazen út trijetallen dy’t foardroegen wiene 

troch de stimhawwende ynwenners fan de gritenij. De meirjochters hiene as taak te 

ferskinen op de rjochtdagen, dy’t op fêste dagen hâlden waarden: sa waarden byge- 
Iyks yn augustus 1587 njoggen sittings hâlden.”? 

Ek moasten de bysitters de grytman helpe om de iepenbiere oarder te hanthaven- 

jen. Hja hiene it tasjoch op de boelguodden en moasten de erfskippen ynventarisear- 

je, it lêste ûnder it tasjoch fan de siktaris fan de gritenij.”® It amt fan bysitter brocht 
sa'n hûndert gûne oan presinsjejild yn it jier op, net folle dus, mar it beklaaien fan dat 
amt joech wol oansjen en mei’t it min betelle waard waarden allinne de ferneamdste 
Iju út de gritenij bysitter. 
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It amt fan siktaris fan in gritenij wie grage waar, want de beleanning wie heech. 

Wol moast de kandidaat foar dy baan in hege boarchsom stoarte (yn Eastdongeradiel 

wie dat oan ’e ein fan de achttjinde ieu mar leafst 80.000 gûne), dat it wie foar Iju út 

de legere stannen net tagonklik: allinne eallju en rike boargers koene foar de boarch 

ynstean. De siktaris waard ek troch de stimhaw wende ynwenners fan de gritenij kea- 

zen. Hja beneamden, lykas by de grytmansferkiezings in trijetal, dêr't de grytman de 

siktaris út beneamde. De siktaris barde de boelguodpinnings yn (in belesting op it 

hâlden fan boelguod) en behearde de gritenijkas. Ek bewarre er de papieren dy’t 

wichtich wiene foar de gritenij. De siktaris koe, mei’t er net Ôfset wurde koe, in 

machtich man wurde yn de gritenij en somtiden weage er it om him tsjin de grytman 

te kearen.”* 

It leechste nivo fan it bestjoer fan de gritenij wie dat fan de doarpsrjochter. Hy 

seach, lykas yn de tiid fan de Habsburgers, ta op rêst en oarder yn it doarp en moast 

mei de help fan de doarpsbewenners (hja mochten him gjin help wegerje) misdiedi- 

gers oppakke en oan it gritenijgerjocht oerleverje. Hy moast ek, as it eigendom fan in 

doarpsbewenner troch immen oars skansearre wie of immen in oar ferwûne hie, de 

skea oan eigendom of minske opnimme. Lytse skelen, dy’t net foar it gritenijgerjocht 

brocht wurde hoegden, hannele er sels Ôf. Hy makke ek bekend wannear’t der stimd 

wurde moast. 

De doarpsrjochter waard keazen út in trijetal troch de stimhawwende doarpsbe- 

wenners. De rjochter krige trije gûne yn ’t jier foar it opskriuwen fan de speesjes (de 

» belesting op bier, it meallen, it fee, ensfh.) en in fergoeding foar it skÔgjen fan wûnen 

en it opnimmen fan de skea by rúzjes tusken de ynwenners fan it doarp. It amt waard 

faak as njonkenfunksje beset troch de skoalmaster.” 

44 De earste grytmannen nei 1580 

Yn oktober 1581 waard de Spaansksinnige grytman Doede fan Syrcxma nei Ljou- 

wert Úntbean, dêr't er, lykas alle oare Fryske grytmannen, de kening fan Spanje Ôf- 

swarre moast. Folle fertrouwen hiene de Steaten net yn Syrexma en mei rjocht, want 

hy waard fuort dêrnei ‘wegens merckelijcke pregnante redenen’ finzen set. Dizze re- 

denen wiene heechferried en majesteitsskeinen. Letter kaam er wer frij en hy wenne 

oan syn dea ta (yn 1610) op 'e pleats Syrcxma yn Ljouwerteradiel, Ek de gritenijsikta- 

ris Matthijs Jost ferlear syn baan en waard ferfongen troch Focke Tjerdesz.® 

Syrcxma’s opfolger wie Sjuck fan Humalda, Ôfkomstich fan Ie. Sjuck stoar al yn 

1586. Ernst fan Aylva folge him op. It skaai fan de Aylva’s sil noch in skoftlang in 

wichtige rol spylje yn it bestjoer fan Eastdongeradiel. Ernst wie neist grytman ek lid 

fan Deputearre Steaten fan Fryslân foar Westergoa (1598) en Eastergoa (1616). Hy 

naam yn 1607 diel oan de ûnderhannelingen foar it Tolvejierrich Bestân en waard yn 

1618 Ôffurdige nei de grutte synoade fan Dordrecht.” 

Under it bewâld fan Ernst fan Aylva makke Eastdongeradiel in rêstige tiid troch. De 

gritenij hie gjin lêst mear fan fijannige ynfallen en koe har eigen saken regelje. De 
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Steaten fan Fryslân bemuoiden harren allinne mei it ûnderhâld fan de wichtige skâns 

‘Oostmahorn’. De skâns wie in belangryk militêr steunpunt en waard dan ek gere- 

geld opmakke. Dat barde yn dizze jierren net mear op kosten fan de gritenij: de pro- 

vinsje betelle no it ûnderhâld. Dêrby kamen de belangen fan de omwenjenden 

wolris yn 'e knipe: yn 1618 kaam in Ôffurdiging fan de Steaten nei De Skâns om de 

klachten fan in Brant te ûndersykjen. Hy miende dat syn lân by it opsmiten fan de 

skâns fergroeven wie.”® Mar nei 1620 waard net folle mear oan de skâns dien en hy 

rekke yn ferfal. 

Al hie Eastdongeradiel dan net mear rjochtstreeks mei de kriich te meitsjen, op 

oare plakken gong er fierder. It animo om dêrfoar te beteljen wie yn Fryslân net grut 

en doe't yn 1636 it fersyk fan de Admiraliteit fan Dokkum op de lândei behannele 

waard om 12.000 gûne te bestimmen foar de oarlochsfloat, stimden de Ôffurdigen 

fan Eastdongeradiel ûngelyk. Folmacht Schwartzenberg sleat him oan by Ljouwerte- 

radiel, dat it bedrach allinne ynwilligje woe as it bedrach koarte waard op de bedrag- 

gen dy’t Fryslân betelje moast foar it leger. De oare folmacht, Eentse Harmensz, woe 

syn miening noch yn beried hâlde.” 

45 Grytman Johannes Onupbrius thoe Schwartzenberg 

Johannes Onuphrius waard berne op 1 jannewaris 1600 en wie sûnt 1627 grytman 

fan Eastdongeradiel. It skaai Schwartzenberg stamme út Dútsklân, mar de heit fan Jo- 

hannes Onuphrius wie troud mei Doedt Holdinga. Johannes Onuphrius wenne sa- 

dwaande op de Holdinga State by Eanjum. Wy witte wat mear oer de persoan fan 

dizze grytman, om't er yn 1638 in mennich opmerklike fisioenen krige, dy’t troch in 

dûmny opskreaun binne. Dy fisioenen fan de grytman jouwe ynsjoch yn it geastlik 

klimaat fan dy tiid. 

De libbenswannel fan Johannes Onuphrius wie no just net in foarbyld foar oaren. 

Doe't er noch yn Bitgum wenne wie him 'om groote ergernis’ de tagong ta it Nacht- 

miel ûntsein. Mar de nuverste dingen belibbe Johannes Onuphrius, doe't er op de 

Holdinga State wenne. 

It wie op in nacht om tolve oere yn it jier 1638 dat de grytman it lawaai fan in ’menge 

folks’ hearde, dy’t om syn hûs hinne rûn en song: ’slapen gaen is welgedaen, laet ons 

slapen gaen’. Doe't er syn personiel ûntbean hie, seine hja dat se neat heard hiene en 

gyngen wer fuort. De grytman fûtere: ”Wat duivel is dat?’, dêr't ûnferhoeds op ande- 

re waard: 'Een duivel sulste sien’. Doe kaam der in stalte fan twa foet heech op him 

Ôf en de grytman kroep ûnder de tekkens, mar hy fielde in hierrige hân op ’e wangen 

en hearde in spinnen as wie’t fan in boarre. Doe't er út bêd sprongen wie, stroffele er 

oer in spin, fan wol in jellen lang, dy’t geandewei grutter waard oant er sa grut wie as 

in jonge fan in jier of tolve. Dêrnei kamen der noch mear spinnen dy’t de grytman 

oanfalle woene, mar neï’t er in gebed útsprutsen hie ferdwûnen de spinnen, dêr't ien 

fan him bekend makke hie as Satan sels. 
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De besikingen fan de grytman wiene noch net oer, want koart hjirop kamen in 

flearmûs, in grize fûgel, in podde en in krabbe de sliepkeamer yn om Johannes On- 

uphrius oan te fallen. Hy ferflokte de bisten yn de namme fan Jezus Kristus, wêrnei’t 

hja yn in wjirm feroaren, dy't ûnder in Ôfgryslike stank yn de hurd ferbrânde. De 

grytman krige noch in klap yn it gesicht en rekke bûten westen. 

De oare deis ûntbea er ds. Cornelius Hieronymi fan Moarre en hy fielde him, nei't 

er mei de dûmny praat hie, in stik better. De jûns kaam Satan werom mei in pear kni- 

nen, dy’t op it bêd fan de grytman omsprongen en mei útset lûd songen. Op 'enij be- 

gûn de grytman te bidden en Satan gyng doe fuort om nea mear wer te kommen. 

De grytman wie yn dy tiid net de ienige yn Eastdongeradiel, dy’t troch de duvel 

besocht waard, want yn 1630 wie yn lezumasyl in famke ’van de duivel beseten’. It 

bern waard fan de duvel ferlost troch in pear roomske paters, dy’t him útbanden. It 

is bêst mooglik dat de grytman heard hie fan dizze skiednis. De duvel waard yn dy 

tiid sjoen as in persoan dy't yngripe koe yn it libben fan de minsken en it is opmerklik 

dat ek de dûmny fan Moarre it ferhaal fan de grytman leaude. Earst oan ’e ein fan de 

17de ieu soe Balthasar Becker, dy’t berne wie yn Mitselwier en yn syn boek De Be- 

tooverde Wereld it ferhaal fan it famke fan Iezumasyl beskriuwt, it leauwen yn it 

bestean fan de duvel dy’t yngripe koe yn it libben fan de minsken, bestride. Hy dreau 

de spot mei dat soart folksleauwe, dat, neffens it wjerfarren fan de grytman, ek ûnder 

de hegere stannen oanhing hie. 

Wat de grytman oanbelanget: Johannes Onuphrius wie in swiere drinker en syn fi- 

sioenen lykje sterk op de symptomen fan deliritum.'®® Hy stoar yn 1653, 

4,6 Eastdongeradiel ûnder grytman Georg Wilco, baron thoe 

Schwartzenberg 

Georg Wilco, de soan fan Johannes Onuphrius, waard op in krityk momint grytman. 

De kriich mei Spanje wie yn 1648 einige mei de frede fan Munster, mar binnen de 

koartste kearen hie de Republyk fan de sân ferienige Nederlannen in nije fijân, Inge- 

lân, dat oergeunstich wie op de hannelssúksessen fan de Nederlanners. Yn 1652 

briek de kriich út; doe waard allinne mar op see útfochten. Mar foar alle wissichheid 

woene de Steaten dat De Skâns opmakke waard. Nei de jierren "20 wie neat mear oan 

it ûnderhâld fan de skâns dien, mar no waarden de nedige reparaasjes ferrjochte en 

waarden der in pear barakken boud foar de soldaten. 

De kriich tsjin Ingelân einige al yn 1654 en om’t yn fredestiid de skâns allinne mar 

jild koste, waard der neat mear dien oan it ûnderhâld dêrfan. Sels waarden yn 1658 

de palissaden fan de skâns ferkoft ’tot profijt van ’t land’. Mei it jild dat dy ferkeap op- 

brocht waarden de diken opmakke en oare nuttige dingen dien. Yn 1663 waarden 

ek de barakken, dy't dochs al ferfallen wiene, op ien nei Ôfbrutsen.'°! 

Dizze sunigens wie mispleatst, want yn 1665 briek opnij in kriich út, mei Ingelân. 

No waard de Republyk ek oer lân oanfallen, troch de bisskop fan Munster. De tastân 

fan De Skâns wie jammerdearlik; by ynspeksje die bliken, dat 'de batterije aldaer 
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  Br ee Le pe _ € ee - é n h 4 
Did Tee Ege CEE mek! all 

Santjinde ieuske grêfstien fan Bocke Sternsee en syn frou Catharina van Heerema yn de 

fsjerke fan Mitselwier. 

door de groote over all vant zeewater aen beijde kanten is wegghespoelt, de Corps 

de guarde ende baracgen reddeloos, de homay aen beijde sijden aen stucken ende 

de grachten droogh, daerenboven de glaassen op eenige plaetsen gebrooken’'° 

Lokkigerwize hoegde de skâns net brûkt te wurden en Fryslân kaam sûnder skea 

troch dizze kriich, dy’t yn 1667 einige. Wol moasten hege belestings opbrocht wur- 

de foar de definsje. Dy belestings noegen út ta slûkerijen en om dat tsjin te gean krige 

de skâns in nije bestimming: de belestingpachters, dy’t fanwegen de slûkerij harren 

ynkomsten sakjen seagen, stelden chergers (kontroleurs) oan, dy’t operearren út De 

Skâns wei. De keaplju en skippers wegeren eltse meiwurking en de belestingpachters 

rjochten harren ta de Steaten om de skippers te twingen harren meiwurking te ferlie- 

nen oan de kontrôle.'° 
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4,7 It Rampfier en syn gefolgen 

De tiid fan frede duorre net lang, want al yn 1672 briek op ’e nij de kriich út; dizze 

kear waard Fryslân rjochtstreeks bedrige. De biskop fan Munster besette it easten fan 

de Nederlannen en Drinte, mar koe de stêd Grins net ynnimme. Ek slagge it him net 

om de hastich opsmiten liny fan skânsen yn it suden fan Fryslân te passearjen. 

De skâns waard wer opmakke en krige 500 pûn buskrûd tastjoerd. Op 25 maaie 

waarden 3000 Friezen ûnder de wapens roppen, dêr't 800 fan troch Eastergoa levere 

waarden. De boargers moasten tsjin in soldij fan trije gûne de wike, dy’t foar de iene 

helte troch de provinsje, foar de oare helte troch de gritenij dêr't hja wennen betelle 

waard, as soldaat tsjinje. 

Yn it Noarden fan Fryslân waard Dokkum it sintrum fan de ferdigeningsliny dy’t 

fan Ljouwert oer Dokkum nei Ingwierrum rûn. Op de seediken, de wegen en de brê- 

gen yn Kollumerlân en Eastdongeradiel waarden wachtposten útset om in fijanlike 

oanfal foar te kommen en ek waard de kustferdigening organisearre, mei as spil De 

Skâns. Somlike kommandanten woene dêr sels in hiel rezjimint fan alve kompanjy’s 

soldaten legerje (dat wiene 1700 man), mar it opperbefel miende dat dit fierstentefol- 

le wie en úteinlik waard ien kompanjy nei de skâns stjoerd en trije nei Dokkum. Oare 

kompanjy’s waarden yn ferskate gritenijen legere om de oerlêst by de befolking te 

beheinen.'°% 
It jier 1672 stiet yn de skiednis bekend as it rampjier. Nederlân waard sawat ûnder 

de foet rûn en it folk waard oproerich. Yn Hollân ûntstie grutte reboelje en kaam de 

Prins fan Oranje oan it bewâld. It bestjoer fan Hollân feroare net kwa gearstalling: de 

tsjinstanners fan Oranje waarden ferfongen troch freonen fan Willem fan Oranje. Yn 

Fryslân kaam it ek ta reboelje, mar it karakter dêrfan wie oars as yn Hollân. 

Yn Fryslân kearde it folk him tsjin de machthaw wers, de grytmannen en de Steate- 

leden. It easke dat de boargers dy’t útsletten wiene fan dielnimmen oan it bestjoer, 

tagong krigen ta de amten. Dêrfoar moast neffens de Ôntefredenen it stimrjocht fer- 

oare wurde: net allinne de eigeners fan in stimdragende pleats moasten stimrjocht 

ha, mar ek de meiers (pachters). De gewoante om alle stimmen fan in doarp tafalle te 

litten oan dejinge dy't de mearderheid krigen hie moast ferfongen wurde. Alle stim- 

men yn de hiele gritenij moasten byinoar opteld wurde: wa't dan de mearderheid 

hie, krige de funksje dêr't foar stimd wie. 

Der waard ek klage oer it feit dat langeroan de stim net mear bûn wie oan de pleats, 

dy’t yn it stimregister optekene stie, mar oan it hiem fan dy pleats (it keapjen fan in 

stim waard sa makliker en guodkeaper: net mear de hiele pleats hoegde kocht te 

wurden). Fierders wiene der klachten oer it keapjen fan stimmen en oer omkeaperij. 

Foar 1672 wie der oer it lêste ek al klage, mar dat hie net folle úthelle. De beswieren 

en herfoarmingsfoarstellen waarden optekene yn de 'Poincten van Reformatie’, foar 

Eastdongeradiel ûnderskreauwen L. van Coehoorn en N. Doenga dizze 'poincten’ °° 

De ’Poincten van Reformatie’ wiene opsteld troch de begoedige boargerij, mei de 

help fan de predikanten. Mar ek it gewoane folk kaam yn ferset, net yn it foarste plak 

tsjin de reginten, mar tsjin de hege belestings. Fan dy reboelje krige ek Eastdongera- 
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diel syn part. Twa manlju út Ljussens, Bartel Gerrits en Jelle Geerts fierden in minge 

folk oan, dy’t bewapene wiene mei roeren (jachtgewearen), foarken en piken (spea- 

ren). It folk woe optsjen nei Eanjum, dêr't de grytman wenne. Underweis namen hja 

in wein, laden mei krûd en kûgels, dy’t op wei wie nei it garnizoen fan Dokkum, yn 

beslach en ferdielden de munysje ûnder it folk. Hja mienden dat it regear it lân ferret 

hie, of sa't harren lieder Bartel Gerrits it útdrukte: ’Sa mannen, het gewelt is comen, 

het recht is uijt, nu sijn wij heeren, nu sullen wij de duyvels bruijen’'% 

Doe't hja yn Eanjum by de Holdinga State oankommen wiene, brieken hja de 

poarte iepen en skelden de grytman út foar schelm, landdief en landverrader’. len 

fan de oproerigen drige sels de grytman in kûgel troch de holle te sjitten, in oar woe 

him oan de foarke riuwe. De grytman kaam mei de skrik frij en de mannichte teach 

nei it hûs fan belestingûntfanger Berchmans, om restitúsje te easkjen fan de troch 

harren betelle belestings. Hja fertochten de ûntfanger derfan dat er grutte bedraggen 

sels hâlden hie. It hûs fan Berchmans en it hûs fan bierbrouwer Evert Scholtes waard 

trochsocht mar it jild dat fertsjustere hiet te wêzen, waard net fûn en de mannichte 

teach wer op hûs oan. 

It docht bliken dat de rikere boargers harren fral kearden tsjin de machtsposysje 

dy’t in beheind tal famyljes yn Fryslân foar harren sels kreëarre hie. It folk kearde him 

fral tsjin de hege belestings. Mar al gau hie de elite de saken wer yn ’e hân: de lieders 

fan de folksopstân yn Eastdongeradiel, Bartel Gerrits en Jelle Geerts, waarden op- 

pakt, gisele en foar sân jier út Fryslân ferballe.'®? Mei de help fan de steedhâlder wist 

de elite fan Fryslân ek ûnder de herfoarmings dy’t de boargers foarsteld hiene, út te 

kommen. De herfoarmingsbeweging wie mislearre en nei 1674 waard it âlde sy- 

steem dat de macht fan de sittende elite garandearre, noch perfeksjonearre. Sûnt 

1698 bygelyks waard it makliker om it hiem fan de stimdragende pleats te skieden en 

in famylje as de Aylva’s kreëarre dynastyën fan grytmannen yn mar leafst fjouwer gri- 

tenijen. 
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5 Under de Republyk 11 (1673-1795) 

5.1 It oligarchisearjen fan it bestjoer 

Yn it jier 1675 waard Esaias fan Aylva grytman fan Eastdongeradiel. Hy wie troud mei 

in dochter fan syn foargonger Georg Wilco baron thoe Schwartzenberg en stimde 

yn 1675 foar in resolúsje, dy’t it steedhâlderskip fan Fryslân erflik makke. Esaias fan 

Aylva wenne op Holdinga State by Eanjum, hy wie ek frijhear fan it Amelân en stoar 

yn 16921 De Aylva’s waarden ien fan de machtichste famyljes fan Fryslân. 

Wy hawwe sjoen dat al yn de santjinde ieu it bestjoer fan Fryslân yn hannen kom- 

men wie fan in lytse elite fan eallju. Yn de achttjinde ieu waard dizze tendins allinne 

mar sterker. Alle wichtige banen waarden troch de famyljes ûnderinoar ferdield en 

om alles sûnder al te folle skeel te regeljen waarden de saneamde almenakken 

opsteld. Yn de almenakken waard de rûlaasje fan de amten oer de gritenijen be- 

skreaun. Om de safolle tiid wie it de beurt oan in gritenij om in kandidaat oan te wi- 

zen foar it fakante amt. Somlike almenakken rûnen oan it jier 2000 ta.'° 

Yn de stimprosedueres waarden yn de santjinde en achttjinde ieu inkele wizigin- 

gen oanbrocht. De basis wie noch altiten it Register fan de Oanbring út 1511. De 

pleatsen dy’t dêryn neamd waarden hiene it stimrjocht, mar letter wie op basis fan 

gewoante it stimrjocht ek ferbûn oan oare stikken grûn of pleatsen dy't net yn it Re- 

gister optekene stiene. Om in ein te meitsjen oan de alteraasje dêroer waard yn 1640 

besletten om in nij register oan te lizzen. Dat register waard yn 1698 jitris fernijd en 

sûnt dat jier nei eltse tsien jier bysteld. 

Wy hawwe al sjoen dat it stimrjocht faak net mear bûn wie oan it besit fan de hiele 

pleats, mar oan it hiem dêr't de pleats op stie. Dit saneamde hoarnleger wie faak mar 

in pear pûnsmiet grut en waard foar in symboalysk bedrach ferhierd: faak moast de 

hierder der in hoanne foar jaan. Somtiden wie de eigener fan de stimdragende pleats 

ferplicht in wenning op it hoarnleger te bouwen. Sa'n wenning waard it stimhúske 

neamd en waard ferhierd foar in lyts bedrach. Rinske Jouckes, in “wollenaaister’, 

wenne om 1770 hinne yn sa’n stimhúske op Ilezumabuorren. Somtiden waard de dei 

foar de ferkiezing noch in soart fan wente op it hiem oprjochte, dy’t de deis nei de 

ferkiezing wer Ôfbrutsen waard. 

Mei it opkeapjen fan de stimmen kaam de macht yn Eastdongeradiel yn hannen 

fan de eallju te lizzen. Yn 1640 hiene hja yn fjouwer doarpen de mearderheid fan 

stimmen: yn Ie, Ljussens, Jouswier en Mitselwier. Yn de oare doarpen moasten hja 

de macht diele mei de einierde boeren. De Iêsten hiene yn gjin ien doarp de mearder- 

heid; dat yn tsjinstelling ta de situaasje yn it westen en súdeasten fan Fryslân, dêr't 

wol doarpen wiene dêr't de einierde boeren de mearderheid hiene. Yn 1698 is dat 

feroare: yn njoggen doarpen hiene de eallju de mearderheid fan de stimmen, yn Ie 

stie it lyk en yn Eastrum, Nijewier en Nijtsjerk hiene de einierde boeren en de boar- 

gers de mearderheid yn hannen. Omdat de eallju njoggen doarpen fan de gritenij be- 
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hearsken, hiene hja it yn de hiele gritenij foar it sizzen.'!° 

Wy wolle dy omslach neigean foar trije doarpen yn Eastdongeradiel, it grutte 

doarp Eanjum, it middelgrutte Mitselwier en it lytse doarp Wetsens. Wy hawwe allin- 

ne de jildige stimmen teld. De tastân yn 1640 wurdt oanjûn yn tabel 2. 

Tabel 2 Tal stimmen yn Eastdongeradiel yn 1640 en 1698 

  

  

Eanjum Mitselwier Wetsens 

1640 1698 1640 1698 1640 1698 

Eallju 25 39 12 5,5 4 6 
Boeren 16 4 2 - 3 1 
Boargers 6 6 1 7,5 - 1 

meiinoar 47 49 15 13,0 vj 8 

  

De eallju hiene yn Eanjum en Wetsens in krappe mearderheid fan stimmen, op it 

betingst dat hja as ien groep operearren. De stimmen wiene lykwols yn hannen fan 

ferskate famyljes, dy’t inoar faak tsjinwurken. De famylje Schartzenberg hie yn Ean- 

jum wol de measte stimmen (9), mar dat wie lang net genôch foar de mearderheid. 

Yn Wetsens hie gjin inkele adellike famylje mear as ien stim. Woe in bepaalde famylje 

in bepaald amt ferwinne, dan moast hja har ferbine mei oare adellike famyijes of mei 

de boeren of boargers. 

Utsein Mitselwier hiene yn alle doarpen de eallju de mearderheid fan de stimmen 

en yn Wetsens wiene fiif fan de sân stimmen ek noch yn hannen fan Georg Wilco ba- 

ron thoe Schwartzenberg. Yn Mitselwier wiene de measte stimmen yn hannen fan 

de net-adellike famylje Bergsma (Willem Bergsma wie gritenijsiktaris), dy’t hjirmei yn 

dat doarp de eallju oerstimme koe. De Bergsma’s wiene in ambisjeus skaai, dat be- 

socht in posysje lyk oan dy fan de eallju yn de gritenij Eastdongeradiel te krijen. Yn 

Eanjum hiene de eallju in enoarm oerwicht, mar de stimmen wiene ferdield oer in 

fjouwertal famyljes: de Burmania’s hiene njoggen stimmen, de Wijckels acht, de 

Schwartzenbergs füf en de Goslinga's hiene ek fiif stimmen.'!! 

De eallju koene yn 1698 de gritenij nei harren hân sette en yn de measte doarpen 

koene hja ek harren gong gean. Ambiearre immen op gritenij- of doarpsnivo in 

funksje, dan moast er sjen om ta in oerienkomst mei de eallju te kommen. Sa waard 

yn 1687 tusken C. Bosman, de fiskaal (pinningmaster) fan de gritenij Fastdongeradiel 

en Amalia fan Wijckel in oerienkomst sletten. oer it ûntfangerskip fan de doarpen 

Eanjum en Moarre. Mei help fan de stimmen fan Amalia fan Wijckel koe Bosman him 

kieze litte ta ûntfanger fan de neamde doarpen.…'2 

Wy hawwe al steld dat de eallju yn de gritenij allinne de macht útoefenje koene as 

hja inoar net tsjinwurken, mar ien line loeken. De trije wichtichste famyljes yn East- 
dongeradiel - de Aylva’s, de Burmania’s en de Goslinga’s - makken dêrta yn 1728 in 
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akkoart oangeande de stimmen fan Eastdongeradiel. Hja foarmen in ‘conventie’ en 

seinen ta dat hja yn alle saken, de gritenij oanbelangjende, 'in concert sullen gaan’, 

dus oerlizze soene wa't in bepaald amt, bygelyks dat fan grytman, krije soe. De kan- 

didaat dêrfoar kaam fansels út harren fermiddens. Waard de kandidaat yndied ta 

grytman beneamd, dan moast er foar de help fan de famyljes mar leafst 22.000 gûne 

betelje. Fan dat jild gyng 7000 gûne nei de frou fan fan Aylva, dy't de stimmen fan 

Jouswier en Ingwierrum yn hannen hie, de rest waard troch de oare famyljes fer- 

dield. Sels it rjocht fan kandidaatstelling foar it grytmanskip waard ferhannele. C. fan 

Aylva die tsjin it beteljen fan in lüfrinte fan 500 gûne it jier Ôfstân fan de oanspraken 

dy’t syn soan Tjaard op it grytmanskip fan Eastdongeradiel jilde litte koe en droech 

dy oanspraken oer oan Jarig Georg fan Burmania.'! 

De lêste bepaling fan de oerienkomst fan neamde famyljes lit wol dúdlik de macht 

fan it stimrjocht sjen, want de kontraktanten seine frou fan Aylva ta har te helpen ‘ten 

einde de ontvang van Engwierum em vorders alle dorpssaacken volkoomen tot haar 

H.W. Geb. dispositie moogen zijn’. Frou fan Aylva krige sa de romte om de doarps- 

oangelegenheden yn Ingwierrum nei har hân te setten. 

Net altiten wie der by de adellike famyljes ienriedigens om de gritenijsaken te re- 

geljen. Fral yn de jieren fjirtich fan de achttjinde ieu wiene der skelen tusken de fa- 

myljes. Eltse famylje woe in sa foardielich mooglike posysje yn de doarpen sjen te 

krijen en der waard dan ek drok hannele yn hoarnlegers en stimdragende pleatsen. 

De delslach fan de hannel fine wy yn de Resesboeken fan Eastdongeradiel. It wie de 

keunst om mei sa min mooglik jild sa folle mooglik stimmen te krijen. Wat Mitselwier 

oanbelanget wie dat de Burmania’s goed slagge, want dy famylje hie yn 1744 de 

mearderheid fan de stimmen yn it doarp, mar besiet mar tweintich pûnsmiet grûn yn 

it doarp (dat 1116 pûnsmiet grut wie). !í 
De striid om de stimmen gyng yn dy jierren fral tusken de famylje Burmania, dy’t 

fan de Bergsma’s holpen waarden en de Schwartzenbergs. De Schwartzenbergs rek- 

ken yn 1738 yn it nau doe’t hja fernamen dat de Burmania’s al seis doarpen yn harren 

hân hiene en yn Eanjum noch mar 4,5 en yn Ie ien en in kwart stim nedich hiene om 

de mearderheid fan de doarpen yn de gritenij efter harren te krijen. De Schwartzen- 

bergs besochten dat foar te kommen troch gjin stimdragend besit mear te ferkeapjen 

yn de bedrige doarpen en troch sels de noch frije stimmen yn de neamde doarpen 

op te keapjen.'S 
Om’t de fraksjes fan de Ünderskate adellike famyljes de gritenij behearsken, waard 

it stimmen in farse: de útslach stie al foar de stimming fêst. By it kiezen fan in nije 

grytman yn 1747 bleauwen yn Ljussens mar leafst 19 stimhawwenden thús. De nije 

grytman waard Hans Hendrik fan Haersma, dy’t siktaris fan de Provinsjale Rekken- 

keamer west hie. De Haersma’s hiene harren machtsbasis yn Smellingerlân lizzen, 

mar hiene yn 1745 ’door een sware coop’ de stimmen bemastere dy’t yn hannen 

wiene fan de Aylva’s. De stimmen kamen foar it grutste part út de doarpen Ingwier- 

rum, Wetsens en Peazens. It koste de famylje Haersma 51.600 gûne. De Burmania’s, 

dy't graach seagen dat út harren fermidden de nije grytman kaam, hiene stimmen 

kocht yn Moarre en Ie, mar krekt net genôch.!!* Gritenijsiktaris Willem Bergsma, 
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dy’t de Burmania’s stipe hie, mar yn de wurden fan ien fan de Burmania’s, ‘in ’t be- 

sonder by verwisselinge de brande wel eens had gegeven aen de eene of de andere’, 

dus in net botte betrouber bûnsgenoat wie, wie dêr min oer te sprekken en de ferhâl- 

ding tusken grytman en gritenijsiktaris wie dan ek min.''? 

De Haersma’s hiene lykwols net in solide mearderheid: hja hiene seis doarpen yn 

hannen, Ingwierrum, Wetsens, Peazens, Jouswier, Eastrum en Nijtsjerk, tewyl't de 

Burmania's mei de Bergsma’s de mearderheid hiene yn Mitselwier, Eanjum, Ljus- 

sens, Ealsum en Nijewier. Yn Moarre en Ie hie net ien fan beide famyljes de mearder- 

heid. Om’t de sttmmen yn dizze plakken de trochslach joegen, diene beide partijen 

der alles oan om sa folle mooglik stimmen fan de tsjinpartij ûnjildich ferklearje te lit- 

ten. Yn 1747 bestried bygelyks grytman Haersma by it kiezen fan in bysitter fan it gri- 

tenijgerjocht de jildichheid fan mar leafst sân stimmen yn Ie. It skeel dêroer waard 

sels foar de Steaten brocht.!!ê 

5.2 De reboelje fan 1748-1749 

Tsjin de dominearjende posysje fan de eallju yn Fryslân kaam ferset fan dejingen dy’t 

bûtensletten wiene fan dielnimmen oan it bestjoer. It folk wie ûntefreden oer de he- 

ge belestingen en it Ônearlike ynbarren dêrfan troch de belestingpachters. It wiene 

dus deselde klachten as dy’t earder - yn 1672 - utere wiene. 

De ûntefreden boargers neamden harren Doelisten. Hja hiene de ferheffing yn 

1747 fan Willem IV ta steedhâlder stipe en ferwachten dat de steedhâlder allerlei her- 

foarmingen trochfiere soe. De Doelisten hiene ek oanhingers yn Eastdongeradiel, sa 

as ds. Wilman, skoalmaster Foeke Sjoerds en Abraham Blom, allegearre wenjende yn 

Nijtsjerk, en Roelof Gerrits, in kûper út Mitselwier. Dizze fjouwer hiene in ferklear- 

ring gearstald dy't nei Den Haach brocht waard om him oan Willem IV oer te lang- 

jen. 

Yn dy ferklearring drongen de fjouwer opstellers der by Willem IV op oan om de 

foarstellen fan de Doelisten, dy’t op in gearkomste yn Ljouwert 72 'poincten fan re- 

dres’ opsteld hiene, oan te nimmen. De measte fan dizze ’poincten’ kamen op tsjin 

de praktiken dy't de eallju der op nei hâlden om it bestjoer nei harren hân te setten, 

sa as it keapjen fan stimmen en it ûnderinoar ferdielen fan de banen! 

De Doelistenbeweging bestie út fertsjinwurdigers fan de lytse boargerij en woe 

troch ûnderhanneljen besykje dy harren easken ynwillige te krijen. It folk, dat swier 

te lijen hie ûnder de hege belestings, duorre dat te lang en it kaam yn beweging, it 

earst yn Eastdongeradiel. Tjerk Thomas en Hendrik Wijnsen waarden troch de ûn- 

tefredenen út dizze gritenij, dy’t byinoar kommen wiene by Holwert, ôffurdige nei 

Peazens. De beide mannen hiene dêr net folle nocht oan, mar nei’t de gearkomste 

drige hie harren hûs en goed te skansearjen en sein hie dat de mannen sels 'een kogel 

voor de kop te verwachten hadden’, gyngen hja nei Peazens. Dêr besochten hja 

doarpsrjochter Fredericus Schregardus en easken fan him dat er de klok liede soe. De 

doarpsrjochter wegere dat en de beide mannen gyngen nei de herberch, dêr't hja Jan 
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Gorter tsjinkamen. Hy wist troch te driuwen dat de klok dochs let waard en it folk 

dat dêrnei byinoar kaam, gyng nei Holwert. 

Twa oare mannen, Gerlof Douwes en Jacob ‘alde Deen’, gyngen nei Ljussens, mar 

ek dêr wegere de doarpsrjochter de klok te lieden. Doe letten de mannen de klok 

sels, mar folle sukses hiene hja net. Ds. Columba rette harren oan om nei Mitselwier 

te gean foar oerlis mei de grytman, mar de beide mannen hiene der genôch fan en 

gyngen nei hûs. Twa oaren, de kastlein Leupke Melis en Jan Pijtters gyngen yn harren 

stee nei Eanjum, dêr’t hja by folmacht Paulus Popes oankloppen. Doe't hja mei him 

fierder gyngen, kamen hja de âld-grytman Jarig fan Burmania tsjin, dy’t troch Paulus 

Popes oansprutsen waard. Burmania ferklearre dêr letter oer: ’Paulus Popes seide mij 

op het boers: ’t laan is wer in ’t roemoer, de boeren binne wer an de gong’.'?® Bur- 

mania warskôge Popes om op te passen mei wat er die, want yn twa oeren koene 

hûndert soldaten út Dokkum ferskine, mar Popes loek him dêr neat fan oan, gyng 

nei de doarpsrjochter fan Eanjum (Eit Wijtses), krige de kaai fan de tsjerke en liet de 

klok liede. In deputaasje fan de opstannige boeren gyng út Eanjum wei nei Dokkum, 

dêr't hja mei grytman Haersma praten. Grytman Haersma wie yn Mitselwier al in 

pear reboeljeskoppers tsjinkaam en hja hiene him twongen om ta te sjen hoe’t de 

'meulenhuisjes’ (de geboukes, dêr't de belesting op it meallen betelle wurde moast) 

Ôfbrutsen waarden en doe't er besocht it folk dêrfan ôf te hâlden troch foar te stellen 

de ‘meulenhuisjes’ yn te rjochtsjen as hûnegat (finzenis), waard er útskeld.'? 

De lieder yn Mitselwier wie Jan Goytes. Hy sei dat er hiel wol wist hoe’t it der foar- 

stie op de lânsdei yn Ljouwert: neffens him hiene de hege hearen dêr no likefolle te 

sizzen ‘als een jonge, die een rinkelmantie te huis bragte voor een oortie’, dus neat. 

Goytes hie grutte plannen: it gewoane folk moast gjin belesting mear betelje. Fier- 

ders stelde er dat de grytman al nei him harke. Yn de steedhâlder hie er gjin fertrou- 

wen mear: it folk hie him grut makke, dus moast er nei it folk harkje. Die er dat net, 

dan soe it folk him wer lyts meitsje. 2 

Doarpsrjochter Foeke Sjoerds fan Nijtsjerk wie de lêste fan de rjochters, dy’t besite 

krige fan de reboeljemakkers. Dirk Pijtters Stoeltie en Jacob Jans easken ûnder bedri- 

ging mei in kneppel dat Sjoerds de klok lette, mar hy wegere dat, wêrneï’t de beide 

mannen wer fuort gongen. 

De reboelje ferrûn al gau. De respons op it lieden fan de klok hie, útsein yn Pea- 

zens en Mitselwier, net grut west, de opstân wie min organisearre en de doarpsrjoch- 

ters wegeren oeral harren meiwurking. Koart dêrnei waarden de lieders fan de 

reboelje oppakt en nei Ljouwert brocht, wêr’t hja op 10 july foar harren oandiel yn 

de reboelje fûnist waarden. De neifolgjende straffen waarden oplein: 

Jacob Thornas fan Eanjum 150 gouden gûne boete 

Sytse Claes fan Ingwierrum 100 gouden gûne boete 

Gerben Pijtters fan Nijtsjerk 50 gouden gûne boete 

Maarten Jans fan Peazens 50 gouden gûne boete 

Claes Wijnsen fan Nijtsjerk 50 goeden gûne boete 

Sijmen Wijbes fan Eanjum 8 dagen finzenis 
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Lieupke Melis fan Ljussens 1 jier ferballe 

Paulus Popes fan Eanjum 2 jier ferballe 

Jan Pijtters fan Ljussens 1 jier ferballe 

Jan Pijtters Sjoerds fan Ie 1 jier ferballe.'23 

Oan it bestjoer feroare troch de beweging fan de Doelisten en de reboelje yn de Don- 

geradielen net folle, De elite bleau op it plús sitten en wegere mei wa dan ek de macht 

te dielen. Allinne de belestings waarden nei 1749 net mear ferpachte, mar ynbard 

troch amtners. It resultaat fan de beweging fan 1747-1748 wie einlik nihyl; net foar 

neat hjit it dan ek yn in ferske út dizze tiid: ”Wy (de boeren) gaen weer na de beesten 

toe, dat is ons regte hanteeringe, bemoeyen ons wat met de koe, in plaets van Lands- 

regeringe. Maer helaes! Maer helaes! De Heeren sijn weer de baes.’!?% 

5.3 Siktaris Bergsma 

De famylje Bergsma, dy’t ryk wurden wie troch de hannel op East-Ynje, besiet in 

oantal stimhawwende pleatsen yn Eastdongeradiel. In lid fan dy famylje, Willem 

Bergsma, wie siktaris fan de gritenij Eastdongeradiel. De famylje Bergsma en fral Wil- 

lem woe in wichtige rol spylje yn de gritenij, mar de Bergsma’s hearden net ta de lyt- 

se adellike elite dy't de tsjinst útmakke yn Fryslân. 

Wy hawwe sjoen dat, tsjin it sin fan Willem Bergsma, Hans Hendrik fan Haersma 

yn 1747 grytman wurden wie fan Fastdongeradiel. De beide mannen koene net mei- 

inoar oerwei en stiene allegeduerigen rjocht foarinoar oer. Dat barde bygelyks yn 

1751, doet der stimmd wurde moast oer it oanwizen fan in folmacht foar de lândei. 

Oan de iene side stie Bergsma dy’t him fersekere hie fan de help fan de Burmania’s, 

oan de oare side stie grytman Van Haersma, dy’t holpen waard troch Jan fan Wijckel. 

De mearderheid fan de stimmen yn seis doarpen wie foar de groep Bergsma- 

Burmania, dy yn füf doarpen wie foar de groep Haersma-Wijckel. It gyng der dus om 

wa't de mearderheid krige yn de twa doarpen (Mitselwier en Ie), dêr’t net ien fan bei- 

de fraksjes in mearderheid hie. 

Bergsma wie yn it begjin noch al wis fan syn saak en skepte tsjin in kunde op: 

"Watse Ebes, wees gij maer ieverich, ik kan alles wel dwingen door den Generael, Jr. 

Gemme O. van Burmania, ik geve om niemant, ik hebbe er den duim op, ik kan alles 

wel dwingen door den generael, wy sijn nu rondom meester ’!?5 Mar sa maklik gyng 

itnet, want de grytman hie yn Ie in hûs Ôfbrekke litten, sadat de stim dêrfan net mear 

jildich wie en hie ek in stim fan Bergsma yn dat doarp caducq (ûnjildich) ferklearje lit- 

ten. Uteinlik kaam de saak foar de Steaten fan Fryslân. 

Grytman Haersma skreau alle klachten op rekken fan de 'ophitsinge van de secre- 

taris Bergsma’, mar sa ienfâldich wie it ek wer net. Grytman Haersma skynt in sinnich 

man west te wêzen, dy’t net maklik ferjaan en ferjitte koe. Sa hie de eigener fan it hûs 

te Ie (Sjoek Clases), dat de grytman Ôfbrekke litten hie, him deroer beklage by de 

Steaten. Sûnt dy tiid siet de grytman him dwars: hy dage him foar it gerjocht om’t er 
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fee weide hie de dyk lâns, sûnder dat er in hoeder by west hie. It fee waard yn 

beslach nommen. Doe't it gritenijgerjocht de grytman derop wiisde dat eltsenien syn 

fee de dyk lâns weide, ’spatte de Hr. suppliant aenstonds in toorne uit en seide: dat 

staet aen mij alleen, scheldede de executeur binnen en liep boos, sonder ijmand te 

groeten, uijt de regtkamer’?$ De bysitters besleaten de kwestje fan it weidzjen fan 

fee op ’e diken dan mar sûnder de grytman Ôf te hanneljen en namen in resolúsje 

oan, dêr’t it yn ferbean waard noch langer fee de dyk lâns te weidzjen as it net hoede 

waard. Sjoek Clases krige de skiep dy't de grytman yn beslach nommen hie werom. 

De bysitters wiene yrritearre fanwegen it eigensinnich gedrach fan de grytman, dy't 

de gritenij beneidiele om't er yn stee fan syn funksje út te oefenjen leaver op jacht 

gyng en omtrint nea rjochtdagen hâlde. Hja lieten harren misgenoegen blike mei't 

hja bepaalden dat de assistinten fan de eksekuteur (doarwarder) net mear bûten de 

gritenij oernachtsje mochten. Ien fan dy assistinten wie Marten Pieters. Hy wie ek 

stalfeint fan de gryttman en ferbleau yn dy funksje faak moannen lang net yn de 

gritenij. 

It konflikt tusken Bergsma en grytman Haersma ferskerpe yn 1752, doe't ferkie- 

zings hâlden waarden foar it amt fan gritenij-Ôntfanger. Kandidaten dêrfoar wiene 

Willem Bergsma en Lieuwe Sinia. Beide bepleiten hja harren saak foar it nederge- 

tjocht. Bergsma wie derop tsjin dat de grytman de saak allinne mei bysitter Albert 

Douwes Ofhannele, mar Bergsma wie sels ommers partij yn it konflikt en moast nef- 

fens de grytman de seal ferlitte. Hy wegere dat en gyng sels efter de tafel sitten. 'Ik 

geef niet om jou, grietman, en ik wil dat niet doen, ik hebbe so veel te seggen als 

jouw’, sei er. De klerk Hania ferklearre him solidêr mei de siktaris en ferliet de rjocht- 

seal. Doe joech grytman Haersma oarders om de doarpsrjochter-skoalmaster fan Mit- 

selwier, Otto Peteman, te heljen. De grytman frege him it amt fan klerk út te 

oefenjen, mar siktaris Bergsma warskôge him: “Jij niet, meester, gaan met mij’, wêr- 

neï’t de skoalmaster mei siktaris Bergsma de rjochtseal ferliet. Bysitter Douwes bleau 

noch efkes sitten, mar gyng koarte tiid letter ek fuort, al hjitte de grytman him sitten 

te bliuwen. De grytman bleau allinne efter en koe gjin fûnis wize, omdat bysitter en 

klerk fuortrûn wiene.!?’ 

Sa koe de siktaris de hiele prosesgong frustrearje. Uteinlik moast de steedhâlder 

der oan te pas komme om oarder op saken te stellen. Hy beneamde in kommisje dy't 

oer de ferkiezings en fral oer de skelen oer de jildichheid fan bepaalde stimmen advi- 

searje moast. !28 

Folle holp it net, want ein 1756 klage Bergsma al wer. By it ferkiezen fan Jan 

Goslings fan Ie ta bysitter fan it gritenijgerjocht hie de grytman ien fan Bergsma'’s 

stimmen ûnjildich ferklearre. Foar de Steaten waard Bergsma yn it ûngelyk steld. 

Stim nû. 5 fan le, dy’t fan Bergsma wie, wie yndied ûnjildich.'? 

Yn 1757 stoar Hans Hendrik fan Haersma. Hy waard as grytman opfolge troch An- 

thony d’Arnaud. D'Arnaud wie troud mei Anna Dodonea, in dochter fan Edsard 

Hobbe fan Burmania, en sa krigen de Burmania’s dochs noch it grytmanskip fan East- 

dongeradiel yn hannen. Mei de nije grytman koe Bergsma better oerwei, mar ek mei 

him rekke er somtiden yn konflikt. Yn 1761 stelde de grytman foar om in izeren kiste 
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Rouboerd foar gritenijsiktaris Willem Bergsma yn de berfoarme tsjerke fan Jouswier. 

te keapjen, dêr’t it jild dat de gritenij ynbarde, yn bewarre wurde koe. De kiste soe op 

it rjochthûs delset wurde en foarsjoen wurde fan trije slotten. Ien fan de kaaien soc 

troch de grytman, in oaren troch de siktaris en in tredden troch de âldste bysitters be- 

warre wurde. Bergsma, dy't oan dy tiid ta it jild fan de gritenij behearde, wie furieus 

oer it plan, drige mei in oanklacht by it Hof fan Fryslân en bea oan in boarchsomme 

te beteljen, op it betingst dat it plan net trochgyng. Fanwegen it ferset fan Bergsma 

gyng it plan yndied net troch, mar alhiel ûngelyk hie de grytman net: it jild fan de gri- 

tenijen waard noch alris brûkt foar spekulaasje en yn 1775 ûntstie der in skeel tusken 

de gritenij en de siktaris, Bergsma junior, dy't tajaan moast dat er flaters makke 
hie. 120 

D'Arnaud stoar al yn 1762 en no besocht Bergsma de macht oan him te lûken. Hy 

hie troch de wei fan in strieman inkele stimmen opkocht yn Jouswier, dy't fan frou 

Amelia fan Haersma west hiene, mar kaam yn konflikt mei de Burmania’s. Dy Burma- 

nia’s fertochten nei dizze affêre Willem Bergsma derfan dat er de wichtige famyljes 

yn de gritenij tsjininoar útspylje woe om sels de baas yn de gritenij te wurden. *! 

Mar Bergsma sette troch en hy ferbûn him mei jhr. Edsard fan Burmania en Ennius 

Idema om in goai nei it grytmanskip te dwaan. Foar dizze trije stie sawat de hiele 

Burmania-clan oer, dy’t jhr. Ulbo fan Burmania, jhr. Julius Hobbe Unia fan Burmania 

en jhr. Frederik Hessel fan Burmania kandidaat stelden. T'sjin dizze kombinaasje koe 
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Bergsma net op en op 2 septimber 1762 waard Julius Hobbe Unia fan Burmania de 

nije grytman. Hy bleau dat oant er yn 1795 Ôfset waard. De nije grytman wie in fûgel- 

man en waard dêrom faak ’peutje’ neamd.'°? 

Mei de dea fan grytman fan Haersma wie der in ein kommen oan de minne ferhâl- 

ding tusken grytman en siktaris, mar de skelen oer de stimprosedueres en de jildich- 

heid fan stimmen bleauwen bestean. Yn 1661 begûn der in lange striid tusken de 

Burmania’s en de Bergsma’s oer de jildichheid fan de stimmen nû. 1 en 2 yn Eanjum. 

Bergsma miende dat dy stimmen net jildich wiene. Twa kear hie hy yn dizze kwesje 

al ûngelyk krige, mar nettsjinsteande dat begûn er yn 1764 op ’e nij in proseduere oer 

dy stimmen. Dat makke syn tsjinstanners, de Burmania’s, sa nitelich, dat hja koartôf 

oan de Steaten skreauwen ’dat des stemmes goed recht zo menichmaal is aange- 

toond en zoo dikwerf door decisien van de Ed. Mo. Heeren Gedep.den bevestigt, 

dat dezelve gehoopt hadde dat men eindelijk eens zoude afzien om haar in haar wet- 

tige regt te turbeeren en met de iterative decisien de spot te drijven’? 

Mar yn 1765 hie Bergsma dochs einlings sukses: stim nû. 1 te Eanjum waard foar in 

fjirdepart ûnjildich ferklearre en stim nû. 2 moast ’sliepe’, en koe dus net brûkt wur- 

de. Sf De Burmania’s leine harren hjir likemin by del as Bergsma earder en begûnen 

yn 1770 in proses oer de stimmmen. Feitlik gyng it om de fraach wa't de mearderheid 

fan stimmen hie yn Eanjum, de Burmania’s of Bergsma. De Burmania'’s betwivelen 

de jildichheid fan de stimmen nû. 3, 4, 12, 22, 28, 52, dy’t fan Bergsma wiene, 

Bergsma op syn beurt bestried de jildichheid fan de oare stimmen dy’t fan de Burma- 

nia’s wiene. 

It proses rûn net bêst Óf foar de Burmania’s. Wol krige dizze famylje de stimmen 

fan nû. 4 en 28 tawiisd, mar nû. 52 kaam oan Bergsma, om’t er bewize koe eigener te 

wêzen fan it hoarnleger. De Burmania’s ferlearen ek stim nû. 2 en 3, om’t de dêrby 

hearrende hoarnlegers Lubma en Auta net mear te finen wiene. Likemin koene hja 

harren rjochten op stim nû. 8 sjen litte, sadat dizze stim ’sliepe’ bliuwe moast. 9? 

Willem Bergsma stoar yn 1774 en waard begroeven yn de tsjerke fan Jouswier, it 

doarp dêr't er sûnt 1768 alle stimmen opkocht hie. Op syn grêfstien!®® stiet te lêzen: 

Hier rust hij, die in levens tijd 

Door rustelooze moed en vlijt 

In weerwil aller haat en nijdt 

Gestegen is ten top van Frieslands hoogste eere 

Tis Willem Bergsma, die 'k bedoel 

Een heer, die uit dit aardsch gewoel 

Nu is gerukt en zoo 'k voel 

Verblijd sig zijne ziel in haren God de Heere. 

Dat is wat tefolle lof foar in ambisjeus man, dy’t net folle skrupules hie om syn doel 

te berikken. Sa besocht er yn 1760 mei help fan syn bruorren syn suster Maria dw yl- 

sinnich ferklearje te litten, omdat er dan oer har stimmen beskikke koe. Syn doel, it 

grytmanskip, hat er nea berikt, want al wie er tige ryk, hy behearde net ta de pear 
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adellike famyijes, dy’t yn Eastdongeradiel yn de achttjinde ieu de tsjinst útmakken. 

Bergsma’s opfolger as siktaris wie syn soan Petrus Adrianus. 

5.4 It doarpsbestjoer 

As lêste wolle wy noch wat omtinken jaan oan it bestjoer op doarpsnivo. Ek de 

baantsjes hjir waarden troch de eigeners fan de stimhawwenden pleatsen ferdield en 

harren kandidaat waard altiten keazen. Sa hiene om 1770 hinne de bern fan grytman 

D'Arnaud sawat alle stimmen fan Eastrum yn hannen. Doe't yn dat jier in doarps- 

rjochter keazen wurde moast, namen de besitters fan de 5,5 stimmen dy’t de bern 

fan D'Arnaud net hiene, net de muoite om op de stimdei nei de tsjerke te gean. De 

kandidaat fan de D'Arnauds, Cornelius Hanses, waard dan ek keazen.'5? 

De wichtichste taak fan de doarpsrjochter wie om de iepenbiere oarder te hantha- 

venjen. Om dat makliker te meitsjen waard de gritenij sûnt 1781 nachts droechlein 

om ‘nachtelijk disordres’ foar te kommen. (Wij) verbieden gelijk wij doen aan alle 

Herbergiers in onze Grietenije woonachtig, omme des avonts na tien uuren aan ie- 

mant te tappen ofte eenig gelag te zetten’, melde it gritenij-gerjocht.*8 Wa’t him hjir 

net oan hâlde betelle syn drank djoer: op in oertrêding stie in jildstraf fan trije gûne 

en de kastlein wie noch djoerder út: hy moast seis gûne betelje. 

Net altiten waard it yngripen fan de doarpsrjochter yn tank oannommen. Doarps- 

rjochter Sjoerd Cornelis fan Ealsum hie nei klachten it hynder fan Jan Egberts út it lân 

fan immen oars helle, en om’t Jan Egberts it hynder alris earder mei geweld fan de 

doarpsrjochter Ôfnommen hie, besleat er it bist nei de skutstâl fan Mitselwier te brin- 

gen. Dat stie Jan Egberts net oan en hy houde de doarpsrjochter ’aanstonts voor de 

kop, zeggende, duvel, nou suste in de sloot en daar sal ix dy toetakelen, slaande in- 

tussen hem onder het gestadige vloeken op het hooft en in het gesigt, dat hem de oo- 

gen dermaten opgeswollen waaren, dat hij bijna niet zien konde’? Uteinlik sleepte 

Jan Egberts de ûnfertúnlike doarpsrjochter oan it hier oer de strjitte en naam syn hyn- 

der wer mei. 

5.5 Konklúzje 

Sûnt 1600 kaam de macht yn de gritenij oan in pear adellike famyljes. Hja kochten de 

stimmen yn de gritenij op en koene op dy manier alle banen ferdiele. De better betel- 

le banen yn it provinsjale bestjoer reservearren hja foar harren sels. Foar immen dy’t 

net yn dizze fermiddens thús wie, wie it in toer om in baantsje te bemachtigjen. De 

gewoane man koe it op syn heechst ta doarpsrjochter bringe, mar ek foar in ryk en 

machtich man as siktaris Bergsma wie it ûnmooglik om grytman te wurden. 

It ferset tsjin dit regear fan inkelen kaam fan dejingen dy’t bûten de amten sletten 

wiene, it utere him yn de reboeljes fan 1672 en 1747, mar it hie gjin kâns fan slagjen. 

It gewoane folk kearde him net sasear tsjin it bestjoer fan de eallju as wol tsjin de hege 
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belestings. In lêst besykjen om herfoarmings yn it bestjoer fan de Republyk troch te 

fieren waard ûndernommen troch de patriotten yn de jierren tachtich. De beweging 

waard stipe troch de boargerij: fral dûmnys en middenstanners wiene aktyf yn de pa- 

triottenbeweging. Yn Eastdongeradiel hawwe de patriotten net folle ynfloed hân. 

Yn 1787 ferlearen hja it pleit en moasten de measten flechtsje nei Frankryk. Yn 1795 

kamen hja mei de Frânske legers werom. 
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6 It deistige bestean 

6.1 Ynlieding 

Wy wolle yn dit haadstik yn grutte halen de ekonomyske en sosjale ûntjouwings fan 

Eastdongeradiel fan de sechstjinde oant de njoggentjinde ieu beskriuwe. De wich- 

tichste boarne fan ynkomsten fan de bewenners fan Eastdongeradiel wie de lânbou. 

Oer de tiid foar de achttjinde ieu is it sifermateriaal net sa betrouber en de measte 

getallen dy’t wy neame binne dan ek op ’e rûge roai. De wichtigste boarne foar de 

sechstjinde ieu is it Register fan de Oanbring út 1511. It register wie opsteld om it yn- 

barren fan de grûnbelesting makliker te meitsjen en om de belesting evenredich om 

te slaan oer de ynwenners fan de gritenijen. Op basis fan dat register kinne wy ûnder 

mear it ynwennertal fan de gritenij Eastdongeradiel skatte. Foar de santjinde ieu mis- 

se wy sa'n register en earst foar de achttjinde ieu hawwe wy mear gegevens. 

6.2 It befolkingstal fan Fastdongeradiel 

Yn 1511 wiene yn Eastdongeradiel sawat 422 húshâldens, it ynwennertal lei nei skat- 

ting tusken de 2110 en 2320 persoanen. Yn hiel Fryslân wennen doe nei skatting 

72.000 minsken. Earst yn 1689 is er der in telling fan de befolking hâlden: doe wen- 

nen der yn Eastdongeradiel 3436 minsken. Dat oantal sakke yn 1714 nei 2997, mar 

rûn dêrnei wer op nei 3665 yn 1744. Yn 1749 wie it ynwennertal wer sakke nei 3047 

en yn 1796 wennen der 4312 minsken yn de gritenij Eastdongeradiel. 

Wy kinne dus in oanwaaks fan de befolking konstatearje tusken 1500 en 1630 en 

in stagnaasje tusken 1650 en 1750. Dêrnei rûn it befolkingstal op oan’t 1880 ta. Wy 

treffe dizze tendins oan yn hiel Fryslân; de delgong tusken 1650 en 1750 moatte wy 

taskriuwe oan it lege bertesifer: de minsken trouden yn dizze tiid let en krigen min- 

der bern. 

Ut de tiid foar de achttjinde ieu witte wy hast neat oer de gearstalling fan de famyl- 

jes. Yn de achttjinde ieu wie de trochsnee grutte fan de famyljes leech: 3,9 persoanen 

de húshâlding en famyljes fan trije generaasjes dy’t yn ien hûs wennen kamen hast 

net foar. Yn Eastdongeradiel wie der yn de achttjinde ieu in manljusoerskot: yn 1744 

wiene der 922 manlju op de 1000 froulju. Der wiene minder âlderen, mar mear bern 

as tsjinwurdich. 

6.3 It boerebedriuw 

Ut it Register fan de Oanbring fan 1511 kinne wy de grutte fan de bedriuwen, de fer- 

hâlding pachter-eigener en de wize fan gebrûk fan it lân (bou- of greidlân) opmeitsje. 
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De grutte fan de pleatsen fariearje fan in pear pûnsmiet oant mear as hûndert pûn- 

smiet (sjoch tabel 3).'*! 

Tabel 3 Yndieling fan lânboubedriuwen neffens grutte 

  

grutte fan de pleats oantal 

yn pûnsmieten 
  

1-5 43 
6-10 22 

11-15 21 

16-20 28 

21-30 48 

31-40 44 

41-60 89 

61-90 62 

>90 24 

meiinoar 382 
  

Bedriuwen boppe de 100 pûnsmiet fine wy fral yn de omkriten fan Eanjum (fjouwer 

pleatsen), Ie (trije pleatsen) en Eastrum (ek trije pleatsen). De Iytsere stikken grûn (oan 

fiif pûnsmieten ta) sille mooglik as tún brûkt wêze, want in goede bedriuwsfiering op 

sokke lytse stikjes grûn liket nmooglik. De measte bedriuwen wiene Iykwols Iyts: 

noch yn 1760 hie in tredde fan de boeren 10 pûnsmiet of minder lân te beärbeidzjen; 

yn 1790 wie dat sels 40%. De measte pleatsen yn Eastdongeradiel waarden ferhierd. 

Yn 25% fan de gefallen wie de brûker ek de eigener fan de pleats. Frijwat pleatsen 

wiene it eigendom fan de beide kleasters fan Eastdongeradiel. Ek hearde in protte lân 

by de pastorij. It pastorijelân wie meastal tusken de 40 en 60 pûnsmiet grut, mei út- 

sjitters boppe de 90 pûnsmiet yn Nijtsjerk en Ie. Fan de opbringst fan dat lân moast 

de pastoar, letter de dûmny, rûnkomme; earst yn 'e midden fan de achttjinde ieu koe 

de dâmny der net mear mei ta en waard er út de steatskas betelle. 

It measte lân waard as boulân brûkt, útsein yn de omkriten fan Ingwierrum, 

Eastrum en Ie, dêr't wy skieppe- en gerslân fine. De measte pleatsen waarden fer- 

hierd en de ferhâlding eigener-pachter feroare mar stadich yn it foardiel fan de eige- 

ner. Wie yn 1511 noch mear as trije kwart pachtpleats, yn 1700 wie dit noch mar 

69%. De stimdragende pleatsen waarden sawat allegearre opkocht: hie fan dy stim- 

dragende pleatsen yn 1640 noch 11% in eigener dy’t sels brûker wie, yn 1698 wie 

dat noch mar 3%!“ De redenen foar it lêste hawwe wy yn in foarich haadstik 

besprutsen. 

De pachtprizen binne min fêst te stellen. Elts stik lân is fan Ônderskate kwaliteit en 

somtiids wie it ûnderhâld by de pacht ynbegrepen, somtiids net. Foar de pachtpri- 

zen fan goede klaaigrûn hawwe wy wol in yndikaasje: yn de sechstjinde ieu en de 

earste helte fan de 17de ieu gongen dy prizen omheech, yn de twadde helte fan de 
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earste helte fan de 17de ieu gongen dy prizen omheech, yn de twadde helte fan de 

17de ieu sakken de pachtprizen, wylst hja wer omheech gongen yn de jierren 

1710-1750. Dêrnei sakken de prizen, om nei 1750 wer omheech te gean. Yn de jier- 

ren “70 fan de achttjinde ieu wiene de pachtprizen tige heech.'S Ek de keapprizen 

hongen ôf fan de kwaliteit fan de grûn en fan de fraach oft it in stimdragende pleats 

wie of net. In yndikaasje foar de keapprizen fan in stimdragende pleats jouwe in pear 

ferkeapings yn 1644: pleats nû. 1 fan it stimkohier fan Nijtsjerk, dy’t 100 pûnsmiet 

grut wie, brocht 9870 goudgûne op; nû. 17, dy’t 50 pûnsmiet grut wie 4200 goudgû- 

ne en nû. 21 fan 47 pûnsmiet 3284 goudgûne.!** De prijs fan in stimdragende pleats 

let dus om 1645 hinne op in bedrach tusken de 80 en 90 goudgûne it pûnsmict. 

De bedriuwsresultaten wiene tige Ôfhinklik fan it waar. Sa wie it jier 1504 fierstente 

droech: it nôt brocht net folle op en der wie in tekoart oan hea. Ek yn 1526 wie de 
rispinge min en waard it de kleasters Weerd en Sion ferbean om nôt foar it ferbrou- 
wen te brûken. Yn 1529 wie der in misgewaaks en ûntstie der hongersneed, yn 1553 

wie't in strange winter en streamde it lân oer. Yn 1571 strûpte hiel Eastdongeradiel 

der ûnder en waard it lân troch it sâlte wetter bedoarn. It nôt waard krap en djoer. Yn 
1608 mislearre de rispinge, en ek yn 1621. Yn 1650 wie de simmer te wiet en yn 
1698 mislearre de rispinge; it waard lykas yn 1526 ferbean om nôt foar it ferbrouwen 

te brûken. Fan it nôt dat noch yn de gritenij wie, waard in ynventaris opmakke en 

rogge waard opslein yn magazinen foar distribúsje ûnder de earmen. Yn 1709, 1740 

en 1795 wiene de winters útsûnderlik strang.!“* 
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Oer de bedriuwsfiering yn Eastdongeradiel yn de sechstjinde en santjinde ieu is 

hast neat bekind. Wy witte net hoefolle feinten in boer yn ’t wurk hie en hoefolle it 

lân opbrocht. Foar de sechstjinde ieu hawwe wy it Rekkenboek fan boer Rienck 

Hemmema út Hitsum by Frentsjer, mar it is te riskant om dy gegevens ta te passen op 

de situaasje yn Eastdongeradiel.'f$ Fêst stiet dat it measte lân yn Eastdongeradiel as 

bou brûkt waard en dat rogge, hjouwer, garst en beane de wichtichste produkten 

wiene. 

Pas foar de achttjinde ieu hawwe wy mear sifers oer de gearstalling fan it boerebe- 

driuw. Noch altiten waard op it grutste part fan de bedriuwen nôt ferboud, mar fan 

it lêste fjirdepart fan de ieu Ôf waard de ierpel in wichtich gewaaks. Ek leine de boe- 

ren harren ta op de tylt fan klaver. De bekende skoalmaster Foeke Sjoerds skreau dêr 

in boek oer. As foarbyld foar de bedriuwsfiering nimme wy de situaasje yn Nijewier. 

De trochsnee grutte fan de pleatsen wie 53 pûnsmiet, mar der wiene ek pleatsen fan 

mear as 100 pûnsmiet. Ien fan dy pleatsen waard bewurke troch Freerk Michels. Hy 

hie sân man yn ’t wurk en brûkte sân hynders, dêr't er 35 pûnsmiet besiedde lân mei 

beärbeide. En hy hie ek seis kij en seis rieren. Syn fermogen wie minstens 600 gûne 

en hy waard oanslein foar it haadjild, in soart personiele belesting. Op sa’n bedriuw 

hie de eigener of pachter wis in reedlik bestean. “7 

6.4 De feepest 

Eastdongeradiel wie foar alles in ikkerboustreek, mar de measte bouboeren hiene ek 

in pear kij. Yn it súdeasten, yn de omkriten fan Ie en Ingwierrum, waard de feehâlde- 

rij bedreaun en dizze streek waard dan ek swier troffen troch de feepest, ien fan de 

grutste rampen dy’t agrarysk Fryslân ea meimakke hat. 

Yn 1741 briek de feepest foar it earst út; yn Eastdongeradiel stoaren 919 bisten.í$ 

Yn 1744-1745 kaam de goarre ûnder it fee werom, mei noch slimmere gefolgen: 

2338 bisten stoaren oan de sykte.*® Yn 1769 briek de feepest op ’e nij út: no stoaren 

2169 bisten.'°° De lêste goarre wie yn de jierren 1773-1774, doe stoaren der 1228 

bisten.! 

Tsjin de feepest wie neat te dwaan. De kij, dy’t de sykte krigen stoaren hast altiten. 

Nei't de goarre útwoede wie brochten de boeren it beslach wer op peil troch fan 

oare plakken bisten yn te fieren, mar krekt as dat slagge wie sloech de feepest op 'e 

nij ta. Dêrtroch rûn it beslach yn Eastdongeradiel tebek mei 41%. Persoanlike tra- 

geedzjes bleauwen ek net út: Gerrit Willems út Ealsum makke him yn 1771 fan kant, 

om’t er ‘wanneer hy sijn beesten ferloren hadde, niet wel met ’t hooft oft bij zijn zin- 

nen geweest is’? 

Fanwege de feepest waard gâns gerslân skuord. Sa wie der bygelyks yn Nijtsjerk 

yn 1766 770 pûnsmiet besiedde lân, yn 1770 wie dat 810 en yn 1773 930 pûnsmiet. 

Dat bleau stabyl oant 1795. Nijtsjerk is net alhiel represintatyf foar de gritenij as ge- 

hiel, want nei 1778 naam it persintaazje besiedde lân ôf. De feepest wie doe oer en yn 

it súdeasten fan de gritenij koe fanwege de grûnaard net folle oars as de feetylt be- 
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oefene wurde. Oan de ein fan de achttjinde ieu wie de fechâlderij wer sûn; yn de yn 

dy snuorje skreaune Tegenwoordige Staat van Friesland \êze wy dat Eastdongera- 

diel fral bekend wie fanwege syn tsiis. 13 

6.5 Beroppen 

Oer de ambachten en beroppen hawwe wy foar de sechstjinde en santjinde ieu net 

folle gegevens. It is dúdlik dat de measte minsken yn de lânbou wurksum wiene. In- 

kele gegevens oer de ambachtslju fine wy yn it Register fan de Oanbring fan 1511. 

Yn dat register wurde 26 minsken mei in berop neamd (sjoch tabel 4). 

Tabel £ Beroppen, neamd yn it Register fan de Oanbring yn 1511 

  

berop oantal 
  

smid 

skuonmakker 

skroar 

keapman 

wever 

skearbaas 

kûper 

timmerman m
e
 

=
O
 

| 
do
 DO meiinoar 

  

Fan dy 26 wennen der 17 yn Eanjum of Ief 

Mei dizze sifers moatte wy foarsichtich wêze, want it Register fan de Oanbring wie 

bedoeld om de hierwearde fan it lân fêst te stellen. Wy meie oannimme dat de am- 

bachtslju, dy’t yn it register neamd wurde, harren ambacht net as deistige taak útoe- 

fenen, mar dêrnjonken ek boer wiene. Sa hawwe der sûnder mis yn dizze tiid yn 

Eastdongeradiel ek mûnders, kastleins en bierbrouwers west. Yn it Register wurdt 

bygelyks immen neamd dy’t yn Eanjum by de mûne wenne. 

Mear gegevens oer de beroppen fan de befolking fan Eastdongeradiel fine wy earst 

yn de achttjinde ieu. Yn 1749 waard foar in nije personiele belesting it saneamde 

Quotisatiecohier opsteld, dêr't alle beroppen yn optekene waarden. Net allinne it be- 

rop en de gearstalling fan it gesin wiene yn it Quotisatiecohier oantekene, mar ek 

waard in yndikaasje jûn fan de rykdom of earmoed fan de persoan. It is dan ek in tige 

wichtige boarne foar it ûndersyk nei de sosjale ferhâldings yn de achttjinde ieu. Oan 

de hân fan dit kohier kinne wy de beropsbefolking fan Eastdongeradiel yn in tal kate- 

goryen yndiele (sjoch tabel 5). 
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Tabel 5 Beropsbefolking Eastdongeradiel 1749 

  

boeren 29% 

fiskers 3 

ambachtslju 20 

hannel 7 

tsjinsten 5 
arbeiders 38 

  

Wy wolle de sifers fan trije doarpen yn Eastdongeradiel ris wat neier besjen, te wit- 

ten dy fan it grutte doarp Eanjum, dy fan it middelgrutte Mitselwier en dy fan it lytse 

doarp Wetsens. Wy krije dan it folgjende byld, sa’t oanjûn is yn tabel 6,1% 

Tabel 6 _Beropsbefolking fan trije doarpen yn Eastdongeradiel, 1749 

  

  

Eanjum Mitselwier Wetsens 

boer 27 11 5 

boere-arbeider 45 19 8 
fisker 21 

tsjinsten 8 11 1 

ambachten 81 12 - 

gjin berop 21 16 1 

meiinoar 203 69 15 

  

In grut tal ambachtslju yn Eanjum bestie út skulpefiskers: mar leafst 21. It plak wie yn 

hast alles autarkysk: der wie sels in sjirurgyn. Eanjum hie wierskynlik in sintrum- 

funksje foar de hiele gritenij, wat ambachten oanbelanget: sa wiene der mar leafst 8 

skuonmakkers. De tsjinstensektor, dy’t fral amtners en dûmnys omfette, wie konsin- 

trearre yn Mitselwier, it haadplak fan de gritenij. Yn de lytse doarpen wiene hast gjin 

ambachtslju of amtners (de ienige amtner yn Wetsens wie de skoalmaster). De groep 

sûnder berop bestie sawol út widdowen en âlderen, dy’t faak tige earm wiene, as út 

rinteniers. Dêr foelen ek de frijfeinten ûnder, dy't meastal ‘de kost redelijk stellen 

konden’. Hja wiene faak los arbeider. 

Yn Eastdongeradiel wiene hast gjin gruttere bedriuwen. Yn Eanjum stie in kalk- 

brânerij; de eigener dêrfan stiet as ’redelijk welgesteld’ optekene yn it Quotisatieco- 

hier. Mar de kalkbrâner hie mar ien feint yn tsjinst. De skulpefiskers dy't foar de 

oanfier fan de grûnstof soargen, waarden betelle nei gelang’t hja oanfierden. De 

skulpfiskerij waard op frij grutte skaal útoefene. In pear fan de skulpefiskers hiene in 

reedlik bestean, mar de measten steane yn it Quotisatiecohier as earm optekene. 

Eastdongeradiel wie sân mûnen ryk, mar de mûnders hiene gjin feinten yn ’t 
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wurk, likemin as de twa brouwers fan de gritenij. Ek de binnenskippers hiene net fol- 

le folk nedich. Inkele Dongeradielsters meunsteren oan op de oarlochsfloat, mar dat 

wiene tusken 1741 en 1786 mar acht man. De karriêre fan Thomas Symons út Ean- 

jum as matroas wie wol hiel koart: hy hie yn 1763 oanmeunstere op de 'Juffrouw An- 

na’, mar hie de oare deis al gjin nocht mear oan it hurde skreppen en desertearre. It 

levere him foar it gerjocht trije jier finzenis op.'°$ 

Foar de skipfeart wie De Skâns in wichtich plak. Hjir ankeren de turfskippen en ek 

de skippen dy't fan Grins en Dokkum op Dútslân en Denemarken fearen, leine hjir 

graach oan. Wy hawwe al sjoen dat yn De Skâns sûnt de cin fan de santjinde ieu in 

dûanepost festige wie. De 'chergers’ (dûaniers) kontrolearten de ladingen fan de 

skippen en barden de belesting yn. 

6.6 It libbenspeil fan de befolking 

Wy kinne de ynwenners fan Eastdongeradiel yndiele yn in trijetal klassen: de earste 

omfettet de eallju, de hegere amtners en rike keaplju, de twadde de gruttere boeren 

en de tredde de lytse boeren, de amtners en de arbeiders. Ek hjir jildt dat wy it 

measte Ôfwitte fan de tiid nei 1700. 

Net eltse adellike famylje dy’t grûn besiet yn Eastdongeradiel, wenne hjir ek. De 

wichtichste famyljes wiene de Holdinga's (yn de santjinde ieu), de Schwartzenbergs 

en de Burmania’s. Hja wennen op de Holdinga State by Eanjum. De grytman kaam 

meastal út harren fermiddens. Wy hawwe al sjoen dat de eallju sterk oaninoar paren- 

tearre wiene en inoar de banen yn de gritenij en op provinsjaal nivo taspilen. Dizze 

adellike famyljes wiene meastal tige ryk: Hans Hendrik fan Haersma koe foar it gryt- 

mansamt fan Eastdongeradiel 36.500 gûne deltelle. 

De bewenners fan Holdinga State libben as grand seigneurs en út de ynventaris fan 

de State docht bliken dat it hûs fan alle gemakken foarsjoen wie. De state wie yn 1527 

boud, yn 1580 ferboud en bestie út de neikommende romten: ûnder wiene in ’reade 

keamer’, in deikeamer, in salet, in foarhûs, in ’kleijn kabinettie’ en in bottelerij, dêr't 

it sulveren servys en sulveren berneboartersguod stie. Dan wiene der noch in kabi- 

net, in 'benedenzaal’, twa hoekkeamers, in ’blauwe’ en in ’giele’ keamer en in bible- 

teek. De keamers wiene neamd nei de kleur fan de gerdinen of it behang. Yn ien fan 

de keamers wie in grut wapenarsenaal oanwêzich fan 14 pistoalen, 6 karabinen en 

twa partisanen, in soart kanon, It is dúdlik dat de bewenners fan Holdinga State bet- 

ter ree wêze woene foar net noege besite as yn 1672, doe’t opstannige boeren de sta- 

te binnenkrongen. De bibleteek ornfette in 200 boeken oer de meast útienrinnende 

ûnderwerpen as hielkunde, kriichskeunst en notariaat. Nochal wat boeken behanne- 

len de skiednis fan Fryslân en dy fan de Nederlannen.'57 

Jildsoargen hiene de bewenners fan Holdinga State net. Hja hiene in goed ynkom- 

men út it grûnbesit en de amten. Somtiden wie de bewenner fan de state sels boer. As 

ien fan harren ta grytman keazen waard, bleau er ek te wenjen op Holdinga State. Sels 

as er grytman waard fan in oare gritenij as Eastdongeradiel, bleau er dêr faak te wen- 
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jen, hoewol’t de grytman wenje moast yn de gritenij, dêr er grytman wie. Sa wie by- 

gelyks grytman Haersma faak moannenlang net yn Eastdongeradiel, mar yn Smellin- 

gerlân, dêr't er syn belangen behertige moast. 

De eallju hiene meastal studearre en wiene tige ûntwikkele. Botte fan Holdinga, 

dy't om 1550 hinne libbe, koe Gryks en Latyn en hie yn Itaalje west. Letter moast er 

foar de Spanjerts flechtsje nei Emden, dêr't er in boek oer de Fryske skiednis skreau: 

De origine, antigitate et situ Pbrisiae. Syn soan Wilco hie yn Leuven studearre en 

waard riedshear fan it Hof fan Fryslân. Hy wie tige ynteressearre yn de natuer en 

skreau in Natuurlijke historie der dieren, vissen en vogels.°® Net alle eallju wiene sa 

aktyf op it yntellektuele mêd; grytman Haersma gyng leaver op jacht. 

Under de eallju stienen de hegere amtners. De wichtichste fan harren wie de sikta- 

ris fan de gritenij. It wiene net de minsten dy’t dat amt besetten: der wie nochal ris 

ien ûnder harren mei in graad yn de rjochten. Siktaris Bergsma wie ek noch tige ryk; 

ien fan syn bruorren wie admiraal en waard foarsitter fan de Steaten-Generaal yn Den 

Haach. Bergsma sels hie lid west fan Deputearre Steaten fan Fryslân en twa fan syn 

soannen waarden letter grytman. Bergsma hie tagong ta de high society’ fan Fryslân 

en wie lid fan de soasjeteit Constanter yn Ljouwert. 

De twadde klasse bestie út de rikere, ornaris einerfde boeren, út waans fermiddens 

de bysitters fan it gritenijgerjocht keazen waarden. Ut it Quotisatiekohier fan 1749 

blykt dúdlik de relative wolstân fan de measte gruttere boeren. As groep waarden hja 

it heechst oanslein, sa’t bliken docht út tabel 7.15? 

Tabel 7 Wolstân yn Eastdongeradiel yn 1749 

  

  

oanslach boeren oaren 

1 -25 gûne 3% 78% 

26-50 41 16 

>50 56 6 

  

Ek de ambachtslju dy't yn it Quotisatiekohier al as welgesteld’ betitele wurde en de 

predikanten, dy’t fral yn de gruttere doarpen in reedlik ynkommen hiene en yn 

heech oansjen stienen, moatte wy ta dy klasse fan minsken mei relative wolstân rek- 

kenje. Fan in min of mear maatskiplike wolstân tsjûget wol it boelguod fan de erven 

fan ds. Drees fan le; hjir waarden skilderijen, sulver, goud en porslein ynbrocht.!? 

Yn de sechstjinde ieu wie it noch mooglik foar immen dy’t út dy klasse Ôf- 

komstich wie om karriêre te meitsjen. Sa folge de soan fan ds. Schelto Aijsma fan 

Nijtsjerk in stúdzje yn de rjochten. Hy waard gesant fan de Republyk yn Hamburch. 

Letter waard er troch de Dútske keizer yn de ealljustân ferheft en kocht er yn 1611 

Mockema State ûnder Ealsum fan 105 pûnsmiet grut foar it net lege bedrach fan 

18.620 gûne. Syn soan Lieuwe waard in bekend skiedskriuwer.'é! 
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De tredde klasse bestie út lytse, earme boeren, arbeiders en ambachtslju, dy't de 

holle krekt boppe wetter hâlde koene as it harren net tsjinsiet. Kan zijn kost verdie- 

nen’ of ’bestaat sober’, wurdt it neamd yn it Quotisatiekohier fan 1749, mar as hja de 

kost net mear fertsjinje koene ferfoelen hja yn djippe earmoed. 'Doodarm, want ver- 

lamd’, lêze wy oer immen yn itselde kohier. Alderen en widdowen hiene it och sa 

swier. Mar de grins tusken ‘de kost verdienen’ en ‘doodarm’ wie smel: priisferhe- 

gings, brân yn ’e hûs of sykte koene de balâns trochslaan litte. Mar de hegere stannen 

hiene ek weet fan de neden fan it folk. De geringhe soorte van menschen leeft van 

hand tot tand en moet dagelijks in’t sweet haers aenschijnts haer brood winnen, 

manqueert daertoe de gelegentheid of wille, of werdense door ouderdom of lighae- 

melyke swakheden daer inne belet, sy lyden een pynelyke, immer allesints onge- 

makkelyke armoede’, skreau Vegelin fan Claerbergen om 1750 hinne. Hy dielt ek 

noch mei dat de earmen fan harren lyts ynkommen noch sawat 15% oan belestings 

betelje moasten. '® 

De tredde klasse hie gjin mooglikheid om hegerop te kommen, it heechste wat im- 

men út dy klasse berikke koe wie it skoalmasterskip, faak kombinearre mei it amt fan 

doarpsrjochter. Eltse fierdere ûntjouwing waard frustrearre, sa't út de karriêre fan 

Foeke Sjoerds bliken docht. Foeke Sjoerds, de soan fan in skuonmakker, waard 

skoalmaster yn Moarre; letter oefene er dat berop yn Nijtsjerk út. Hy wie in skerpsin- 

nich man, mei in brede belangstelling, fral foar de Fryske skiednis, dêr't er ferskate 

boeken oer skreau. Fanwegen syn skoalmasterskip hie er eigenlik te min tiid foar de 

skiedskriuwerij. 

Mar syn sollisitaasjes nei ferskate banen mislearren. Sa wie yn 1766 de post fan 

konvoaimaster yn Warkum frij, mar dizze post gyng oan Sjoerds foarby: in rûch man 

mei in krimineel ferline waard oansteld. Ek de baan fan opsjenner by it printsjen fan 

de Leeuwarder Courant krige er net. Sjoerds hie it jild tige nedich, want it útjaan fan 

syn boeken koste him in gâns. Hy hie syn Beschrijvinge van Vriesland oan de Stea- 

ten fan Fryslân opdroegen, dy’t him dêrfoar in bedrachje útkearden, mar dat jild 

gyng op oan it útdielen om neat fan presinteksemplaren. Fan de steedhâlder krige er 

ien kear 105 gûne. Sjoerds gyng lykwols, sa goed en sa kwea as it gyng mei publisear- 

jen troch oan syn dea yn desimber 1770 ta. Koart dêrfoar waard er beneamd ta pro- 

vinsjaal skiedskriuwer fan Fryslân.'® 

It oantal earmen yn Eastdongeradiel wie yn de earste helte fan de santjinde ieu 

heech: yn 1714 waard 17% fan de befolking stipe, yn 1744 sels 20%, mar nei dat jier 

sakke it persintaazje nei 5 yn 1795. Sûnt 1660 moast elts doarp foar syn eigen earmen 

soargje, alteast de earmen dy’t minstens fif jier yn it doarp wenne hiene. Om it jild 

dêrfoar op te bringen leine de doarpen somtiids in heffing op ’e jenever, somtiids op 

'e floreen (grûnbelesting). It doarp Ie besleat yn 1782 om in heffing fan ien stoer te 

lizzen op eltse bijekoer dy’t yn de omkriten fan it doarp stald waard. It jild waard 

bestege oan it bestriden fan de earmoed.'** De filosofy efter it oerlitten fan de soarch 

foar de earmen oan it doarp wie, dat de doarpsbewenners, as sy sels de kosten fan de 

earmen opbringe moasten, suniger wêze soene. De kontrôle waard yndied skerper; 

sa waard yn 1735 Reitze Sapes troch it nedergerjocht ûnder kuratele steld om’t er in 
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swiere drinker wie en al syn besittings der troch brocht. It gerjocht wie bang dat Sa- 

pes, as er al syn jild fersûpt hie, in berop op de earmekas dwaan soe.!65 

Detsjerken en de provinsje droegen ek in part fan de lêsten fan it Ônderhâld fan de 

earmen. Ek lei der in heffing op de bedraggen dêr't de belestings foar ferpachte waar- 

den, it saneamde ’arm oortjesgeld’. Yn 1731 barde Eastdongeradiel 231 gûne en 16 

stoeren oan ‘arm oortjesgeld’. Mei dat jild waarden ûnder mear opliedingen fan we- 

zen foar it learen fan in ambacht betelle. ‘€ 

In protte mooglikheden foar fertier hiene de lytse boeren, arbeiders en bedielden 

net. Om de ellinde te ferjitten waard noch alris net de jeneverflesse grepen: om 1800 

hinne waard yn Fryslân 40 mingelen jenever de man dronken. De gefolgen dêrfan 

bleauwen dan ek net út en wy hawwe sjoen dat de grytman de herbergen nei tsien 

oere droechlei. 

Hichtepunten yn it libben fan de earmen wiene de berte-, trou- en stjerdei. Op diz- 

ze dagen streamde de drank ryklik: sa waard op in begraffenis yn 1654 foar 36 gûne 

‘op het leed’ dronken, wylst yn 1662 foar 15 goudgûne oan drank opmakke 

waard.!€? Ek âld en nij wie in feestdei, ta fertriet fan de autoriteiten, dy’t al yn 1583 

in plakkaat útfurdigen tsjin de ’‘merckelyke abuyzen, rumoer ende disordre’, dy’t 

dêrút fuortkamen. Yn 1603 waard it plakkaat opnij Ófkundige, fansels mei likemin 

sukses. 168 

6.7 Kriminaliteit 

Fral oer de kriminaliteit fan de achttjinde ieu witte wy in soad. In grut part fan dy kri- 

minaliteit kaam fuort út de earmoed fan de minsken. Dat wie al sa yn de sechstjinde 

ieu. Yn dy tiid waarden legio plakkaten Ôfkundige tsjin liddichgongers, bidlers en Ôf- 

tanke soldaten, dy’t fral it plattelân ûnfeilich makken. Ider kear wer moast de justysje 

dizze Iju fuort jeie. Mar net allinne Iju dy’t net út de gritenij kamen gyngen it ferkearde 

paad op. Sa stiel Lieuwe Jelmersz. fan Iezumasyl yn 1634 acht tsizen en in fette ko op 

De Tibben. Hy waard grepen en foar tsien jier út Fryslân ferballe. Albert Joriaen út Ie 

stiel yn 1666 in pear lammen dy’t fan ds. Stania wiene; hy waard gisele en foar trije 

jier ferballe, Deselde straf krige Eelke Sybes fan Mitselwier yn 1679, doe't er by it 

terskjen in bytsje nôt stellen hie.'® 

Ut it Mformacieboek fan Eastdongeradiel fan de achttjinde ieu docht bliken dat 

meastal lytse dingen stellen waarden. It wiene dingen dy’t de minsken nedich hiene 

om te oerlibjen, sa as klean, dy't te droegjen hongen, skuon (dêr't trouwens faak sul- 

veren gaspen op sieten), in koperen tsjettel, iten as spek, tsiis en ierpels. Ek waarden 

wolris de fûken fan de fiskers lege en de kij stikem molken. Dêrnjonken waard fee 

stellen, fral skiep, dy’t meastal slachte waarden. Sa hie yn 1746 Sjoek Clases fan De 

Tibben bygelyks syn frou oanset om in skiep te stellen, dat hja slachten ‘opdat sy 

daardoor des te beter tesamen door de winter souden kunnen geraken’. Wismer Eel- 

ties, ek fan De Tibben, hie har man oanset itselde te dwaan. It levere de dieders in gi- 

seling en trije jier tichthús op.*”® 
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In inkele kear troffen de dieven it: yn novimber 1768 rekke Nanne Dircksz fan 

Peazens 800 gûne kwyt, yn 1771 waard de timmerman Hendrik Resges út Moarre 

foar 100 gûne bestellen en Peter Wijgers fan Nijtsjerk rekke 800 oan de dieven kwyt. 

Jan Wopkes fan Moarre waard yn 1784 foar 12 gûne bestellen, mar yn dit gefal rekke 

de dieder gau bekend: it wie in famke fan tolve jier, dat foar it jild koekjes kocht 

hie”! It ynbrekken wie frij maklik, faak diene de minsken de ruten net ticht as hja 

nei tsjerke gyngen en it wie ek net sa’n toer de slotten fan doetiids iepen te meitsjen. 

Foar de measte minsken wiene dizze dieverijen in ramp. It wie ornaris al harren 

sparjild en hja besochten it op alle mooglike manieren werom te krijen. Om’t de 

justysje dat faak net dwaan koe, rÔpen hja wiersizzers te help. Ien fan dy wiersizzers 

wie Hendrik Johan Meyer. Hy wie Ôfkomstich út Berlyn, mar wenne yn Surhúster- 

fean. Meyer waard yn hiel Fryslân ûntbean en sels de dûmny fan Surhústerfean wie 

ûnder de yndruk fan syn keunsten. Dizze Hendrik Johan Meyer waard yn 1710 nei Ie 

ûntbean troch Pijter Pijtters, in skuonmakker, yn waans hûs ynbrutsen wie. Meyer 

gyng te wurk mei briefkes, dêr't er mei keallebloed letters op skreaun hie. Hy skuor- 

de dizze briefkes, dy't in stoer it stik kosten en konkludearre dêrút dat Pijter Pijtters 

sels de ynbraak yn sêne set hie. Dat naam Pijter Pijtters net en hy klage Meyer by it 

Hof fan Fryslân oan fanwege laster. Hendrik Meyer waard fûnisse: hy moast trije oe- 

ren te pronk stean op it skavot en waard foar trije jier út Fryslân ferballe.'7? 

In oar soart fergryp lij op it houliks- en seksuele mêd. Sa wie Ane Pijters troud mei 

Hiltie Hylkes, mar hja wie de suster fan Ane’s ferstoarne frou en neffens de wet wie 

sa'n houlik ferbean. Ane Pijters waard foar trije jier út Fryslân ferballe en it houlik 

waard as net-jildich ferklearre, Ek waard it Ane Pijters ferbean him ea yn ’e buert fan 

Hiltie op te hâlden. Aaltie Christoffels waard swier, doe’t har man al twa jier op see 

wie en waard hjirfoar ferklage. Hja koe lykwols oannimlik meitsje dat sy ferkrêfte 

wie fan in ûnbekende persoan en waard frijsprutsen. 

Griete Djoecks út Ie hie minder lok. Hja hie mei âld en nij fan 1769 op 1770 yn it 

hûs fan Sjoeck Sapes op De Tibben west, dêr't doe 'nieuwjaarsweggen verlot wier- 

den en vrij wat jongvolk bij malkanderen gekomen is, wordende daarmet ook bran- 

dewijn en jenever vercogt’. Griete dronk ek it ien en oar en brocht yn septimber in 

dea bern op 'e wrâld. Om’t hja al earder in bern oerwûn hie waard in ûndersyk 

ynsteld nei har kream en waard har in finzenisstraf oplein. It ûndersyk waard ynsteld 

om't wolris in bern ombrocht waard. Lysbeth Feyes fan Wetsens waard dêrfoar yn 

1675 yn in sek naaid en ferdronken; har lichem waard op it rêd lein.!73 

In tragyske misdied barde yn Ljussens yn 1707. Dy ’schricklicke moord’, dy’t yn 

hiel Fryslân bekend rekke, hie de neikommende eftergrûn. Sytse Jimmes hie him fer- 

sein oan Maeijcke Douwes en hja wennen al byinoar, mar de relaasje wie net sa bêst 

en hja hiene faak rúzje. Uteinlik snie Sytse har de kiel Ôf en houde har mei in hammer 

op ’e holle, oant hja dea wie. It wie ien fan de lêste dieden yn it libben fan Sytse Jim- 

mes, want hy waard yn Ljouwert ophongen; syn lichem waard op it rêd lein en syn 

hân waard mei in mes trochstutsen.!7$ 

Psychiatryske help wie der foar de lju yn dy tiid net. Trijntie Eits út Mitselwier 

waard yn 1768 fûn, sittend op in stoel. Hja hie har in lape fel út it lofterskouder snien 
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en harsels ek nochris mei it mes stutsen. Op de fraach wêrom’t sy dat dien hie sei hja 

’dat de duvel het gedaan hadde’ en hja prate ’als een gek mensch’. Trijntie stoar de 

oare deis. Ds. Meinarda fan Mitselwier hie ek syn ûnderfinings mei dwylsinnigen. Hy 

kaam op 23 july 1776 Albertus Halma tsjin, dy’t eltse foarbygonger mei wurd en died. 

oantaaste en drige eltsenien dea te stekken of te ferskuorren. Hy sloech syn wiif en de 

doarpsrjochter mei in biezemstôk en joech ds. Meinarda der mei in bollepyst fan 

lâns, oant de dûmny der genôch fan hie en him mei in fûstslach delhoude.'’5 

Aucke Hylckes út Ie wie ek 'niet al te wel met zijn hooft’. Hy hie in belestingskuld 

fan wol 200 gûne, mar omdat bekend wie dat Aucke der in grut wapenarsenaal fan 

twa gewearen, fjouwer pistoalen, in sabel en in grut mes op neihâlde, gyng de ekse- 

kuteur (doarwarder) fan de gritenij mei eangst en beevjen nei syn hûs om him te 

moanjen de belestingskuld te foldwaan. De eksekuteur frege de buorlju fan Aucke 

om him te helpen, mar dy doarsten dat net. Mar de eksekuteur hie gelok: Aucke wie 

siik en fersette him allinne mei wurden. Doe't him lykwols sein waard dat er betelje 

moast of dat oars in stik fan syn lân ferkocht wurde soe, snaude er: 'Alstu dat doetste, 

dan sulste niet weer te Ee komen’. Aucke waard fanwegen syn dwylsinnichheid ûn- 

der kuratele steld en de belesting waard troch de kurator betelle, mei’t er in fette ko, 

twa rieren, in keal, fjouwer lammen en twa koperen amers ferkocht. 7 

Njonken dieverij en deaslach wiene der yn ’e doarpen ek noch lytsere ynsidinten, 

dy” fuortkamen út baldiedigens en dronkenskip. Marten Popkes út Ie skeat yn maaie 

1757 in snaphaan (gewear) Ôf yn 'e buorren fan Ie en rekke de frou fan Paulus Ger- 

bens by ûngelok. Ut benaudheid foar de gefolgen flechte Marten!” 

It grutste part fan de kriminaliteit bestie út it stellen fan de earste libbensbehoeften 

as iten, klean, ensfh. De minsken waarden fanwegen de earmoed derta twongen om 

it ferkearde paad op te gean. 
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7 De striid tsjin it wetter 

7.1 Ynlieding 

It kearen fan it wetter wie tige wichtich foar Eastdongeradiel. Net allinne moast de 

gritenij der foar soargje dat it seewetter it lân net oerstreamde, ek moast it oerstallige 

swiete wetter út de gritenij Ôffierd wurde. In grut part fan Eastergoa rekke syn wetter 

kwyt fia de silen fan Eastdongeradiel. De diken sawol as de silen moasten dus troch 

de ynwenners fan Eastdongeradiel ûnderhâlden wurde; hja diene, wat it dykjen oan- 

belanget, wat hja koene, mar tusken 1500 en 1800 brieken de diken minstens 18 

kear. De slimste katastrofe wie de Alderheljenfloed fan 1570!’ 

7.2 De striid tsjin de see oant 1700 

Yn de lette Midsieuwen, doe’t yn Fryslân de boargerkriich oan ’'e gong wie tusken 

Skier en Fet, hiene se de diken ferrinnewearje litten. Mei de komst fan de Saksen om 

1500 hinne waarden de tiden rêstiger en koe mear omtinken bestege wurde oan de 

tastân fan de seediken. De nije machthaw wers furdigen yn 1503 in ordinânsje út, oer 

it opmeitsjen fan de diken fan Eastergoa. It trajekt dat troch Eastdongeradiel ûnder- 

hâlden wurde moast rûn fan Boarnwertersyl Ôf oan de Peazens ta. Yn 1510 waard 

fierders fêststeld: Die dijcken van Dongherdeel sullen beyde Dongerdeelen, Hol- 

werder sesse mede in besloten, ghelijck opmaecken ende daer to hulpe hebben die 

stadt Leuwerden ende Leuwerderadeel, Tyetzercksteradeel, Achtkarspelen, die on- 

belast sijn met andere zeedijcken’. 

De stêd Dokkum en de kleasters fan Eastdongeradiel moasten ek meihelpe mei it 

dykjen.”? Op sa'n wize wie it dykjen net mear in lêst foar dejinigen dy’t deun efter 

de dyk wennen, mar moasten grutte dielen fan Fryslân in bydrage leverje. Oft hjir 

folle fan kommen is, is de fraach. 

Nei't de Saksen yn 1515 ferdreaun wiene, waard oan 1523 ta net folle mear dien 

oan it Ônderhâld fan de diken. Yn 1523, doe't de Habsburgers grutte parten fan 

Fryslân yn hannen hiene, waarden de grytmannen fan Dongeradiel, Dantumadiel en 

Ferwerderadiel nei Ljouwert ûntbean om te rieplachtsjen oer de fraach hoe’t de di- 

ken, dy't fan minne kwaliteit wiene, ferbettere wurde koene, sadat it lân sa min 

mooglik Iêst hie fan it scewetter. Om de tastân te ferbetterjen waard besletten in be- 

lesting te heffen fan seis stoeren op de floreen (grûnbelesting). 

Yn it begjin feroare der net folle; yn 1525 rapportearre in kommisje oan de steed- 

hâlder dat de tastân fan de diken, fral yn Westergoa, min wie. Ek wiene de lêsten fan 

it dykjen tige ûngelyk ferdield. Op it iene stik lân lei somtiids in tige swiere dyklêst, 

wylst it perseel dat dêr njonken lei neat betelje hoegde. Eastdongeradiel klage deroer 

dat de gritenij swier te lijen hân hie fan de oarloch en frege yn 1529 frijstelling fan it 
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Kaart fan Eastdongeradiel, fan Schotanus út 1664 ('Beschrijvinge van de Heerlijckheijdt 

van Frieslandt’). 

beteljen fan belesting. Mei it op dy wize útsparre jild woene de ynwenners fan de gri- 

tenij de diken ferbetterje. Dat fersyk waard lykwols ôfwiisd,'80 

Om 1530 hinne waard in Ordonnantie ende instructie bey den ingesetenen van 

Dongeradeel Oesterzijde der Paesens’ opsteld, dêr't yn fêststeld waard dat de diken 

ff kear yn it jier skoud wurde moasten. Ek moast in dyksbestjoer, besteande út in 

dyksgreve en inkele deputearren, ynsteld wurde. Dat dyksbestjoer moast mei de 

dyksgenoaten en de einerfde boeren ien kear yn it jier gearkomme om te bepraten 

hoe’t de diken opmakke wurden moasten. Kaam immen by dy gearkomste net op- 

daagjen, dan moast er it dûbele betelje fan wat er oars skuldich wie. Nei in slimme 

dykbreuk moasten de dyksgenoaten binnen fif dagen begjinne mei it reparearjen 

fan de skea. Eltsenien moast it stik dyk dat er ûnderhâlde moast mei in stien of in 

peal, fersjoen fan syn merkteken, Ôfbeakenje; die er dat net, dan krige er in jildboete 

fan sân stoeren. It waard op in jildboete fan seis gûne ferbean, dobben of kûlen te 

graven yn de buert fan de dyk. Likemin wie it tastien om te folle seadden te stekken 

yn de omkriten fan ’e dyk.!®! 
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Nettsjinsteande dy Ôfspraken en regleminten bleauwen gâns dingen oangeande it 

dykjen ûndúdlik en op 14 maaie 1566 waard alles jitris op skrift set. Steedhâlder 

Aremberg joech dêrta de oarders, omdat er sawat dageliks klachten krige oer it 'sober 

opsigt der dyken’. It mangele oan tasjoch op it dykjen en de saak waard net koördi- 

nearre. De dyksrjochters waarden oproppen om better tasjoch út te oefenjen op it 

dykjen en yn 1570 waard in dyksboek opsteld, dêr't yn beskreaun stie hokker stik 

dyk elk foar oar ûnderhâlde moast. '*2 

It wie lykwols te let: yn itselde jier 1570, op 1 novimber (Allerheljen) brieken de 

diken fan Eastdongeradiel. De gefolgen wiene katastrofaal, sa't de grytman yn syn 

ferslach skreau. Sa'n 1500 minsken ferdronken, in tredde part dêrfan allinne al yn 

Eanjum. Yn alle doarpen fan de gritenij ferdronken minsken en yn Mitselwier stie it 

wetter in foet heech yn ’e tsjerke. Der wie net in hûs dat frij bleau fan skea en op 300 

stiks nei wie alle fee ferdronken. It lân koe in jier lang net brûkt wurde, om’t it be- 

doarn wie fan it sâlte wetter.!®* Yn ’e tsjerke fan Mitselwier waard in stien oanbrocht 

ta oantinken oan dizze ramp; op dy stien stiet: 

Anno 1570 op alderheilge 

dach 's avonds is het water 

bier în der kerck hoech werd 

1 voet en sijn ferdronke in 

deze grietenie 1800 mensken. 

De gritenij kaam der wer boppe op en yn 1592 waard sels lân op 'e see werom wûn. 

Yn dat jier waard de Eanjumer- en Ljussenser polder fan 380 ha droechlein. 

    

A)517o op Aldarheilige dach 
Jaúüens ha ater hier in 

derkerch e hoechWest J}       

Ee pen meter ue en genen dn eer ur 

Tinkstien foar de Alderbeljenfloed yn de eastgevel fan de tsjerke fan Mitselwier. 
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Yn de santjinde ieu bleau it dykjen in slútpost. Net eltsenien hâlde rekken mei it 

belang fan de diken. Sa wiene om 1650 hinne de himrik- en merkpeallen fan it stik 

dyk dat troch ynwenners fan Nijtsjerk ûnderhâlden wurde moast, ferdwûn; pas 

tweintich jier letter waarden nije peallen oanbrocht.'#f Yn 1653 klagen de ynwen- 

ners fan De Skâns dat fanwegen it opmeitsjen fan de skâns de diken ferdold wiene en 

Deputearre Steaten seine ta dat de provinsje, sa lang as it wurk oan de skâns duorre, 

foar it dykjen soargje soe. Wa't mei sin skea tabrocht oan de diken koe lykwols rek- 

ken hâlde mei swiere straffen. Sa hie Hercke Obbes út Peazens bygelyks sa’n tritich 

peallen fan de seewarring Ôfkappe om dêr de kachel mei te stoken. By ûndersyk 

waarden noch in pear stikken fan dy peallen yn syn hurd oantroffen. Obbes flechte, 

mar waard grypt en fûnisse: neidat er gisele wie waard er foar sân jier út Fryslân 

ferballe.' 

It is dan ek net frjemd dat yn 1686 op ’e nij de diken brieken. It stopjen fan de 26 

kolken en wielen by Eanjum koste allinne al 1141 gûne en yn ’e omkriten fan dat 

doarp wie it winternôt bedoarn troch it sâlte wetter? 

7.3 It dykjen nei 1700 

Nei 1700 waard mear omtinken bestege oan it ûnderhâld fan de diken. Yn 1705 tsjin- 

nen grytman Ulbo fan Aylva en dykgreve Gerryt Bosma met fjouwer dyksdeputear- 

ren by de Steaten fan Fryslân in fersyk yn om in nij dyksboek gearstalle te meien. Hja 

woene tagelyk alle diken fan Eastdongeradiel opmjitte litte en ek wer peallen slaan lit- 

te, sadat eltsenien sjen koe hokker stik dyk er ûnderhâlde moast. Inkele dyksgenoa- 

ten fersetten harren tsjin dit plan, wierskynlik om’t hja bang wiene dat hja mear as 

foarhinne dwaan moasten foar it ûnderhâld fan ’e diken. Mar yn 1706 wie it nije 

dyksboek klear 8? 

Dat nije dyksboek behoede Eastdongeradiel net foar oerstreamingen: yn oktober 

1717 brieken de diken wer en in grut part fan de gritenij strûpte derûnder. Nei dy 

oerstreaming waard it dykwêzen reorganisearre, Waard earder in bepaald stik fan de 

dyk ûnderhâlden troch dy ynwenner fan de gritenij, dy't dêrfoar oanwiisd wie, no 

waard it dykjen yn ’t iepenbier oanbestege. It jild dêrfoar waard fûn troch it lizzen fan 

in heffing op it te ûnderhâlden stik dyk: it minst djoere stik moast 1°/s gûne opbrin- 

ge, it djoerste stik 5%/s gouden gûne de roede (3,9 meter). 

Foar it dyksgerjocht (dyksbestjoer) waard in nije ynstruksje gearstald, neffens oar- 

der fan it Hof fan Fryslân fan 1718. Eltse twa jier waard in dyksgreve keazen; hy krige 

in salaris fan 140 gûne yn ’t jier. Ek waarden trije dyksdeputearren keazen, dy’t 70 gû- 

ne yn ’t jier krigen en in dyksskriuwer (de skatmaster), dy’t 75 gûne krige. Trije kear 

jiers moast ien folmacht it doarp, tegearre mei de dyksgreve, de diken ynspektearje 

dêr't de dyksgenoaten mei mearderheid fan stimmen op beslute koene, oft hja al of 

net oergean soene ta it opknappen fan de diken. Op it oanbestege wurk waard kon- 

trôle útoefene troch in opsichter, dy’t tsjin in lean fan 60 gûne it jier oansteld wie. Yn 
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De Middeldyk ûnder Eanjum, 

tiden fan need hoegde de dyksgreve de dyksgenoaten net byinoar te roppen, mar 

koe er sels de needsaaklike besluten nimme om de skea te beheinen.!?® 

It nije reglemint foldie goed en kaam grutte skea tefoaren, mar nei swiere stoarms, 

sa as bygelyks yn 1720 en 1722, moasten de diken dochs noch foar in protte jild re- 

parearre wurde. 

In kostbere saak wie it bedykjen fan de Dokkumer le, de trachter dy't Dokkum 

mei de Lauwerssee ferbûn. Bylâns dy trachter moasten oan beide siden diken oan- 

lein wurde. No wiene der yn 1582 al plannen om dy trachter ôf te damjen, mar earst 

yn 1729 waard de Dokkumer Ie definityf Ôfsletten mei it oanlizzen fan de Dokkumer 

Nije Silen. It joech de bewenners fan Eastdongeradiel gruttere beskerming tsjin de 

see, want krekt de diken by de Dokkumer Ie lâns brieken noch wolris. ‘Oostergo van 

Water ontlast’ stiet dan ek grutsk op in tinkstien beitele. Goedkeap hie it net west: al- 

linne oer it jier 1729 moast de gritenij Eastdongeradiel 14.276 gûne, acht stoeren en 

twa pinningen opbringe.!®? It Ôfdamjen fan de Dokkumer Ile wie in grutte wet- 

tersteatkundige prestaasje en waard sels it achtste wonder fan de wrâld neamd. Ut 

binnen- en bûtenlân streamden besikers ta om it silenkompleks te besjen. Mar de si- 

len fregen in protte ûnderhâld. Yn 1765 waarden in pear nije ebbedoarren oan- 

brocht en yn 1771 moasten de floeddoarren reparearre wurde. Dat lêste waard ‘door 

de goddeloose handelswijze van den aannemer en particuliere opzigter’ sa min út- 

fierd, dat de doarren al yn 1787 op ’e nij makke wurde moasten. '°® 
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Slûs fan Dokkumer Nije Silen ûntwurpen troch Willem Loré, Foto út 1883. 

In oare ferbettering oan 'e diken waard út 'e need berne. De eigentlike diken waar- 

den troch in yngewikkelde konstruksje fan peallen en fan kistwurk, dat foar de dyk 

yn ’e see oanlein wie, beskerme. Dy peallen hiene de funksje fan weachbrekkers. 

Om 1730 hinne waarden de peallen oantaast troch de pealwjirms, dy’t de peallen op- 

frieten, sadat dy Ôfbrieken. Uteinlik siet der neat oars op as it ferfangen fan de peallen 

troch in stiennen gloaïïng op 'e diken. It wie wol djoer, dat oanlizzen fan in stiennen 

gloaïïng, mar dêr stie foaroer dat it nderhâld folle goedkeaper wie as dat fan de peal- 

len. Yn 1737 bestege de gritenij Fastdongeradiel 18.000 gûne oan it oanlizzen fan 

stiennen gloaiïngs oer in Ôfstân fan 70 roeden. Nochris 150 roede moast nedich fan 

sa’n gloaiïng foarsjoen wurde. Dêrfoar frege de gritenij subsydzje oan de provinsje, 

mar hja krige allinne mar in lytse koarting op 'e belesting.°! 

Mei de Eanjumer- en Ljussenser polder gyng it net florissant. Yn 1720 hie dy pol 

der swier te lijen hân fan de swiere stoarmen en de skea oan de diken wie sa grut, dat 

de ynwenners fan de polder frijstelling krigen fan it beteljen fan belesting. Yn 1754 

fregen hja op ’e nij frijstelling fan belesting oan om mei it útsparre jild de diken op te 

meitsjen. De frijstelling waard foar füf jier ferliend. Yn 1765 fregen hja wer om 

frijstelling, wat ek ynwillige waard op it betingst dat hja it útsparre jild brûkten foar it 

fersterkjen fan de diken en dêrfan jierliks in rekken opmakken. Yn 1779 krige de pol- 

der op ’e nij frijstelling fan belesting, no foar 15 jier, omdat it pealwurk foar de dyk in 

skea fan 11.227 gûne oprûn hie. Ek de ynwenners fan de Ingwierrumer polder, dy”t 

yn de jierren '20 fan de achttjinde ieu droechlein wie, krigen yn 1771 foar tweintich 

jier frijstelling fan it beteljen fan belestingen fanwege de grutte ûnkosten, dy’t it dyk- 

jen meibrocht.'*? 
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Oer it ûnderhâld fan de diken ûntstienen de nedige skelen, bygelyks yn 1762 oer 

in stik dyk by Peazens. It gyng tusken Willem Bergsma, de gritenijsiktaris fan East- 

dongeradiel en Jan De With, in eardere seekaptein. Bergsma wie dyksfolmacht fan it 

doarp Ie en de With wie dyksdeputearre. De lêstneamde hie peallen slaan litten foar 

de dyk by Paezens, mar Bergsma wie it dêr net mei iens: neffens him wie it slaan fan 

peallen min foar it strân en koe foar minder jild de dyk mei stiennen beskoaid wurde. 

Doe't it dyksgerjocht hjir oer stimde die bliken dat seis fan de deputearren De With 

stipen en fjouwer Bergsma. Lêstneamde lei him hjir lykwols net by del en al gau fero- 

are it ferskil yn ynsjoch oer de wize fan dykjen yn in de fraach wa't wol en wa't net 

stimrjochtich wie. °5 

It bleau lang in striidpunt tusken de provinsje en de gritenij Eastdongeradiel wa't it 

stik dyk by De Skâns nderhâlde moast, de gritenij of de provinsje. It dyksbestjoer 

woe yn 1760 dat de provinsje it ûnderhâld fan dat stik dyk oernaam, 'om reeden dat 

hetzelve geen de minste voordeel doet tot conservatie der zeedijken en daerom niet 

kan blijven ten laste van de Dijkscontribuanten, maar integendeel van nut is voor de 

provincie, tot merckelijk gerijff, gemak en zomtijds tot behoud van zeevarende 

schippers’. 

Earst fielden Deputearre Steaten der neat foar om it ûnderhâld fan de seedyk by De 

Skâns oer te nimmen, mar úteinlik seagen hja yn dat de arguminten fan it dyksger- 

jocht reedlik wiene. Foar ien kear, ’uit pure gracie zonder de minste consequentie’, 

joegen hja 1000 gûne subsydzje, op it betingst dat it dykgerjocht fan Eastdongeradiel 

dêrmei de dyk by De Skâns mei opmakke. Yn 1777 moasten de diken op ’e nij op- 

makke wurde en wer rjochte it dyksgerjocht fan Eastdongeradiel him mei deselde ar- 

guminten as dy, dy’t brûkt wiene yn 1760, oan Deputearre Steaten. Ek no waarden 

de diken by De Skâns op kosten fan de provinsje opmakke. In pear kanonnen dy’t 

noch op 'e dyk stienen waarden dêrta ferkocht.'4 

In lêste klacht dy’t betrekking hie op ’e seediken hannele oer it wjirmstekken. De 

wjirms, dy’t foar de fiskerij nedich wiene, waarden op it waad dold. It stekken 

brocht yn Westdongeradiel grutte skea oan dat waad ta en, ek oan’e diken waard der 

freze, Doe't it dyksbestjoer fan Eastdongeradiel dat fernommen hie, stelde it yn 1771 

ek in ûndersyk yn, mar it konkludearre dat it wjirmstekken oan it waad foar Eastdon- 

geradiel net folle skea oanrjochte, omdat de wjirmstekkers mar efkes mei de gripe yn 

de boaiem stieken en hja minsten 200 a 300 roeden fan de diken Ôf bleauwen. It sân 

wie hjir ek hurder en de gatten dy't de wjirmstekkers makken, waarden gau wer 

opfolle.'95 

7.4 It lokjen fan it binnenwetter 

De Öfwettering fan hiel Eastergoa rûn fia Eastdongeradiel, lâns de Dokkumer Ie, en 

de Peazens. Doe't om 1600 hinne by Dokkum in syl ôfdamme waard, krige Eastdon- 

geradiel noch mear wetter te ferarbeidzjen. De situaasje waar noch slimmer, doe’t yn 

1604 de ynwenners fan Eastrum de syl, dy’t by dat doarp lei, mar ferfallen wie, Ôf- 
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damje woene. Doe't dat bard wie moast alle wetter fia de Iezumasyl ôffierd wurde, 

mar dy wie op sa folle wetter net berekkene. Uteinlik waard besletten om de Iezuma- 

sylte fernijen. De sylgenoaten fan Eastrum moasten dêroan meibetelje, te witten 163 
gûne.%® 

De Iezumasyl wie likernôch yn 1668 al wer yn sa'n minne steat, dat er in swiere 

stoarm of in hege floed net mear hâlde koe. Foar de bou fan in nije syl die de gritenij 

Eastdongeradiel in berop op Deputearre Steaten. Dat kolleezje besleat tagelyk, ienris 

en foargoed, de âlde kontroverze tusken de sylgenoaten fan Eastrum en dy fan Iezu- 

masyl út de wrâld te helpen. De Eastrumers krigen de kar: of hja betellen mei oan de 

nije syl by lezumasyl, of hja leine op eigen kosten in syl oan by Eastrum. Earst keazen 

de sylgenoaten fan de Eastrumer syl foar de twadde opsje, mar yn 1672 betochten 

hja harren en waard de Eastrumersyl sloopt. By Ilezumasyl waard in nij syl boud; 

de earste stien waard lein troch Wilco, it soantsje fan grytman Georg Wilco thoe 

Schwartzenberg. !°? 

Yn de achttjinde ieu wiene der wer swierrichheden mei de ôfwettering. De Pea- 

zens moast nedich opmakke wurde, mar de gritenij hie fanwegen de hege ûnkosten 

foar it dykjen dêr gjin jild foar. Yn 1724 waard besletten dat de kosten fan it opmeits- 

jen fan de Peazens, dy’t ek fan belang wie foar de binnenskippers, om te slaan oer de- 

jingen dy't oan de Peazens wennen. It opmeitsjen koste 3000 gûne en de 

omwenjenden moasten twa stoeren it pûnsmiet betelje.!°® Noch problematysker 

ferrûn in skeel oer de Jaerlasleat, dy’*t it wetter fan Westdongeradiel nei see Ôffierde. 

Eastdongeradiel hie in protte lêst fan dat wetter en woe de sleat Ôfdamje. Wol waard 

der yn 1775 in akkoard oer de sleat sletten tusken de beide gritenijen, mar it skeel 

wie dêrmei noch lang net de wrâld út en spile noch fier yn de njoggentjinde ieu in 

rol. 
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8 De tsjerke (1500-1800) 

6.1 De roomske tsjerke 

Om 1500 hinne wie de roomsketsjerke de ienige tsjerke yn West-Jeropa. Op it doarps- 

nivo wie dy tsjerke fertsjinwurdige troch de pastoar. Dy pastoar waard, lykas yn de 

Midsieuwen barde, keazen troch de parochianen, om’t by harren de kollaazjerjoch- 

ten berêsten. Oer dizze kollaazjerjochten ûntstie in skeel mei de nije lânhear Karel V, 

dy’t miende dat de kollaazjerjochten him takamen. Yn 1539 waard de striid besljoch- 

te yn it foardiel fan de Friezen. Sûnt dat jier waarden de pastoars beneamd troch de 

‘inwoenders van den kerspel, prochie of dorp, gebruyckende schotschietende huy- 

sen of ploechgangen’, de ynwenners dy’t belesting betellen dus. °? Somtiids wiene 

de kollaazjerjochten yn hannen fan de kleasters; sa beneamde de abt fan it kleaster 

Sion de pastoar fan Nijewier en waard de pastoar fan Ingwierrum troch de abt fan it 

kleaster fan Dokkum oanwiisd. De parochianen dy’t stimrjocht hiene betellen ek it 

ynkommen fan de pastoar en it ûnderhâld fan de tsjerke, foarsafier’t dat net op- 

brocht wurde koe út de opbringst fan it lân, dat tsjerkebesit wie? 

It tasjoch op it tsjerkebesit waard útoefene troch de tsjerkfâden. Alle jierren gyng 

der ien fan de fâden ôf en de oaren keazen in ferfanger foar him ’bij discretie der 

priesteren, heerscappen en eygenerffden’. len kear yn ’*t jier, op 15 maaie, moasten 

de fâden ín rekken oerlizze dêr hja harren ynkomsten en útjeften yn ferantwur- 

den”! Foar it preesterskip hiene de Eastdongeradielsters net folle belangstelling: 

tusken 1505 en 1527 waard yn it bisdom Utert mar ien ta preester wijd, te witten Jo- 

hannes Hermanni út le.2%? Yn de gruttere doarpen wie njonken in pastoar ek noch 

in filkaris oanwêzich, en elts doarp hie in koster. 

De pastoar krige syn ynkommen foar in grut part út de opbringst fan it pastorije- 

lân, hy wie dus troch de wike boer. It pastorijelân hie de grutte fan in flinke pleats, 

mar de pastoars hiene it dochs net rom, om’t hja in protte ûnkosten meitsje moasten. 

Hear Tjalinck, de pastoar fan Mitselwier, moast yn 1543 op eigen kosten de pastorije, 

‘bevonden een olt, gebroocken huys, daer niet een schuylsteede in en was’, repa- 

rearje litte: de tsjerkfâden hiene dêr gjin jild foar. De pastoar fan Eanjum moast jierliks 

fouwer gouden gûne útjaan foar bôle en wyn foar de misse en hy krige boppedat 

elts jier noch fjouwer muontsen in lytse wike yn ’e kost. De pastoar fan Moarre, dy't 

ek in tal muontsen ûnderhâlde moast, klage dat him dat wol 16 gûne koste. De hear- 

skippen en de miente fan it doarp ferplichten him hjir lykwols ta ‘omme hoer goede 

sier ende geroch te doen’. De pastoar fan le moast in jonge preester oanstelle en ûn- 

derhâlde, om’t it doarp tige grut wie? 

De wurksumheden fan de preester bestiene út it lêzen fan de misse en it betsjinjen 

fan de sakraminten fan de doop, de bycht, it lêste olisel en it houlik. Ek moast de 

preester missen lêze foar de ferstoarnen. Dy hiene by testamint hjirfoar jild bestimd. 

Sa liet bygelyks Hear Johannes, pastoar fan Eanjum, de tsjerke fjouwer pûnsmiet lân 
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Tsjerkje fan Ealsum. 

nei op it betingst dat de fikaris foar ivich ’een jaergetijdt in den kercke singt ende int 

huys met een goede tonne biers ende twee taeffel volcks’ de pastoar betocht. Ek or- 

ganisearren de pastoars prosesjes, somtiids yn opdracht fan de lânhear. Yn 1526 

waard in prosesje hâlden om God te tankjen foar de frede tusken Karel V en kening 

Frans 1 fan Frankryk. Yn 1528 waard in prosesje hâlden foar ’de prosperiteit ende 

welvaert van den keyzerlijcken Maiesteijt’ 20% 

Somlike geastliken laten in dubieus libben. Yn 1523 waard yn Eastdongeradiel 

Hear Cornelis oppakt, dy’t in frou ferkrêfte hie. Rinske Skroar út Ljussens stiek Hear 

Douwe, de pastoar fan Ljussens, mei in breames dea. Hy sei dat er allinne mar himsels 

ferdigene hie en dat sil wol wier west hawwe, want hy waard foar straf mar foar ien 

jier út de gritenij Eastdongeradiel ferballe. Yn 1536 waard Hear Tyaerdt, de pastoar 

fan Jouswier oanhâlden om't er in frou ferlaat hie. Job Skuonmakker hie yn 1538 in 

non holpen om it kleaster Sion te ûntflechtsjen: hy moast in healoere op it skafot yn 

Ljouwert te pronk stean en waard foar trije jier út Fryslân ferballe 2% 

De measte preesters yn Fryslân libben yn dizze tiid net yn selibaat, mar hiene in 

frou. Dat waard troch it folk as normaal beskôge en ek winske: op dizze wize bleau- 

wen de preesters fan oare froulju Ôf. Seksuele eskapades fan preesters waarden dan 

ek heech opnommen. 
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8,2 De Reformaasje 

It úidrek fan de Reformaasje begjint yn 'e jierren 20 fan de sechstjinde ieu, doe’t de 

ideeën fan Maarten Luther yn de Nederlannen ferspraat waarden. Troch it lêzen fan 

de boeken fan Luther en oare herfoarmers begûnen de minsken te twifeljen oan it 

miswûnder (neffens it Roomske leauwe feroaret by de mis it brea en de wyn yn it li- 

chem en bloed fan Jezus Kristus), oan it nut fan de hilligen en oan it gesach fan de 

paus. Uteinlik twifelen somliken ek oan it nut fan it dopen fan lytse bern. 

Ien fan de earste oanhingers fan de nije ideeën yn Eastdongeradiel wie Wilhelmus 

Tanckens, de skoalmaster fan Eanjum. Hy hie ‘de reyne jonckvrouw Maria ende 

moeder Goids’ in hoer neamd. Troch it Hof fan Fryslân waard er swier straft; hy 

moast in oere te pronk stean op it skafot mei in brief op syn boarst en rêch; op dat 

brief stienen syn fergripen beskreaun. Syn tonge waard mei in priem trochstutsen en 

de sneins dêrnei moast er meirinne yn in prosesje mei in brânende kears yn ’e hân en 

yn de tsjerke om ferjeffenis smeekje.% 

Keizer Karel V furdige tsjin de lear fan Luther plakkaten út; dy plakkaten waarden 

neffens de rintmastersrekkens ek yn Eastdongeradiel oan de tsjerkedoarren spikere: 

de grytman krige 14 stoeren foar de muoite.?” Mar yn 1531 moast op 'e nij in plak- 

kaat tsjin de ketterij Ôfkundige wurde; dêr waard foar it earst de reformatyske strea- 

ming fan de Werdopers yn neamd, dy’t yn dizze jierren grutte oanhing krige. Yn 

1543 kaam in boade fan it Hof fan Fryslân nei Eastdongeradiel mei brieven ‘roerende 

eenen Heer Minne Simons’ (Menno Simons wie de lieder fan de Werdopers). len fan 

de folgelingen fan Menno Simons, Lenaert Bouwens, doopte om 1556 hinne yn 

Noardeast Fryslân 1163 folwoeksenen. 

It Hof fan Fryslân ferfolge de oanhingers fan de nije lear en wist sa no en dan im- 

men op te pakken, sa as de fierders ûnbekende Pieter in Buchwegen út Ingwierrum. 

Ek stelde it Hof in ûndersyk yn nei ketterij yn 'e kleasters Weerd en Sion, neï’t dy 

ynstânsje dêr klachten oer krigen hie.” Nettsjinsteande de ferfolgingen koene de 

mennisten harren hanthavenje. Nei't de Spanjerts ferdreaun wiene, hiene de men- 

nisten minder lêst fan ferfolgingen en koene hja iepenliker harren leauwe belide. Ien 

fan harren foargongers, Cornelis Jarichs, doopte tusken 1583 en 1585 yn Eanjum 41 

persoanen en yn le 16. Syn kollega Jacob Rheunis doopte tusken 1603 en 1612 45 

persoanen. Oant 1720 ta bestie yn Eanjum in gemeente fan mennisten, dy’t harren it 

Jan Jacobsfolk neamden. Op it stimkohier fan 1640 wurde inkele mennisten neamd 

(mennisten mochten om har leauwe net stimme, dêrom waard op it kohier oanjûn 

oft immen menist wie. Earst nei 1672, doe't de mennisten grutte bedraggen oan jild 

jûn hiene foar de ferdigening fan it lân, krigen hja it stimrjocht).2® 

De mennisten hâlden harren Ôfsidich fan de polityk; dat yn tsjinstelling ta de kalvi- 

nisten, dy’t harren yn de jierren ’60 fan de sechstjinde ieu manifestearren. Nei de Byl 

destoarm en de komst fan Alva yn 1567 moasten hja útwike. Under de flechtlingen 

út Eastdongeradiel wiene twa pastoars, Folckert Folckertsz. fan Ingwierrum en Jo- 

hannes Monac fan Eanjum. Nei 1572 kamen de measte flechtlingen werom en sûnt 

1580 wiene de kalvinisten yn Fryslân oan it bewâld. It besit fan de roomske tsjerken 
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en kleasters waard troch de Steaten opskreaun: it wie ornearre foar it beteljen fan de 

herfoarme predikanten en de skoalmasters. 

De pastoars mochten harren berop net mear útoefenje, mar mochten wol yn de 

gritenij wenjen bliuwe, op it betingst dat hja mei de frou dêr't hja mei libben, trou- 

den. Henricus Hessels, pastoar fan Eanjum, die dat; hy krige fan de Steaten in pen- 

sioen fan 40 gouden gûne en waard skoalmaster. Pastoar Wilhelmus Lovaniensis fan 

Ie krige ek in pensioen fan 35 gouden gûne, mocht fiüf pûnsmiet brûke en hie frij 

wenjen yn de pastorije. Hy moast ek trouwe en dêr ferklearre er him ree ta. Hy naam 

it skoalmasterskip fan Ie op him. Itselde die syn kollega Piter fan Wirdum, pastoar fan 

Jouswier. Hy hie oan de universiteit fan Keulen de graad fan ’magister artium’ helle. 

Piter fan Wirdum hâlde it pastorijelân yn gebrûk. De pastoar fan Peazens, Johannes 

fan Grins, bleau en mocht it pastorijelân fan 43 pûnsmiet yn gebrûk hâlde. 

Pastoar Andreas Hauckes fan Eanjum waard herfoarme predikant yn Reduzum en 

de pastoar fan Mitselwier, Johannes fan Elburg, gyng oer nei de herfoarme tsjerke. 

Hy klage deroer dat de soldaten al syn boeken, de measte fan herfoarme sinjatuer, 

stellen hiene, wat him in skea fan 10 daalders oplevere hie. Johannes fan Elburg 

waard letter predikant yn Starum. De pastoar fan Ljussens, Hendrick Heeresz, gyng 

ek oer nei de Reformaasje en troude mei syn konkubine. 

Inkele pastoars wegeren lykwols om oer te gean nei de Reformaasje. Hja moasten 

yn 1580 it lân binnen ien moanne ferlitte. De pastoar fan Eastrum, Andries Wittiesz. 

(hy wie al yn 1543 pastoar yn Eastrum), wie 75 jier en fielde him te âld om noch fan 

leauwe te feroarjen. Hy mocht wenjen bliuwe. Syn frou wie al yn 1575 stoarn, sadat 

er net mear trouwe hoegde. De pastoar fan Wetsens, Pieter Jacobs, woe roomsk bliu- 

we en ferliet de gritenij. It pastorijelân waard ferhierd oan Jacob Sybes. De pastorije 

waard bewenne troch in ’scamel ruter’, dy’t Lieuwe neamd waard. Ek de pastoar fan 

Nijtsjerk, Sippe Boukesz. en de fikaris fan Eanjum, Hieronymus, wieken út.2!'® 

De oergong fan roomsk nei protestantsk gyng dus foar de measten tige maklik. 

Mar in pear pastoars ferlieten it lân, de measten namen in pensjoentsje foar kar boppe 

de ballingskip. By mar in pear fan de pastoars binne dúdlike reformatoaryske sympa- 

tyen te bespeuren. 

8.3 Opbou en ûntjouwing fan de berfoarme tsjerke 

Nei 1580 waard de herfoarme tsjerke de ienige tastiene tsjerke yn Fryslân. Wol hiene 

de Steaten fan Fryslân yn 1580, yn neifolging fan de Uny fan Utert, bepaald ’om nie- 

mand in of an de vrije oeffening van zijn Godsdienst eenige verhinderinge, molest of 

kwaade bejegeninge te doen, *t zij Catholijk of Gereformeerde, maar zig alleszins na 

de inhoud der Religionsvrede te gedragen’, mar ornaris bleau dizze bepaling in deade 

letter. Om’t Fryslân yn de jierren ’80 frontgebied wie yn ’e kriich tsjin Spanje, oefe- 

nen de Steaten skerp tasjocht út op dejingen dy’t roomsk bleauwen.?!! Fan dy tiid Öf 

gyng de roomske tsjerke ûndergrûns en waard yn it ferburgene de mis opdroegen. 

Fryslân waard foar de roomske tsjerke in missylân, dêr't fral de Jezuïten aktyf yn wie- 
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ne. Yn 1630 en 1637 arbeiden yn Eastdongeradiel Georgius fan Bronckhorst en Hear 

Nicolaes Lones; de lêste doopte en droech de mis op yn Kollum, Ie en Mitselwier. Yn 

it stimkohier stiet by inkelen oanjûn dat hja ’papist’ (roomsk) wiene; hja mochten 

dan net stimme. Faak bleauwen adellike famyljes roomsk. Mar folle ynfloed hie de 

roomske tsjerke nei 1580 yn Fryslân net mear 2!2 

It lânbesit fan de kleasters ferfoel oan de provinsje. De gebouwen sels wiene om 

1580 hinne Öfbrutsen, omdat de mooglikheid bestie dat de fijân dy gebouwen beset- 

te soe. It besit waard opskreaun, it die bliken dat de hierwearde fan it lân dat, by it 

kleaster Weerd hearde, 900 gûne wie. Boppedat moasten de pachters fan it lân suvel, 

turf of fee leverje oan it kleaster. De measte pachters wiene te’n efter mei it beteljen 

fan de pacht. It lân fan it kleaster Sion brocht 642 gouden gûne oan hier op. Letter, 

doe't de kriich Ôfrûn wie, brocht it kleasterbesit mear hier op: Weerd oer 1780 

pûnsmiet 2284 gûne en Sion oer 2158 pûnsmiet 2879 gûne.?3 

De doarpen krigen oan it begjin fan de jierren '80 fan it lânsregear de opdracht om 

predikanten te beneamen. De earste dûmny yn de gritenij Eastdongeradiel wie Jo- 

hannes Abeli fan Stellingwerf. Hy betsjinne wierskynlik de hiele gritenij. Mar yn 1582 

rôp de grytman de folmachten fan de doarpen byinoar en hjitte harren om binnen 

seis wike in predikant te beneamen. Op deselde gearkomste waarden de traktemin- 

ten fan de dûmnys fêststeld. Moarre bea de takomstige predikant in traktemint fan 

200 gûne oan en frij wenjen. Ek mocht er twa kogerzen lân brûke. Ie bea in trakte- 

mint fan 300 gûne oan en frij wenjen, Eanjum betelle 200 gûne, frij wenjen en fjou- 

wer kogerzen lân, dat allegearre frij wie fan dyksjild en oare belestingen.”'í 

It die al gau bliken dat net alle doarpen in dûmny betelje koene. Jouswier hie dat 

besocht, mar om’t it doarp lyts wie en ek noch oan de eardere pastoar in pensioen 

betelje en in pear earmen ûnderhâlde moast, miende folmacht Philips fan Mockema 

dat hja in jonge út Wurdum, dy't 17 jier âld en tige geleard wie, in stipendium jaan 

koene fan 20 gouden gûne it jier, Dêrta moast er in stúdzje teology folgje en nei syn 

stúdzje in tal jierren predikant wêze yn Jouswier. Om’t de Steaten it hjir net mei iens 

wiene gyng it net troch? Uteinlik waarden de neikommende kombinaasjes foar- 

me: Ie, Eastrum, Jouswier en Ingwierrum; Moarre, Ljussens en Mitselwier; Peazens; 

Eanjum; Nijtsjerk; en Ealsum, Wetsens en Nijewier. De kombinaasjes feroaren faak, 

want wannear’t in doarp jild genôch hie om sels in dûmny oan te stellen, die it dat. 

lt beneamen fan de dûmnys gyng stadich: noch yn 1596 krigen de doarpen, dy’t 

sels in predikant Ônderhâlde koene, fan de Steaten de opdracht om dat te dwaan. Der 

moasten yn ’e doarpen ek skoalmasters oansteld wurde.?!f Om 1600 hinne hie elts 

doarp in eigen dûmny. 

Nei 1600 wie de grutste driging fan de kant fan ’e fijân foarby en koe yn ’e doarpen 

yn alle rêst de tsjerke opboud wurde, sawol letterlik as figuerlik. De basis waard foar- 

me troch de lokale gemeente, it bestjoer fan de tsjerke wie yn hannen fan de âlderlin- 

gen en diakens. Ut in oantal tsjerken waard in klassis foarme, de tsjerken fan 

Eastdongeradiel hearden by de klassis Dokkum. De predikant waard beneamd troch 

de stimhaw wenden ynwenners fan it doarp. Dat wie stridich mei in beslút fan de Sy- 
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noade fan Dordrecht, dat bepaald hie dat allinne de tsjerkeried de dûmny oanwize 

mocht. Wol waard rekken hâlden mei de miening fan de klassis. Doe't yn 1654 de 

ynwenners fan Moarre-Ljussens in predikant beneamden sûnder te achtsjen op de 

beswieren fan de klassis Dokkum dêrtsjin, waard it berop net jildich ferklearre.°!? 

De Steaten fan Fryslân bleauwen by de âlde gewoante en oan djip yn de njoggen- 

tjinde ieu ta waard de dûmny keazen troch de besitters fan de stimdragende pleatsen. 

It Ônderhâld fan de tsjerken koste gâns jild. Tusken 1600 en 1611 krige Ie hjirfoar 

fan de provinsje 7/7 gouden en 233 carolusgûnen. Eanjum liet yn 1616 de grutte klok 

op ’e nij jitte. Dat waard betelle troch grytman Ernst fan Aylva, waans namme yn de 

klok kaam. Nijewier krige yn 1624 fan de provinsje 200 gûne foar it reparearjen fan 

de tsjerke en Nijtsjerk 30 gûne om in nij finster yn de tsjerke sette te litten. Ien fan de 

earmste gemeente wie Peazens. Hjir mocht earst in predikant beneamd wurde nei’t 

de famyljes Schwartzenberg en Humalda in akte fan boarchtocht ûnderskreaun hie- 

ne, dêr't hja yn taseine, as de gemeente benefter bleau, it traktemint fan de dûmny te 

beteljen, as de gemeente benefter bleau.2'? De gemeente wie sa earm dat hja sels de 

toerbeurten fan de dûmnys net betelje koe. De klassis betelle dy. Noch yn de acht- 

tjinde ieu klage de gemeente deroer dat hja de skoalmaster en it ûnderhâld fan de 

tsjerke net betelje koe, want de gemeente siet ûnder de skulden. In legaat fan 1100 

gûne fan keapman Sjoerd Tolsma hie de tastân net foldwaande ferbettere 219 

Troch in stoarm waarden yn 1687 de toer en de tsjerke fan Eanjum swier slim 

skansearre. Ek it krekt oanskafte oargel gyng ferlern. Foar de reparaasje krige Eanjum 

300 gûne út de kas fan de provinsje. Yn 1746 krige Ingwierrum 315 gûne om in nije 

tsjerke te bouwen en yn 1777 krige Mitselwier dat bedrach foar itselde doel. Ek de 

ynwenners fan de doarpen moasten in bydrage leverje: dy fan Mitselwier betellen 

acht jier lang seis stoeren it pûnsmiet.22° 

It pastorijelân waard yn ’e rin fan de tiid ferkocht, lykas it kleasterlân. It lêste gong 

yn 1639 en 1644 fan 'e hân. It pastorijelân levere yn de achttjinde ieu net genôch 

mear op om de dûmny in behoarlik ynkommen te jaan. As in behoarlik ynkommen 

waard in bedrach fan 450 gûne oanhâlden. Wiene de ynkomsten fan de predikant le- 

ger, dan folle de provinsje it bedrach oan. Sa krige de predikant fan Eanjum 145 gûne 

út de lânskas, dy fan Ealsum-Wetsens 128, dy fan Moarre-Ljussens 90 en dy fan Pea- 

zens 323 gûne. Yn de jierren 1762-1764 waard alle pastorijlân fan dizze plakken fer- 

kocht en krigen de dûmnys in fêst traktemint.2° 

8.4 Geastlik libben 

8.41 De dûmnys 

De measte predikanten diene harren wurk goed, mar inkelen laten net it libben dat 

by in predikant paste. Ds. Eilshemius fan Eanjum moast him yn 1647 foar de klassis 

fan Dokkum ferantwurdzje ‘wegens de excessen ende abuyzen van droncken- 

schap’. In jier letter waard er foar itselde fergryp in tijd út syn amt set. Syn neifolger 
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Balthasar Becker (1634-1696), ferneamd teolooch, berne yn Eanfum. 

Acronius wie in bolderbast en wegere de ekskuses fan in kollega-predikant, dy’t him 

in schelm, hondsvot en oneerlijcke predicant’ neamd hie, oan te nimmen.22 

Ds. Neuhusius fan Moarre waard yn 1652 fanwege dronkenskip en ûntucht foar 

seis wiken tydlik út syn amt set. Mar grytman Schwartzenberg wie fan betinken dat 

dat in fierstente lege straf wie en liet de tsjerke slute op 'e snein dat de dûâmny wer 

preekje mocht. Ds. Van der Eijcke fan Peazens stjoerde yn 1712 syn tsjinstfaam, dy’t 
swier fan him wie, nei Hollân om dêr te kreamjen. Hy wegere earst mei har te trou- 

wen, die it letter dochs en moast fan de klassis in boetepreek hâlde oer 2 Kroniken 

33:12-15. Yn 1729 oerkaam ds. Joachim Bentheim itselde, hy waard ek tydlik út it 

amt set en hy moast in preek hâlde oer Daniël 9:9. Ek ds. Wichers, dy’t om 1790 hin- 

ne yn Nijtsjerk stie, wie gjin sieraad foar de tsjerken fan Eastdongeradiel, want hy hie 

mar trije preken, dy't er alle kearen op ’e nij foarlies.2 De talinten fan ds. Jacobus 
Gemsius leine net yn it foarste plak op it teologyske mêd: hy wie njonken predikant 

ek noch dokter, hoewol’t sa'n kombinaasje einlik ferbean wie? 

Dronkenskip wie it meast foarkommende kwea ûnder de dûmnys: yn de klassis 
Dokkum waarden tusken 1640 en 1790 39 predikanten ûnder de tucht steld, dêrfan 
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23 fanwege dronkenskip en 13 fanwegen ûntucht. Nochal wat dûmnys ferfoelen, 

neidat hja ûnder de tucht steld wiene, opnij yn it âlde kwea en in skriba fan de klassis 

skreau oer sa'n gefal: ’Hij (de predikant) verbetert zich als de jonge wolven, alle da- 

gen erger wordende’? 

Njonken dizze ’rotte apels’ wiene yn Eastdongeradiel ek tige goede predikanten. 

Sa woe kolonel Schwartzenberg yn 1641 ds. Becker fan Mitselwier graach as fjildpre- 

ker fan syn regimint meinimme, mar de klassis ferbea dat. Syn soan wie de bekende 

Balthasar Becker. Hy waard ek predikant en skreau in boek tsjin it byleauwe: De be- 

tooverde Werelt. Yn dat boek ferwiisde er alle spoekferhalen en merakels nei it ryk 

fan ’e fabels. 

Ds. Bymholdt fan Eanjum joech tusken 1756 en 1760 yn twa dielen in prekebon- 

del út, mei de titel Bondel van 13 leeredenen, by verscheidene gepaste gelegenheden 

wigesproken te Anjum. Ds. Petrus Hofstede, dy’t om 1739 hinne yn Eanjum stie, 

waard letter professor honorarius yn Grins. Doe't er yn Eanjum stie, skreau er in 

boek tsjin it ferljochte tinken fan dy tiid, dat ek syn wjerslach hie op 'e teology. De ti- 

tel fan it boek wie: De waarheid in Friesland tegen de aanslagen van de ketterij ver- 

dedigd. Yn syn Ôfskiepreek yn Eanjum warskôge er tsjin de ’frijgeesten in deze 

libertijnsche dagen’ 22 

8.4.2 Predikant en gemeente 

By de kandidaatstelling fan in predikant kaam wolris misbrûk foar. Ds. Van der Eijcke 

betelle 200 gûne oan it doarp Paezens, op it betingst dat er ín berop fan it doarp krige. 

It die bliken dat er oan ’e drank wie en de Peazeners wiene him dan ek leaver kwyt 

as ryk. 

In slim gefal fan ’simony’ (it omkeapjen fan geastliken) barde der yn it jier 1657. 

Doe waard yn it hûs fan grytman Schwartzenberg in gearkomste hâlden fan ds. Rene- 

man fan Moarre, dy’t beroppen wie nei Eanjum en de kandidaat Inia, dy’t graach pre- 

dikant yn Moarre wurde woe. Gritenijsiktaris Bosman wie dêr ek by oanwêzich. Ds. 

Reneman levere de kandidaat in steat fan de ynkomsten fan de pastorije fan Moarre 

en Eanjum. Ut dy steat die bliken dat de pastorije fan Moarre 100 sulveren daalders 

en fjouwer gouden dukaten mear opbrocht as dy fan Eanjum. Foar dat ferskil joech 

kandidaat Inia oan ds. Reneman in obligaasje, mar hy krige dêr letter spyt fan en stel- 

de de saak by de klassis fan Dokkum oan 'e oarder. Nei in lange proseduere moast ds. 

Reneman skuld belide, mar hy mocht predikant bliuwe.*7 

Ien fan de bekendste skelen tusken gemeente en predikant wie de kwestje Bruns- 

veldt. De saak begûn doe't de gemeente Ealsum-Wetsens yn 1653 fakant rekke. 

Doarpsrjochter Reyner Mames fan Wetsens en syn kollega Meyntje Tiedes fan Eal- 

sum woene kandidaat Wilhelmus Suffridus beroppe, om’t er de measte stimmen kri- 

ge hie. Mar ds. Johannes Brunsveldt fan Waaksens, dy't ek kandidearre hie foar it 

predikantskip fan Ealsum-Wetsens, protestearre dêrtsjin: hy woe ha dat net neffens 

de rigels stimd wie, om't de ynwenners fan Sybrandahûs meistimd hiene. Doe't dy 
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stimmen fan it totaal Ôflutsen wiene, hie ds. Brunsveldt de mearderheid. Hy hie yn- 

tids syn broer Theodorus nei foaren skood en dy waard sadwaande dûmny fan 

Ealsum-Wetsens. 

Doarpsrjochter Reyner Mames wie it dêr net mei iens en doe't ds. Brunsveldt op 

20 july 1653 yn Wetsens preekje soe, waard him fan de koster, dy't troch Mames 

ynstruêarre wie, de tagong ta de tsjerke Ûntsein. By eintsje beslút ordonnearren De- 

putearre Steaten dat de tsjerke dochs iepensteld wurde moast. Nei't er de earste rûnte 

ferlern hie, wegere Reyner Mames it traktemint fan de dûmny út te beteljen. Doe 

kaam de saak opnij foar de Steaten en it gefolch wie dat Mames it traktemint útbetelje 

moast. Mar no beskuldige Reyner Mames ds. Brunsveldt derfan dat er syn kij yn it lân 

fan Sytse Jans weidzje litten hie. It gritenijgerjocht leaude dat en lei de dûmny in 

jildstraf fan 24 gouden gûne op. Yn heger berop waard it fûnis lykwols ferneatige: it 

fjild, dêr't de kij yn oantroffen wiene, wie net fan Sytse Jans, mar hearde oan de dûm- 

ny sels ta, 

Reyner Mames stoar yn 1659, mar it skeel gyng fierder. Yn 1673 rûn de rúzje wer 

heech op: ds. Brunsveldt soe doarpsrjochter Eybe Harckes foar in kealledief útmak- 

ke ha en tsjin ien fan syn pachters in mes lutsen. Yn itselde jier gyng ds. Brunsveldt 

mei emeritaat, mar de gemeente Ealsum-Wetsens koe dan earst in nije predikant be- 

roppe, as mei de dûmny in skikking troffen wie oer it jild dat er noch te goede hie, te 

witten it jild dat Reyner Mames ynhâlden hie. Dat barde earst yn 1676. Ds. Bruns- 

veldt bleau yn de pastorije fan Wetsens te wenjen en stoar om 1684 hinne. 

De saak Brunsveldt lit wol sjen dat in dâmny rekken hâlde moast mei de stimhaw- 

wenden. Die er dat net, dan koe him it libben soer makke wurde. In man as Reyner 

Mames gyng dêrby wol o sa fier en betocht ider kear op ’e nij plannen om de predi- 

kant dwars te sitten. It oannimmen fan in berop nei in plak tsjin it sin fan de mearder- 

heid fan de ynwenners wie dan ek freegjen om spul. 

De tsjerken ûntkamen net oan de skelen oer it stimrjocht. Wy hawwe sjoen dat de 

grûnslach fan it konflikt om ds. Brunsveldt sa’n skeel wie. Yn Eastrum ûntstie ín skeel 

oer de stim nû. 6. De stim wie oan frou Amelia fan Haersma tawiisd, mar de widdo 

fan siktaris Bergsma, Remalia Schlick, lei har dêr net by del. Har kâns krige hja yn 

1777, doe’t de gemeente Eastrum-Jouswier in nije predikant beroppe moast. Om’t 

de doarpen in kombinaasje foarmen, stimden beide doarpen apart oer de kandidaten 

en it barde wolris dat de doarpen twa ferskate kandidaten oanwiisden. Yn sa'n gefal 

moast it lot beslisse. 

Yn 1777 hie Jouswier ienriedich foar ds. Vlieg fan Aldwâld keazen, wylst yn 

Eastrum 8!/s stim op him útbrocht wie en 7!/s stim op ds. Hoekema fan Eenigen- 

burg. Neffens de klassis Dokkum wie ds. Vlieg beroppen, want hy hie de mearder- 

heid fan stimmen yn beide doarpen. Mar ds. Vlieg hie allinne de mearderheid fan de 

stmmen om't de stim nû. 6 ûnjildich ferklearre wie. Frou Haersma gyng dêrtsjin yn 

berop by de synoade, dy't har yn it gelyk stelde. No hie ds. Hoekema de mearder- 

heid fan stimmen yn Eastrum en moast it lot beslisse tusken him en ds. Vlieg. It lot 

waard lutsen troch in weesjonge en wiisde ds. Hoekema oan. De widdo Bergsma 

gyng dêrtsjin yn berop fanwege in proseduerekwestje: it lot wie al lutsen, ear’t it 
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beskút fan Deputearre Steaten oer de stim nû. 6 by beide partijen bekend wie. Op 'e It lean 

nij waard der lotte en wer trof it lot ds. Hoekema en hy waard nei twa jier prosedear- fan Nijts 

jen de nije dûmny fan Eastrum-Jouswier 2? fan Koll 

skoalmag 

I Pûnsmiet 

8.4.3 It tsjerkfolk It earn 

fjouwer 

It tsjerkfolk wie yn dy tiden net altiten like folchsum. Fral yn de sechstjinde en san- de. Om y 

tjinde ieu hiene de minsken in protte belangstelling foar toverderij en wiersizzerij. Sa ter ferg 

| waard yn 1529 in plakkaat útfurdige dat alle persoanen, geastliken sawol as net- fjirtjin ae 

geastliken, warskôge om op te hâlden mei it wiersizzen en it profetearjen op grûn fan de boeré 

harren dreamen en gesichten. It joech net folle, want yn 1548 arbeide yn Dokkum twa pûr 

en Kollum Lieldt Taede wijff, dy’t as in tsjoenster bekend stie en yn 1556 waard Juli- It lângl 

: us fan Geel, de prokureur-generaal fan Fryslân, nei it kleaster Weerd stjoerd foar yn- heardert 

formaasje 'opte feyten ende toeverije van eenen Aucke Ritsche weduwe ende Focke Yn 1594 

| Ritschezoon’ 23° Ek yn de santjinde ieu komme wy wiersizzers, bûterlêzers, e.o. Nei 160( 

tsjin. wie tage 

Yn Eastrum wie it tsjerkfolk yn 1620 sa moedwillich, dat hja net allinne de dûmny rekkenijé 

| mei fûle en spitige wurden oansprieken, mar him ek noch sloegen”! Yn 1655 stel- de acht 

| de de klassis Dokkum in minute van ongeregeltheden’, in list fan de folkssûnden It ûng 

gear, sa as 'ontheiligen des sabbats door menigerhande huysmanne mit mayen, sig- koster ei 

| a ten, ploegen, hoy, not en turfmennen, door lopen en spelen op kerckhoven, door en harré) 

| houden van boelgoeden en landvercoopingen en verhuisinge, door caetsen, cloodt- fan Nijtg 

| schieten ende balslaen, door droncken drincken in bier off brandewyn, bisonder- men neg 

| Iyck by’t ontfangen van mierpenningen en ’t haelen van mayboomen, de excessive moast 1 

! ende overdadige verteeringen int begraeven van dooden, het sitten blyven van ech- derie’ e 

| telieden sonder copulatie na gedaene derde proclamatie’ 22 Yn de 

| It wiene en bleauwen de gongbere folkssûnden, want folle feroare der net. Yn it- skoalm ij 

| selde jier 1655 waard in smid út Peazens fan it Nachtmiel Ôfhâlden, om’t er wenne by min bef 

I | in frou dy’t net wist oft har man al of net ferstoarn wie. In frou út Eanjum krige in oansjet i 

| bern doe’t har man al twa jier op see wie. De dûmny woe it bern earst net dope, mar uit hoof 

Î krige fan de synoade de opdracht om dat dochs te dwaan en de ried om mei it want Sj 

Í bestraffen fan sokke saken foarsichtiger te wêzen. In ynwenner fan Ealsum woe yn hebben 

| | syn eigen hûs doopt wurde om’t er siik en ‘melancholisch van geest’ wie. Ds. Antoni- met ’t l 

| des wegere dat, mar ta syn grutte argewaasje wie de remonstrantske dûmny Jacobus It bo ij 

| Taurinus fan Dokkum wol ree om de persoan yn syn hûs te dopen. fan it g 
troch sf 

| de Ste t 

Ë 8.5 De skoallen | harren 
i om th ij 

ĳ Oer it ûnderwiis yn de doarpen foar 1580 is net folle bekend; yn it lêstneamde jier À n EN 4 

| wiene yn Eastdongeradiel seis skoalmasters. Dêrby kamen yn 1580 noch trije earde- ne Hyl 

| re pastoars. 
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It lean fan de skoalmasters wie yn dy jierren leech: master Sybrandt Hillebrantsz. 

fan Nijtsjerk krige sân gûnen en mocht twa kogerzen lân brûke. Syn kollega Gerke 

fan Kollum, dy’t master wie yn Moarre, krige allinne mar sân gouden gûnen en de 

skoalmaster fan Peazens, Marten fan Diest, krige neat. Ut it kosterskip krige er acht 

pûnsmiet lân te brûken. 

It earmst wie skoalmaster Jan fan Amersfoort út le. Hy hie in ynkomtmen fan mar 

fjouwer gouden gûnen en moast dêr ek noch it oerwurk fan de tsjerke fan ûnderhâl- 

de. Om yn libben te bliuwen krige er sa no en dan wat fan de doarpsbewenners. Bet- 

ter fergyng it Symon Berwick, de skoalmaster fan Eanjum: hy hie in ynkommen fan 

fjirtjin gouden gûnen en krige boppedat noch in ’seker frij geschenck’ fan de einerf- 

de boeren fan Eanjum. Tiepke Jehernts fan Ljussens krige tsien gouden gûnen, hie 

twa pûnsmiet lân yn gebrûk en wenne fergees yn 'e pastorije.2 

It lânsbestjoer seach it belang fan it ûnderwiis wol yn en doe*t de Steaten yn 1581 

hearden dat der gjin skoalmaster yn Eanjum wie, stjoerden hja sels in kandidaat.2* 

Yn 1596 ordonnearren de Steaten dat yn alle doarpen in skoalmaster wêze moast. 

Nei 1600 wie yndied yn alle doarpen fan Eastdongeradiel in skoalmaster. De man 

wie tagelyk ek koster en foarsjonger fan de tsjerke. Folle learden de bern net: wat 

rekkenjen, skriuwen en lêzen, Net eltsenien gyng nei skoalle, want wy fine noch yn 

de achttjinde ieu lju dy’t sels harren namme net skriuwe koene. 

It Ónderwiis wie nei ferbûn mei de tsjerke, Net allinne wie de skoalmaster ek 

koster en foarsjonger, hy moast de bern ek ûnderrjochtsje yn de griffermearde lear 

en harren de katechismus leare litte. In inkele skoalmaster kaam hegerop, sa as de dy 

fan Nijtsjerk, Jacobus Holstein, dy’t om 1615 hinne predikant waard. Mar faak na- 

men net de bêste Iju it skoalmasterskip waar. Skoalmaster Staes Andries fan Nijtsjerk 

moast him yn 1608 ferantwurdzje wegens groote ongeregeltheyt ende straatschen- 

derie’ en waard ûntslein.25 

Yn de achttjinde ieu wie it net folle better. It wie yn dizze tiid ûnmooglik foar in 

skoalmaster om hegerop te kommen. Ek yn dizze jierren waard it skoalmasterskip 

min betelle en de skoalmasters hiene faak bybaantsjes. It berop stie net yn heech 

oansjen. De bekende skoalmaster Foeke Sjoerds skreau dêr oer: Het schoolampt is 

uit hoofde van deszelfs armoedigen staat aan eene algemeene veragting bloot gestelt, 

want dewijl verre de meeste orders van menschen ruimer leven en beter bestaan 

hebben dan zij, die het onderwijs der kinderen is toebetrouwt en deze doorgaans 

met ’t aldergeringste volk in eenen rang gestelt worden’ 236 

It boppesteande jilde net foar Jan Goslings, de skoalmaster fan Ie. Hy wie bysitter 

fan it gritenijgerjocht en fersomme faak syn wurk yn skoalle. Hy liet him ferfange 

troch syn soantsje fan alve jier. De âlders tsjinnen dêroer in list fan klachten oer yn by 

de Steaten. Hja wiene fan betinken, dat de bern op dizze wize neat learden en woene 

harren bern ek net oan in jonge fan alve jier tafertrouwe. Frijwat bern waarden dêr- 

om thús hâlden. Ek ds. Revius Ônderskreau it klachtelistke. 

Jan Goslings wie lykwols in tige wangeunstich man en sinde op wraak. Op 12 april 

1772 kaam er by Tjeerd Dirks en Geeske Elles, dy’t in herberch op ’e Nije Sylen hie- 

ne. Hy hie in ferklearring by him dêr’*t yn stie dat ds. Revius stiltsjes nei de herberch 
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Foeke Sjoerds (1713-1770), skoalmaster en doarpsrjochter yn Nijtsjerk. 

kommen wie en steelswijze genomen soude hebben de jeneverfles en daaruit ge- 

dronken’. Tjeerd Dirks wegere dat te ûndertekenjen, om't it net wier wie. Jan 

Goslings bleau derby en sei dat er wol fjouwer tsjûgen hie, dy’t sjoen hiene dat ds. 

Revius de jenever ’voor de tonebank uit een half varndeltie, uit een rode kop, ja uit 

een pispot’ dronken hie. De kastlein sei dêrop dat, as Goslings sa folle tsjûgen hie, it 

foar him net nedich wie de ferklearring te ûnderskriuwen en ‘selfs dronken en vol’ 

gyng Jan Goslings wer nei le ta. Ds. Revius ûntkende alles, mar die út ’e doeken hoe’t 

it ferhaal yn de wrâld kommen wie. Hy wie ris fan Kollum kommen en hie de her- 

berch op ’e Nije Silen oandien. Om’t er nimmen yn ’e saak west wie, hie er ‘een 

soopje uit de vles’ nommen en dêrfoar letter betelle.” 

De bekendste skoalmaster út Eastdongeradiel wie sûnder twifel Foeke Sjoerds, 

Sjoerds wie de soan fan in skuonmakker út le en hie by boppeneamde master Jan 

Goslings nei skoalle gien. Hy koe goed leare, mar moast de kost fertsjinje foar it gesin, 

doe’t syn heit stoar. Hy waard ek skuonmakker en lies dêrnjonken in protte boeken, 

dy’ter fan ds. Eiso Bergsma liende. Yn 1734 stoar de skoalmaster fan Moarre en de 

grytman frege Foeke Sjoerds oft hy yn syn plak skoalmaster wurde woe. Foeke 
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Sjoerds wifele in skoftke, om’t it traktemint (70 gûne it jier) leech wie en hy net sjon- 

ge koe (de skoalmaster wie ek foarsjonger yn ’e tsjerke). Uteinlik naam er de betrek 

king oan. Letter waard er skoalmaster fan Nijtsjerk tsjin in salaris fan 116 gûne it jier. 

| Yn 1745 waard er ek doarpsrjochter fan Nijtsjerk. 

Foeke Sjoerds skreau trettjin boeken, de measte gyngen oer de skiednis fan 

Fryslân of oer de teology. Yn 1770 waard er beneamd ta provinsjaal skiedskriuwer, | 

mar hy stoar ear’t er yn tsjinst komme koe.”® | 
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9 De Frânske tiid (1795-1815) 

9,1 Ynlieding 

Yn 1795 besetten de Frânske legers Nederlân. Sûnder folle muoite gongen se de rí- 

vieren oer, dy’t fanwege de strange winter taferzen wiene. Efter de Frânske legers 

oan kamen de patriotten, dy’t yn 1787 út it lân ferdreaun wiene en no de kâns seagen 

mei de help fan de Frânske soldaten harren ideeën yn praktyk te bringen, Folle ferset 

kaam der net fan it folk; de prins fan Oranje en de lêste steedhâlder Willem V wiene 

nei Ingelân flechte en it Fryske regintebestjoer waard Ôfset. Yn harren plak kaam in 

nij bestjoer, dat net mear allinne troch de besitters fan de stimrjochtige pleatsen kea- 

zen waard, mar troch alle manlike ynwenners fan Fryslân. 

De Frânske tiid betsjutte dat der inkele wichtige feroarings yn it bestjoer kamen: ít 

folk, alteast it folk mei jild, krige mear ynfloed op it bestjoer, sa't wy sjen sille, de 

rjochterlike organisaasje waard ferbettere (it Frânske strafrjochtswetboek, de Code 

Napoleon, bleau oant likernôch 1870 jildich) en in oar systeem fan maten en gewich- 

ten waard ynfierd. Waard der foar 1795 noch mei jellens, roeden ensfh. rekkene, nei 

1813 waarden it meters, kilometers, pûnen en liters. 

9.2 It bestjoer 

Mei de komst fan de Frânsken feroare it bestjoer fan de Nederlannen en Fryslân. De 

Steate-gearkomste en de Deputearre Steaten waarden ferfongen troch it bestjoer fan 

Represintanten fan it Fryske folk; dizze represintanten kamen foar it earst op 19 fe- 

brewaris 1795 gear. As represintanten foar Eastdongeradiel fungearren ds. J.J. Flori- 

son út Mitselwier en B. Bussing út Nijtsjerk. It kiezen fan de represintanten ferrûn 

nochal yngewikkeld: de âlde Republyk fan de Nederlannen waard ferdield yn 126 

distrikten; elts distrikt hie 30 ’grondvergaderingen’ fan 500 boargers. Eltse ‘grond- 

vergadering’ keas ien fertsjinwurdiger en de tritich fertsjinwurdigers fan ien distrikt 

keazen twa man dy’t nei de gearkomste fan de Represintanten yn Den Haach stjoerd 

waarden. De ferkiezings wiene dus yndirekt ”® Prinsemannen wiene útsletten fan 

de ferkiezings, mar roomsken en mennisten mochten no wol meistimme. 

Yn Eastdongeradiel wennen yn 1796 4312 minsken; de gemeente hie dus njoggen 

‘grondvergaderingen’. Yn dy gearkomsten spilen de dûmnys in wichtige rol, de pre- 

dikanten Petrus Holkema, Beilanus, Crans en Florison bygelyks namen aktyf diel oan 

it wurk fan de ’'grondvergaderingen’ 2° Lykas it provinsjaal bestjoer wie it âlde grite- 

nijbestjoer nei hûs ta stjoerd en ferfongen troch in gemeentebestjoer fan fiif man, 

dy’t 175 gûne foar harren muoite krigen. De siktaris krige 600 gûne. Om’t yn dizze 

jierren it bestjoer yn de Nederlannen fiergeande sintralisearre wie, hie it gemeente- 
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bestjoer net folle te sizzen: alles waard besletten yn Ljouwert of yn Den Haach; de ge- 

meenteried mocht harren oarders útfiere. 

Net alle amtners woene ûnder de nije oarder tsjinje. Sommigen wegeren harren re- 

gistrearje te litten as kiezer, bygelyks de âld-siktaris fan de gritenij en in pear dyksde- 

putearren. Ek inkele legere amtners as Durk Jelles, ’molencherger’ (in man dy’ it 

mealtjocht by de mûnen ynbarde) yn Eanjum, en Sikke Lieuwes en Meindert Jacobs, 

‘havenchergers’ (dûaniers), wegeren harren registrearje te litten en waarden Ôfset. 

Hja libben oan 1814 ta yn djippe earmoed *! 

It foarnaamste beswier fan dizze amtners wie dat hja in ferklearring fan Ôfkear te- 

kenje moasten oer it âlde steedhâlderlike rezjym. De tekst dêrfan wie: ’Ik verklaare 

mijnen onveranderlijken afkeer van het stadhouderlijk bestuur, het foederalismus, 

de aristocratie en regeeringsloosheid.’2%* 

Nederlân wie troch it driuwen fan ien streaming binnen de patriottenbeweging in 

ienheidssteat wurden. Foaral de unitarissen, dat diel fan de patriottenbeweging dat in 

ienheidssteat foarstie, setten har skerp Ôf tsjin it âlde bestjoer. Sels de provinsjegrin- 

zen waarden Ôfskaft en Fryslân gyng, mei Grinslân, op yn it Departemint fan de 

Eems. Hielendal rêstich ferrûn dy oergong dochs net: yn 1799 briek yn Kollumerlân 

in reboelje út, dêr't ek boeren út Eastdongeradiel oan meidiene. De opstân waard 

delslein en de gemeenten, dêrt it folk weikaam dat dêroan dielnommen hie, waarden 

swier straft. Eastdongeradiel krige in jildstraf fan 14.000 gûne oplein.2% 

It nije bestjoer foarme in boargerwacht, dy’t de revolúsjonêre begjinsels ferdigen- 

je moast. Dy fan Eanjum wie 11 man sterk en hie as devys: *Wy slaan met Batoos 

vuist de vuigen dwangsucht af’, Mei de ’vuige dwangsucht’ bedoelden hja it bewâld 

ûnder de Republyk. Yn Nijtsjerk wie ek sa'n boargerwacht, fan njoggen man 2“ 

De unitaryske streaming moast yn 1801 belies jaan en de provinsjegrinzen waar- 

den wer sa't se earder west hiene. Ek it gemeentebestjoer feroare fan gearstalling; it 

waard no sa: 

Johannes Casparus Bergsma út Mitselwier (foarsitter) 

Ids Jacobs fan Eysenga út Eanjum 

Willem Gerrits út Ealsum 

Jelle Lieuwes út Eanjum 

Sipke Pieters út Wetsens (betanke) 

Mr. Jouwert Witteveen út Mitselwier (siktaris).24 

Wy sjogge dat bekende figueren as Bergsma en Witteveen, dy’t ek al ûnder de Re- 

publyk yn funksje wiene, no wer hege posysjes ynnimme. Dat koe om’t it wat skap- 

liker rezjym dat nei 1801 oan ’'e macht kommen wie, net mear easke dat alle amtners 

de eed fan Öfkear oer it steedhâlderlik bewâld Ôflizze hoegden. Boppedat hie Willem 

V út Ingelân wei alle amtners Ôntslein fan de eed fan trou dy’t hja him sward hiene. 

De nije foarsitter fan it gemeentebestjoer waard ’drost’ neamd en mocht mear sa- 

ken regelje as syn foargonger. Hy hie, lykas de grytman, foar alles in funksje as rjoch- 

ter. Sa moast er mei de doarpsrjochters misdieden ûndersykje, de misdiedigers 
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persoanlik ûnderfreegje en derfoar soargje dat hja opspoard waarden. Hy mocht ek 

hússikings dwaan en moast de jildstraffen ynbarre.*% Fierders hie er mei it gerjocht 

(de oare leden fan it gemeentebestjoer) it tafersjoch op 'e iepenbiere oarder. Sa ferbea 

de drost yn 1803 it ‘sonder consent’ taapjen fan bier en sterke drank en it setten fan 

gelagen. Ek ferbea er op in jildstraf fan seis gûne om lotterijen te hâlden. ’Naardien 

het alleszints kennelijk is dat veele ingesetenen van dit district zich gedurig met lote- 

rijen, van aller natuur, niet alleen in haaren aard, nraar wel voornamentlijk in dersel- 

ver gevolgen ten uitersten nadeelig en verderflijk’® In bulte animo foar it stimmen 

wie der net. Yn 1803 rôp it gemeentebestjoer alleman op om, wannear't hja de nedí- 

ge kwalifikaasje hiene, him, op straffe fan in fikse jildboete, ynskriuwe te litten yn ín 

stimregister. 

Yn 1805 waard in nij reglemint foar it gemeentebestjoer opsteld. Fryslân waard 

ferdield yn 15 rjochtsgebieten fan baljuws; it tredde rjochtsgebiet fan baljuws wie 

Eastdongeradiel, dêr't Skiermûntseach oan taheakke waard. It bestjoer bleau út fiif 

man bestean, ynklusyf de baljuw en krige in traktemint fan 200 gûne de man. De sik- 

taris krige 250 gûne plus emoluminten en waard foar syn libben oansteld. De do- 

arpsrjochters moasten 275 gûne ûnder inoarren ferdiele; hoe grutter it doarp deste 

mear jild krige de doarpsrjochter. Yn elts doarp moasten fjouwer kommittearden 

oanwiisd wurde út de rykste ynwenners, dy't as taak it bestriden fan de earmoed en 

it ûnderhâld fan wegen en fearten hiene. Hja krigen dêr gjin jild foar. 

It kiesrjocht wie beheind ta Iju dy't goed bekend stiene en yn de gemeente wen- 

nen. De kiezer moast 25 jier wêze en foar 2000 gûne oan ûnreplik goed besitte 2# 

De gemeenteried bestie út tige begoede folk: om riedslid te wurden moast men in 

fermogen fan 20.000 gûne ha. Fan de slogan fan de Frânske revolúsje ’Vrijheid, ge- 

lijkheid en broederschap’ wie sa net folle oerbleaun: it bestjoer wie en bleau yn han- 

nen fan de rike boargers. 

De gemeente krige har ynkomsten út belestingen. Dy belestingen wiene foar in 

part deselde as dy’t ûnder de Republyk betelle wurde moasten, mar der wiene in 

pear nije by, sa as it koetsjild en de patintbelesting. Yn totaal brochten dizze belestin- 

Tabel 8 Belestingen Eastdongeradiel yn 1805 

  

  

personiele belesting {1107 

tsjinstfammejild 75 

hynstejild en belesting op koetsen 150 

belesting op kij 1482 

belesting op meubilêr 25 

patintbelesting 15 

Iyts segel 90 

floreenbelesting 2750 

bestiaal, mealjild 800 

totaal f 6269 
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gen sa’n 6000 gûne op, mar dat wie net genôch, want yn 1805 hie de gemeente in te- 

koart fan 63% gûne. Tabel 8 lit sjen hoe’t de belestingynkomsten fan de gemeente 

der útseagen 2 

9.3 Eastdongeradiel part fan Frankryk 

Yn 1810 besleat Napoleon, de keizer fan Frankryk, om de Nederlannen by Frankryk 

te foegjen. Hy liet it lân tagelyk yndiele op syn Frânsk. Fryslân waard in departemint 

ûnder in prefekt en waard ferdield yn trije arrondisseminten: It Hearrenfean, Snits en 

Ljouwert. De gemeenten moasten ek ferdwine. Eastdongeradiel waard opdield yn 

trije ‘mairiën’”: Eanjum, Ie en Mitselwier, elts mei sa'n 1500-1600 ynwenners.2® De 

wichtichste man yn de ‘mairie’ wie de maire (Frânsk foar boargemaster); hy waard 

bystien troch in adjunkt-maire en in municipale (gemeenteried) fan twa man. Ek 

waard yn eltse mairie in griffier oansteld, en ek in fjildwachter. De doarpsrjochters 

waarden ûntslein. 

It traktemint fan in maire wie sa'n 150 gûne. It wiene almeast riken dy’t ta dat amt 

beneamd waarden. Nicolaas Talsma, de maire fan Ie, wie ien fan de hûndert rykste 

mannen fan Fryslân. Syn kollega Yme Stiemstra, maire fan Eanjum, wie in rike boer 

en de maire fan Mitselwier wie J.C. Bergsma, de eardere drost en baljuw fan Eastdon- 

geradiel, ek in tige begoedige man. Noch de maire, noch de munisipale ried waard 

keazen: hja waarden troch de prefekt fan Fryslân beneamd. De munisipale ried hie al- 

linne in advisearjende funksje. De juridyske funksje, dy't de drost en de gemeente- 

ried hiene, wiene de maire en de munisipale ried kwytrekke. Yn harren plak kamen 

de frederjochters (kantonrjochters) en de arrondissemintsrjochters. De maire moast 

de direktiven fan it departemintale bestjoer útfiere en moast soargje foar de iepenbie- 

re oarder, en dat mei help fan de fjildwachters, dy’t de doarpsrjochters yn dizzen op- 

folgen. lt wie dan ek gjin wonder dat der net al te folle tiid bestege waard oan dizze 

baantsjes. Yn desimber 1811 waard oer de maire en de munisipale ried fan le klage, 

dat de gearkomsten ‘syn ten hoogsten selden en hebben slegts plaats seer enkele 

maalen in ’t jaar, of in den herberg of soo sig daartoe gelegenheid op doet, in een par- 

ticuliere wooning’ 2! 

Ek de maires fregen noch wolris ûntheffing oan út harren funksjes, sa as de 

adjunkt-maire fan le, Eelke Wiggerts Meindersma, yn 1812. It ûntslach waard wege- 

re. Maire Talsma frege yn 1813 ûntslach, om’t syn soan dwylsinnich wurden wie en 

hy syn taak net mear oan koe. De adjunkt-maire fan Ie naam de saken wier. Al wiene 

de Nederlannen offisjeel in part fan Frankryk, lang net eltse maire wie de Frânske 

spraak machtich: yn 1812 frege de maire fan Eanjum (Stiemstra) tastimming om yn it 

Nederlânsk mei it bestjoer yn Ljouwert te korrespondearjen, om’t er gjin Frânsk koe 

en gjinien yn de mairie Nederlânsk yn it Frânsk oersette koe.” 
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It krùdmagazyn yn 'e dyk by De Skâns datearret út de Frânske tiid, 

  

9.4 Militêre ûntjouwing 

De Nederlannen wiene yn 1795 troch de Frânske troepen beset. Dat joech nochalris 

oerlêst foar de boargers. Sa waard de kustferdigening organisearre tsjin in oanfal út 

see wei (Frankryk wie yn oarloch mei Ingelân). Yn 1795 waard yn Eastdongeradiel in 

kommisje gearstald dy’t ûndersykje moast oft de skâns fan ‘Oostmahorn’ net opmak- 

ke wurde koe. Al gau kaam de kommisje ta de konklúzje dat it foar grutte oarlochss- 

kippen net mooglik wie om Eastdongeradiel te berikken. Foar de kustferdigening 

wie it genôch om in fiskerssnikke te bewapenjen mei scis kanonnen en 25 man. Sa’n 

skip koe wol lytse fijanlike skippen tsjinhâlde. Ek waarden soldaten legere yn it 

leechsteande lânskipshûs en de timmerskuorre by de Nije Silen, de ’Barak’ 2% 

It gean en kommen fan de soldaten joech frijwat oerlêst, om’t hja ynkertierd waar- 

den by de ynwenners fan de doarpen. Sa kaam yn 1801 in Ôfdieling fan 36 man fan 

it Corps Bataafsche artillerie’ yn De Skâns oan om fierdere oarders Ôf te wachtsjen. 

De gemeente hie mar te soargjen foar iten en ûnderdak. De ynwenners fan Eastdon- 

geradiel seagen fral de frânske soldaten leaver gean as kommen. Dizze soldaten eas- 

ken boppe kost en ynwenning noch fan alles wat hja mienden nedich te hawwen en 

as hja it net krigen foarderen se it mei de hurde hân yn. It gemeentebestjoer stelde 

úteinlik fêst dat de ynwenners net mear as 14 stoeren foar in ofsier of sân stoeren foar 

in soldaat betelje hoegden.2* 
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De klachten oer de ynkertiering bleauwen bestean: de ravitaillearring fan it Frâns- 

ke leger wie net te bêst en de soldaten foarderen wat hja tekoart kamen fan de befol- | 

king. Fral Eanjum en De Skâns hiene dêrfan te lijen; de skuld fan de minne 

leverânsjes lei by leveransiers as J.S. Marius út Dokkum, dy’t min en bedoarn fleis le- 

vere hie. Marius moast twa dagen sitte en krige in jildstraf fan 100 franken, mar folle 

holp it net, want in skoftke letter rekwirearre in detasjemint fan de 51ste kohorte ’Na- 

tionale Garde’ yn De Skâns ierpels fan de omwenjenden sûnder der in sint foar te be- 

teljen. Ek brieken hja de peallen, dy’t de diken beskermen, Ôf en brûkten dy as 

brânhout.2 | 

Mar de ynwenners fan Eastdongeradiel ûntkamen sels ek net oan de oarloch. Yn it Ï 

{ begjin beheinde dy dielnimming har ta it foarmjen fan in milysje fan 95 man, dy’t yn 

gefal fan need it lân tsjin ynfallers ferdedigje moast.2°* De plakken ticht by de see Ie- 

veren de measte manskippen: Nijtsjerk 30, Eanjum 16, Peazens 15, Mitselwier 10, 

Ealsum 9, Ljussens en Nijewier 6, Ingwierrum 2 en Ie 1. | 

In grutter beswier as de milysje wie it ynfieren fan de tsjinstplicht, de konskripsje. 

Net alle jongelju hoegden op te kommen, mar inkelen waarden troch it lot oanwiisd. | 

De riken koene foar in protte jild in ferfanger (ramplesant) hiere, dy't yn harren plak 

\ yn it leger fan Napoleon tsjinne. Yn 1808 moast Eastdongeradiel 72 soldaten leverje, | 

| yn 1811 noch mar 39.2? Folle ferset tsjin de konskripsje wie der net: de measten 

gyngen bûchsum yn it Frânske leger en diene mei oan de fjildtocht fan Napoleon   
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   tsjin Ruslân yn 1812. Inkelen kamen net werom: Gosse Klazes út Eanjum foel yn 

Ruslân, fan Gosse Sybes Dykstra en Anne Pieters Douma, dy’t ek út Eanjum kamen, 

wie yn 1814 noch neat fernommen; der waard tocht dat hja as kriichsfinzenen fêst- 

sieten yn Ruslân. Gerben Jans waard yn Spanje fermist en Douwe Jurjen Dijkstra út 

Ljussens wie foar it lêst sjoen by Maagdenburg.2® 

Njonken de konskripsje bestie yn de Frânske tiid noch in soart fan arbeidstsjinst. 

Yn it begjin wiene foar it wurk oan de havens genôch frijwilligers te finen, mar letter 

moasten arbeiders oanwiisd wurde. Sa waarden yn 1811 ín tsiental arbeiders twon- 

gen om graafwurk te dwaan by de haven fan Den Helder en op Teksel. Oaren moas- 

ten har melde op ’e timmerwerven yn Rotterdam om te arbeidzjen as skipstimmer- 

man. Ek farjensmaten moasten ferplicht wurkje op ’e skippen. Inkelen dy dat wege- 

ren waarden oppakt en dochs noch oan it wurk set.25? 

Yn 1812 hie Napoleon de kriich tsjin Ruslân ferlern. Hy fertroude syn Ônderdanen 

yn de Nederlannen net mear en om wis te wêzen fan harren loyaliteit rjochte er de sa- 

neamde ‘Garde d'Honneur’ op, in soart fan earekorps foar rike boargers. Hja moas- 

ten nei Frankryk Ôfreizgje en wiene eigentlik gizelers. Eastdongeradiel levere dêrta 

seis man 2 

Yn 1813 waard Napoleon by Leipzig yn Dútslân ferslein. Russyske en Dútse legers 

sieten de fersleine Frânske soldaten nei en kamen yn novimber 1813 yn de Nederlan- 

nen oan. 

9.5 De jierren 1813-1815 

Op 14 novimber 1813 begûn de ôftocht fan de Frânsken út Eastdongeradiel. Dûa- 

niers, kanonniers en amtners flechten nei Dokkum en fierder en koart dêrnei kaam in 

Ôfdieling fan de Russyske ruterij, de 'kozakken’, yn Eastdongeradiel oan. Lykas de 

Frânsen lieten hja harren iten en drinken troch de ynwenners fan de mairiën betelje, 

hja namen in pear skippen, dy’t yn Ie leinen yn beslach en rôven dy leech. Op ’e nij 

moasten de mairiën betelje foar de soldaten; de maire fan Fanjum rekke 1033,09 

franken oan de mannen kwyt, dy fan Ie 1013,95. 

Al wiene de Frânsen fuorttein, de situaasje bleau spannend. Doe't op 22 desimber 

de maire fan Eanjum fernommen hie dat in kanonnearboat sinjalearre wie by De 

Skâns, dy't sawol de Nederlânske as in reade flagge fierde, brocht er de ynwenners 

fan de mairie yn it gewear en teagen hja nei de dilken om in eventuele ynvaazje fan de 

fijân tsjin te hâlden. Al gau die bliken dat de boat net fan de fijân wie, mar dat dy op 

wei wie nei Termunten yn Grinslân om dêr de Frânsen út te ferdriuwen. Eltsenien 

dy't mei de maire meigien wie, waard betanke foar de muoite,2! 

Nei it Ôfreizgjen fan de Frânsen bleau it bestjoer itselde. Wol waarden de kustka- 

nonniers fan Eastmaherne ûntwapene en waard it guod dat de Frânsen efterlitten 

hiene, registrearre.®®? De maires bleauwen yn funksje, al waarden hja no skout 

neamd. De ried waard útwreide ta tsien persoanen, de ‘meest aanzienlijkste en ge- 

goedste’, Fan de tolve rykste ynwenners fan le sieten der tsien yn de ried? De soe- 
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Doarpsfeest by de 100-jierrige betinking fan de ûnôfbinklikens yn le, yn 1913, 

vereiniteit oer de Nederlannen waard oan Willem fan Oranje opdroegen, dy’*t de titel 

fan kening krige. De skout fan Eanjum droech de soevereiniteit ‘met innig genoegen’ 

op, syn kollega fan le die dêr noch in skepke boppe op: 'Onse harten vloeien over 

van blijdschap. Wy vinden ons verplicht Hoog Edelgestrenge met deese gelukkige 

hoogstbelangrijke gebeurtenis te feliciteren.” 

It nije regear fan Willem I besocht om sa gau mooglik in leger op te bouwen, dat 

gearsteld waard út frijwilligers. De skout fan Ie die in oprop oan syn ûnderdanen om 

harren op te jaan as frijwilliger: Welaan dan edelmoedige mannen, wier geestdrift in 

deeze dagen zoo sterk heeft uitgeblonken, dat men van derselver gehechtheid aan 

den Prins van Oranje niet meer twijffelen mag, snelt ter wapenen’ 2% Acht man joe- 

gen harren yndie op foar de milysje. Ek moasten de skoutamten (de âlde mariën), 

lykas yn de frânske tiid, hynders oan it leger leverje. In kollekte foar it leger levere yn 

it skoutamt Ile 1616 gûne en seis stoeren op. Dêr wiene lykwols net genôch frij willi- 

gers en al gau waard de konskripsje, de tsjinstplicht, op 'e nij ynfierd. In grutte animo 

om yn it leger te tsjinjen wie der net: de skout fan Eanjum warskôge dat gjinien folk 

yn tsjinst nimme mocht, sûnder in bewiis te freegjen dat de persoan yn kwestje syn 

tiid as soldaat úttsjinne hie.2% 

Njonken it leger waard in lânstoarm, in soart fan boargerwacht, gearstald, dêr't de 

skoutamten de neisteande tallen manlju foar leverje moasten: Eanjum 340, Ie 348 en 

Mitselwier 330, meiinoar 1018 man. Kommandant (kolonel) fan dy boargerwacht 

101 

  

      
 



  

  

waard J.C. Bergsma; majoar waard Yme Stiemstra.®® De bewapening fan de lân- 

stoarm skeat tekoart: de Ôfdieling Eanjum hie mar 56 gewearen en dy fan le 150 pi- 

ken, dêr't 50 fan net te brûken wiene. 

Yn 1814 waard ek it bestjoer fan lân, provinsje en skoutamten feroare. T'wa-en- 

fyftich notabelen út de provinsje gyngen nei Ljouwert om harren oardiel te jaan oer 

it ûntwerp-grûnwet foar de Nederlannen. Fertsjinwurdiger fan Eastdongeradiel wie 

J.C. Bergsma, de skout fan Mitselwier. Nederlân waard in ienheidssteat; mei de grutte 

ûnôfhinklikheid fan de gewesten, sa't dy bestien hie foar 1795 wie it Ôfrûn. Wol 

waard de âlde yndieling yn gritenijen op ’e nij ynfierd en ferdwûnen de skoutamten. 

Ek waard der yn Ljouwert in list gearstald, dêr't de nammen fan alle eallju op stienen. 

Ut Eastdongeradiel kaam mar ien: Ulbe fan Burmania.” 

Noch ien kear waard it nije keninkryk yn gefaar brocht. Napoleon, dy't yn 1815 

finzen nommen en ferballe wie nei it eilân Elba, teach op ’e nij nei Frankryk en sam- 

mele dêr in leger. Yn 1815 waard er by Waterloo, yn 'e omkriten fan Brussel, ferslein. 

Ek it Nederlânske leger die oan dizze slach mei, in kollekte foar de ferwûnen levere 

yn Eastdongeradiel 1721 gûne.2$ 

Wy wolle no de wichtichste saken dy’t it Frânske bewâld brocht hat koart gearfetsje. 

It falt op sa maklik hoe de measte amtners yn Eastdongeradiel fan de tsjinst fan it iene 

bewâld nei it oare oergyngen. J.C. Bergsma is hjir in sprekkend foarbyld fan. Under 

it bewâld fan de steedhâlder besette hy al wichtige amten, yn 1801 waard er drost fan 

de gemeente Eastdongeradiel, yn 1810 waard er maire fan Mitselwier. Nei de Ôftocht 

fan de Frânsken bleau er yn funksje as skout en yn 1815 waard er grytman fan East- 

dongeradiel. Yn 1813-1814 wie der gjin sprake fan suveringen of ûntslach fanwege 

kollaboraasje mei de Frânsen. De pear amtners, dy’t yn 1795 wegere hiene de eed 

fan Ôfkear fan it steedhâlderlik bewâld Ôf te lizzen en doetiids ûntslein wiene, krigen 

in pensjoentsje; ien fan harren utere syn tank sa: ‘dan is verblijd, nevens de gansche 

gemeente alhier, voor de hooggunstige refectie van zijne koninglyke Hoogheid op 

eerlycke lieden uit de kleinere classe van zoo veel braafheid en opoffering 

destijds’ 26 
Foar de measte minsken sil de meast opfallende feroaring west ha dat eltsenien in 

achternamme kieze moast; dat om it opsetten fan in boargerlike stân makliker te mei- 

tsjen. Sa sjogge wy dat de adjunkt-maire fan le earst Eelke Wiggers hjitte mar letter 

Eelke Wiggers Meindersma. It ynstellen fan in boargerlike stân betsjutte dat net mear 

de tsjerke, mar it sivile bestjoer berten, houliken en ferstjerrens registrearre. In oare 

wichtige feroaring wie it ynfieren fan de Frânske wetboeken en it ynstellen fan pro- 

fessjonele rjochtbanken, dy't de rjochtspraak troch it gritenijbestjoer en it Hof fan 

Fryslân ferfongen. As lêste waard in kadaster opsteld, dêr’t alle ûnreplik goed yn op- 

tekene waard, mei de eigeners dêrfan. Om’t it opstellen fan dat kadaster yn de tiid 

foel dat Eastdongeradiel yn mairiën ferdield wie, prate wy noch altiten fan de ka- 

dastrale gemeenten Eanjum, Ie en Mitselwier. 
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9.6 Sosjale en ekonomyske ferbâldings yn de Frânske tiid 

9.6.1 De lânbou en de feehâlderij 

Lânbou en feehâlderij bleauwen ek yn de Frânske tiid de wichtichste middels fan 

bestean yn Eastdongeradiel. Om’t yn 1800 in feetelling hâlden is (dy wie nedich om- 

dat it bestjoer fan Fryslân in feefûns oprjochtsje woe), witte wy hoefolle hynders en 

kij der doetiids yn de gemeente wiene: meiinoar 3998 stiks kij en 1169 hynders.27 

Allinne de kij kamen yn it feefûns. 

Yn 1814 waard foarsteld om ek de skiep en de hynders yn it fûns op te nimmen. 

Foar in hynder en foar acht skiep moast in stoer betelle wurde, foar in ko twa stoe- 

ren. It wie net folle jild, ferlike mei de feeprizen yn dy tid: in bolle koste 22 gûne, in 

okse 70, in ko 74, in rier 33 en in keal 7 gûne.?”! Fan it slachtfee waard twatredde út- 

fierd, ientredde diel waard yn de gemeente slachte en opiten. 

Twatredde fan it lân waard foar bou brûkt, ien tredde foar greide. De ferhâlding 

tusken bou- en greidlân ferskilde neigeraden dat fan de streek. Yn de mairie Ie waard 

dus 88% fan it lân as greidlân brûkt, yn de mairie Mitselwier mar 44% (sjoch tabel 
Ope 

Tabel 9 Ferbâlding bou- en greidlân Eastdongeradiel yn pûnsmieten (1812) 

  

  

Mairie Ie Mairie Mitselwier 

boulân 3575 1561 

greide 2976 698 

  

(Oer de mairie Eanjum hawwe wy gjin sifers fûn.) 

Ferboud waarden: weet, rogge, koarn, hjouwer, ierpels, koalsied, flaaks, beannen 

en earten. It meast ferboud waarden koarn, weet en ierpels; fral it lêste produkt leve- 

re in protte winst op.” Njonken dizze produkten waard noch besocht om de tylt 

fan mangelwoartels (foerbiten) fan ’e grûn te krijen. Alle trije mariën krigen sied en in 

kultuerbeskriuwing útrikt, mar allinne yn le en Ingwierrum waard resp. 32 en 35 

pûnsmiet mangelwoartel ferboud.2” 

9.62 Bedriuwen 

Fierwei de measte bedriuwen yn Eastdongeradiel wiene lyts, in pear gruttere wiene 

de twa nôt- en pelmûnen, de trije weverijen, de houtseagerij yn de mairie Eanjum en 

fjouwer flaaksweverijen yn de mairie Mitselwier, dêr't njoggen man twatredde part 

fan it jier wurk hiene. Fierders wie yn dizze mairie noch in lânbousmiterij, dy’t har 

produksje allinne yn Eastdongeradiel Ôfsette.275 
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Om't yn de Frânske tiid foar in bedriuw in patint (in tastimming om in bedriuw út 

te oefenjen, tagelyk in soart belesting) oanfrege wurde moast, witte wy hoefolle mid- 

denstanners harren yn dizze jierren yn de gemeente Eastdongeradiel ophâlden. Ferli- 

ke mei 1747 wiene de middenstanners in bytsje mear ferspraat oer de gemeente. De 

measte doarpen hiene no in bakker, in smid en in skuonmakker. Dat yn tsjinstelling 

ta de situaasje yn 1747, doe't Eanjum, wat de bedriuwen oanbelange, noch it haad- 

plak fan de gemeente wie. De measte middenstanners wennen yn 'e doarpen Ean- 

jum, Nijtsjerk en Mitselwier, mar ek yn Ile en Ingwierrum wiene der no ferskate 

middenstanners (sjoch tabel 10).27% 

Tabel 10 Bedriuwen yn Eastdongeradiel yn de Frânske tiid 

(Yndield nei de klassen dy’t foar de patinten hantearre waarden) 

  

  

klasse bedriuw oantal 

2 skipstimmerman 1 (Eanjum) 

kalkbrâner 1 (Nijtsjerk) 

brouwer 1 (le) 

3 slachters 17 (10 yn Eanjum) 

nôtkeapers 6 (2 yn Nijtsjerk) 
kastleins 16 (3 yn Ealsum) 

4 houtkeapers 5 (4 yn Ealsum) 

sjirurgijns 2 (1 yn Eanjum, 1 yn Nijtsjerk) 

skûtmakkers 2 

5 breabakkers 16 (6 yn Eanjum) 
mûnders 3 

tmmerlju 24 (4 yn Eanjum, 5 yn Paezens, 3 yn Ingwierrum) 

6 weinmakkers 8 (2 yn Ealsum, 2 yn Ie) 
winkellju 52 (10 yn Eanjum, 7 yn Nijtsjerk, 5 yn Ie) 

glêsmakkers 8 (3 yn Mitselwier, 2 yn Nijtsjerk, 2 yn Ie) 

kûpers 5 (2 yn Eanjum) 

smidden 13 (3 yn Eanjum, 2 yn le en Ealsum) 

wevers 7 

skuonmakkers 19 (5 yn Eanjum, 3 yn Ie) 

tapers 10 (3 yn Ealsum, 2 yn Eanjum en Mitselwier) 

fuorlju 11 3 yn le, 2 yn Eanjum, Ingwierrum en Ealsum) 

  

(Net alle beroppen binne fertsjinwurdige; bygelyks wiene der yn de gemeente Eastdonge- 

radiel ek noch 14 sâltferkeapers.) 

De middenstanners yn Eastdongeradiel ûnderfûnen konkurrinsje fan harren kolle- 

ga’s út Dokkum. De bakkers út de gemeente klagen der yn 1812 oer dat hunnen fa- 

brieken aanmerkelijk werden benadeeld doordien bakkers in de stad Dokkum 

dagelijks hunne zoogenaamde bollopers in deze gemeente met hun gebak afzenden 

en doen verkopen’ 27? 
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96.3 Skipfeart 

De skipfeart wie wichtich foar it ferfier fan guod yn de gemeente. Yn Eanjum wiene 

14 snikkeskippen foar it ferfier fan sawol nôt as passazjiers, ien potskip en twa turfs- 

kippen. 

Njonken de skipfeart waard út de gemeente wei ek de fiskerij beoefene. It wich- 

tichst wie dizze fiskerij yn Peazens-Moddergat. De measte fiskers wennen yn Mod- 

dergat, mar dêr waard altiten fan de Peazumer fiskersfloat praat?’ Der waard op 

skylfisk, kabeljau, skol en tong fiske. De skippen mochten allinne út Peazens, Iezu- 

masyl en De Skâns útfarre, om’t der yn dy plakken dûaniers wiene. De dûaniers 

moasten it slûkjen fan de fiskers tsjingean. 

Yn Eanjum leine noch trije sylskippen, dy’t foar de skulpefiskerij op it Waad brûkt 

waarden. len fan dy skippen waard ris ‘genomen van de Engelschen’ op ’e Eems. 

Fierders fisken noch twa skippen op spjirring en bot ûnder de wâl. Ek yn Ingwier- 

rum waard de botfiskerij útoefene; de ienige fisker hjir, Johannes Sjoukes, fiske ek op 

iel yn ’e binnenwetters fan 'e gemeente. 

9,7 Libbensomstannichbeden 

Ut de folkstelling fan 1796 docht bliken dat Eastdongeradiel 4312 ynwenners hie, 

dêr't 234 fan troch de diakony ûnderhâlden waarden. Yn 1815 hie de gemeente 

4705 ynwenners. De befolking is dus in bytsje tanommen yn de Frânske tiid. Dat yn 

1795 mar sa’n fiif-en-in-heal persint fan de befolking fan de earmekas libbe is in rela- 

tyf geunstich sifer, mar dat feroare al gau. 

De Republyk wie nei de ynfal fan de Frânsen har koloanjes kwytrekke oan Ingelân 

en de koloniale hannel kaam stil te lizzen. Slimmer wie noch dat Napoleon it ferbea 

om hannel te driuwen mei Ingelân, om dit lân op dy wize op ’e knibbels te krijen. 

Dat wie funest foar de Nederlânske hannel, al waarden de bepalingen faak ûntdûkt. 

Noch in tredde maatregel hie in neidielich effekt op ’e sosjaal-ekonomyske tastân. 

Om’t de steatsskuld heech oprûn wie, besleat Napoleon dy skuld te ’tiërceren’, dat 

wol sizze dat er twatredde fan dy skuld skraste. Dat wie in swiere slach foar alle spar- 

ders dy’t harren jild yn steatsskuld belein hiene en omdat ek de earmekassen in prot- 

te steatspapieren kocht hiene, bleau der minder jild oer foar de earmen. Hjiroerhinne 

kamen noch de ûngemakken fan de Frânske besetting, sa as de ynkertiering, hege be- 

lestings, ensfh., dy’t wy hjirboppe besprutsen hawwe. 

De malêze trof dus frijwol eltsenien, mar de earmen - net allinne de bedielden, mar 

ek de leanarbeiders, dy’t fan in minimaal lean rûnkomme moasten - hiene it swierst te 

lijen. Yn 1803 klage it gemeentebestjoer oer it oanwinnende oantal bidlers. ’Naar- 

dien aan onser kennisse is gekomen hoe dat veele ingesetenen in dit district de bede- 

larije stijven door nict alleen de bedelaars en landlopers giften te geven, maar, dat 

meer is, hun zelfs des nagts te herbergen en van kost en drank te voorzien, alles strek- 

kende tot verachtinge en verijdeling van zooveele heilzame wetten tegens bedelaars 
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en landlopers gemandeerd.’? Op dat soart fan saken waard in jildstraf fan seis gûne 

set. 

It holp fansels net folle, de earmoed bleau en makke dat de minsken net fan it bid- 

lerspaad Ôf te krijen wienen. De soarch foar de earmen wie in saak fan de boargerlike 

en tsjerklike earmbestjoeren. Benammen yn ’e winter wie de need heech en yn 1812 

waarden de ynwenners fan de mairie Eanjum troch de maire oproppen harren ear- 

moedige meiminsken te helpen. De maire skreau dat it foar ‘menschenvrienden ene 

hun steeds aangename gelegenheid’ wie om eat fan harren oerfloed Ôf te stean. Mar 

net eltsenien tocht der sa oer: yn Peazens kampen de earmekassen mei tige hege te- 

koarten, om't somlike ynwenners net betelje woene foar de earmen ’uit kwaad wil- 

ligheid en onmeedogendheid met hunner armen medemenschen’. Ek yn de mairie 

Eanjum waard yn 1814 ’een vrijwillige, dog tevens noodzakelijke bijdrage op inteke- 

ninge’ frege om de earmoed te fersêftsjen. De earmekassen fan de mairie en de tsjer- 

ke koene it net mear oan? 

Om it oantal earmen dat stipe wurde moast, te beheinen, waarden frjemden, fral 

dyjingen, dy't yn goede tiden genôch fertsjinnen, mar wierskynlik yn minne tiden 

fan ’e earmekassen libje moasten, út de mairie ward. Eltsenien dy’t noch gjin ff jier 

yn de mairie wenne hie en by de earmfâdijen oankloppe foar steun, moast weromst- 

joerd wurde nei it plak dêr't er wei kommen wie. Dizze praktyk waard troch de auto- 

riteiten troch de hiele njoggentjinde ieu hinne tapast en dat joech yn guon gefallen 

oanlieding ta minske-ûntearjende situaasjes. 

Somtiids waard oan wurkferskaffing dien. Yn 1812 stelde de maire fan Ie foar om 

de earmfâden skieppehoeders beneame te litten, dy’t de skiep fan de doarpsbewen- 

ners weidzje moasten bylâns de dikken. Dizze hoeders moasten fan it hoedjild libje 

kinne en waarden keazen út dejingen dy't troch de earmekassen ûnderhâlden 

waarden”! 

As konklúzje kinne wy stelle dat de Frânske tiid yn ekonomysk opsjoch net in goede 

tid foar FEastdongeradiel west hat. De hannel lei stil en de earmoed wie grutter as ûn- 

der de Republyk. In ferbettering wie it oprjochtsjen fan it earder neamde feefûns. 

9,8 De tsjerke 

It grutste part fan de ynwenners fan Eastdongeradiel (98,4%) wie neffens de folkstel- 

ling fan 1796 lid fan de herfoarme tsjerke. De oaren wiene katolyk (0,6%), mennist 

(0,9%) of remonstrants.2? Al stipen de dûmnys fan de herfoarme tsjerke yn it alge- 

mien de saak fan de prins; der wiene yn Eastdongeradiel ek inkele predikanten, as ds. 

Florison en ds. Russing, dy’t patriot wiene. Wy hawwe sjoen dat dizze beide dûmnys 

yn 1796 'Represintant fan it Fryske folk’ wiene. Letter sieten noch inkele oare predi- 

kanten yn de ’grondvergaderingen’, dêr't de represintanten út keazen waarden. Nei 

1800 hearre wy net folle mear oer predikanten dy’t ín rol yn it politike libben spilen: 

wierskynlik waarden hja ferdrongen troch rike boargers as Bergsma. 
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Ferlike mei de situaasje ûnder de Republyk feroare der net folle. Wol waard yn 

1795 yn 'e herfoarme tsjerke it algemien stimrjocht foar manlju ynfierd, mar yn 1802 

gyng dy tsjerke wer oer nei it stimmen neffens de floreenkohieren. Dat soarge der- 

foar dat allinne de rikeren it yn ’e tsjerke foar it sizzen hiene. De dûmny waard wer 

troch de lju dy’*t yn it floreenregister ynskreaun stiene keazen. Oer de measte dûm- 

nys witte wy net folle; hja sille trou harren plichten ferfolle hawwe. Klachten kamen 

der oer ds. Meijer fan Nijtsjerk: hy wie oan 'e drank en waard skrast.2# 

In swiere slach foar de ekonomyske macht fan '€ tsjerke wie de ferplichte ferkeap 

fan in diel fan it tsjerkegoed: yn 1796 moast in seisde part, letter nochris in füfde part, 

meiinoar dus sawat in fjirdepart, ferkocht wurde. Yn Ingwierrum waard in diel fan it 

tsjerkegoed opkocht troch in trijetal ynwenners. Hja stipen mei de opbringst de 

tsjerke: sa waard yn 1825 in oargel foar de tsjerke oanskaft. Dizze saneamde ’Com- 

mune fan Ingwierrum’ bestiet oan hjoeddedef ta. 

Ek yn Eanjum waard it tsjerklik besit opkocht. Om dat te finansierjen waard in 

soart NV oprjochte, dy’t doetiids 'Reederij’ neamd waard. De Reederij joech oandie- 

len fan 25 gûne it stik út, wêrmei’t it tsjerkegoed opkocht waard. Der waarden 137 

fan dy oandielen (dy't ’sedulen’ neamd waarden) ferkocht. Fan de rinte en de op- 

bringst fan it troch de Reederij oanskafte tsjerkegoed skafte de Reederij it noadige 

Tsjerke fan Nijewter mei bingjende houten klokkestoel. 
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oan foar de tsjerke of it doarp. Yn 1803 waard op kosten fan de Reederij in froedfrou 

oansteld, yn 1806 waard in brânspuit kocht en yn 1818 waard mei in kapitaal fan 

4600 gûne in earmhûs stifte. Yn 1874 waard de Reederij opheft 2% 

Net allinne de ferplichte ferkeap fan tsjerkebesit, ek de ’tiërcering’ fan de rinte 

joech de tsjerke grutte swierrichheden: in diel fan it besit fan de tsjerke wie yn steats- 

obligaasjes belein en dy wiene ynienen mar in tredde fan de oarspronklike wearde 

wurdich. It waard foar somlike tsjerken in toer om de predikant te beteljen. De maire 

fan Ie skreau oer ds. Wiebe van Hateren fan Ealsum, dat hy ‘benevens desselfs huys- 

gezin zeker beklagenswaardig is, daar het dikwijls aan de noodwendige levensbe- 

hoeften heeft ontbroken’. De dûmny krige in foarskot út de earmekas. Yn 1814 

moast de gemeente it efterstallige traktemint fan 225 gûne omslaan oer de tsjerkele- 

den. Itselde barde yn le, dêr't de dûmny noch 1809 gûne tegoed hie en yn Ingwier- 

rum, dêr't de efterstân 472 gûne wie. Yn Eanjum moast de Reederij byspringe om de 

predikant te beteljen en waard 30 pûnsmiet lân, in hûs en in skuorre ferkocht. De 

grutste efterstân hie de gemeente Eastrum-Jouswier: 1533 gûne, op te bringen troch 

in gemeente fan 247 sielen… 
Ek yn oare gemeenten wiene efterstannen yn it beteljen fan it traktemint fan de 

dûmny, bygelyks yn Peazens. De befolking fan fiskers en ierpelferbouwers wie tige 

ferearme en koe it traktemint net opbringe, mar hjir wie de predikant in ryk man en 

hy hie gjin bern. Allinne de gemeente Moarre-Ljussens koe it traktemint fan 600 gûne 

maklik opbringe, al wie dizze gemeente ek efterstallich 2 

9.9 De skoallen 

Yn ’e Frânske tiid waard it ûnderwiis ferbettere. De skoalmaster waard net mear 

troch de tsjerke oansteld of troch de floreenplichtigen, mar troch it boargerlik be- 

stjoer. Wol bleau de skoalmaster faak koster en foarsjonger, mar hy waard dêrfoar 

apart betelle. Der waard bepaald dat de skoalmaster net minder fertsjinje mocht as yn 

de tiid doet er troch de tsjerke of de floreenplichtigen oansteld waard: oars - sa 

waard ornearre - soene der gjin skoalmasters mear te krijen wêze? De nije feroar- 

dering waard noch yn 1799 ûntdûkt; yn dat jier keazen de ynwenners fan Ealsum 

Douwe Sjoerds ta skoalmaster. Mar it gemeentebestjoer wegere dat goed te karren en 

Sjoerds klage yn in brief, dat de kiezers ‘menden vriheid te hebben om een school 

meester te verkiezen, daar die raad der gemeente anders over denkt, maar egter is hij 

als uitverkorene van den gemeente voorgedragen. Dat sij mij wel konden verkiezen 

tot den kerckendienst, maar niet tot den scholedienst is mij niet aangenaam, maar 

seer leed’ 25? 

De ried makke ek de roasters op foar de lessen en stelde de lesoeren fêst. In master 

moast it hiele jier skoalle hâlde fan tsien oant ien oere en fan twa oant fjouwer oere. 

Hy moast de Nederlânske taal, it staverjen en it skriuwen ûnderrjochtsje, rekkenjen 

en sjongen jaan, de ’hillige’ en de ’profane’ skiednis behannelje en de bern de begjin- 

sels fan de natuer- en iepenbiere religy bybringe, sadat hja foarme wurde soene ta 
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weardige lidmaten fan maatskippij en tsjerke. Neidat Nederlân oan Frankryk taheak- 
ke wie, moast de skoalmaster ek noch Frânsk ûnderrjochtsje. De skoalmasters orga- 
nisearren harren yn it ‘Schoolonderwijzersgezelschap van Oostdongeradeel’, dat yn 
1808 subsydzje oanfrege foar har gearkomsten ien kear yn ’e moanne ‘ter beoefe- 
ning van nuttige wetenschappen betrekkelijk het schoolwezen’. 

Tige wichtich wie it feit dat der om 1807 hinne tasjoch kaam op it dwaan en litten 
fan de skoalmasters. Der waard in skoalopsjenner oansteld, dy’t oan de autoriteiten 
rapport útbrocht oer de ûnderwizers. Dêrnjonken waard it ’plaatselijk toeversicht’ 
fersoarge troch foarname boargers fan it doarp, faak wie dat de dûmny, de dokter of 
immen út ’e gemeenteried.2%8 

It ynkommen fan ’e skoalmaster ferskilde fan plak ta plak; de master fan Ealsum 
fertsjinne 50 gûne, hie frij wenjen en in tún en krige trijekwart skûte turf yn ’t jier. Yn 
le fertsjinne de skoalmaster 260 gûne, hy wie njonken skoalmaster koster en orga- 
nist.2? Lykas dy fan de dûmnys waarden ek de trakteminten fan ’e skoalmasters min 
útbetelle. Yn septimber 1813 hie de ûnderwizer fan Ealsum noch neat betelle krigen 
foar dat jier. Hy moast de skoalle slute en foar de kost arbeidzje. Klaas Blom, skoal- 
master te Ingwierrum, waard, njonken syn baan as ûnderwizer, oansteld as provisjo- 
neel fjildwachter tsjin in salaris fan 75 gûne. De maire fan Ie frege yn 1813 omdôch 
om frijstelling fan it ûnderhâld fan de lezumasyl. Mei dat jild woe er de skoalmaster 

betelje en de boufallige skoallen en earmhuzen yn 'e mairie opknappe.2° 

Fral yn 1813 kaam it ûnderwiis op mennich plakken yn Eastdongeradiel stil te liz- 
zen, omdat de skoalmaster net betelle wurde koe. De Frânske tiid betsjutte lykwols 
in ferbettering: de skoalmasters waarden no troch it gemeentebestjoer oansteld en 
waarden troch de skoalopsjenners en it ’plaatselijk toeversicht’ kontrolearre. Dat 
kaam de kwaliteit fan it ûnderwiis te’n goede. 
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10 Eastdongeradiel as gritenij (1815-1851) 

10.1 Ynlieding 

By Keninklik Beslút fan 17 desimber 1815 waard de âlde yndieling yn gritenijen op 

’e nij ynsteld, de skoutamten waarden opheft. De grytman hie lykwols net deselde 

macht as syn kollega foar 1795: it sintrale regear yn Den Haach hie in bulte foech nei 

him ta lutsen en de grytman, dy’t no gjin juridyske funksje mear hie, waard, sa't ien 

fan harren it neamde, in postrinder fan de gouverneur fan de provinsje. It bestjoer 

fan gritenij en provinsje bleau yn dizze tiid yn ’e hannen fan de grutgrûnbesitters. 

10.2 Gritenij en provinsje 

Lykas yn ’e tiid foar 1795 stjoerde de gritenij twa fertsjinwurdigers nei de Provinsjale 

Steaten, dy't yn Ljouwert gearkamen, ien foar de eallju en ien foar de einerfden. Foar 

de eallju sieten yn ’e Steaten: Julius van Burmania (1814-1816) en Rienck van Burma- 

nia (1717-1825), foar de einerfden J.C. Bergsma (1814-1818), Jouwert Witteveen 

(1819-1822) en Daniel de Blocq van Haersma de With”! Hja hearden ta de rykste 

ynwenners fan Eastdongeradiel en Bergsma en Witteveen hiene yn ’e Frânske tiid ek 

al hege funksjes hân. 

Yn it ‘Reglement op zamenstelling der Staten van de provincie Friesland’ út 1826 

waarden de betingsten, wêr’t immen kiesrjocht opkrige of keazen wurde koe yn ’e 

Steaten, definityf fêststeld. Foar it krijen fan aktyf en passyf kiesrjocht moast der in 

bepaalde mjitte fan wolstân wêze. De easken foar it útoefenjen fan it stimrjocht wie- 

ne de neisteande. Yn Eastdongeradiel hie immen kiesrjocht as er minimaal foar tri- 

tich gûne oanslein waard yn 'e grûnbelesting. Woe er him kandidaat stelle foar de 

Provinsjale Steaten, dan moast er foar mar leafst 200 gûne oanslein wêze. 

De ferkiezings foar de Provinsjale Steaten wiene sûnt 1826 yndirekt. Fryslân wie 

ferdield yn trije distrikten (Eastdongeradiel hearde by it distrikt Burgum), per distrikt 

waard in kieskolleezje fan 24 man keazen. Dat kollege wiisde seis man oan om foar 

de einerfden in sit yn 'e Steaten te nimmen. De eallju stjoerden itselde oantal Ôffurdi- 

gen nei de Provinsjale Steaten. Fanwege de hege finansjele easken bleau it bestjoer 

yn hannen fan de adellike en de net adellike grutgrûnbesitters. 

10.3 It gritenijbestjoer 

De grytman waard net mear, sa’t foar 1795 barde, keazen troch de stimhawwenden 

fan de gritenij, mar oansteld troch de kening.” De grytman krige help fan trije as- 

sessors (de bysitters fan destiids), dy’t yn it begjin troch de Provinsjale Steaten, letter 
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troch de gouverneur beneamd waarden. As kontrôle-ynstânsje fungearre in gemeen- 

teried fan njoggen man, dy’t keazen waard troch de stimrjochtige ynwenners fan 'e 

gritenij, elts riedslid waard keazen út in foardracht fan trije man. Ek waard in gritenij- 

siktaris beneamd, dy’t 1000 gûne jiers fertsjinne, in gritenij-ûntfanger (tsjin in jieryn- 

kommen fan 385 gûne) en in pear plysjetsjinners, sa't doetiids de plysjes neamd 

waarden. 

Yn 1829 waard de wize fan kiezen fan de gemeenteried feroare. Om riedslid te 

wurden moast de kandidaat foar 60 gûne oanslein wêze yn ’e grûnbelesting of oare 

direkte belestings. In riedslid waard foar seis jier beneamd, om de twa jier gyng in 

tredde part fan de ried Ôf. De sittingen fan de gritenijtied waarden in kear of acht yn 

it jier hâlden en wiene net iepenbier. 

Op doarpsnivo wiene de doarpsrjochters yn ’e Frânske tiid Ôftanke en hja kamen 

nei 1815 net werom. De juridyske funksje fan de doarpsrjochters waard oernom- 

men troch de kantonrjochters. Wol moast elts doarp in doarpsadministraasje byhâl- 

de en in begrutting ynleverje. De doarpsadministraasje soarge foar it nderhâld fan 

de earmen en dat fan de fearten en wegen yn it doarp. Yn 1874 waarden dizze 

doarpsadministraasjes Ôfskaft.2°5 

Foar it ferfoljen fan it amt fan grytman waarden de neisteande betingsten opsteld. 

Hy moast de kristlike religy belide (it lidmaatskip fan de herfoarme tsjerke wie gjin 

eask mear), mearderjierrich wêze en yn Fryslân berne wêze of minstens twa jier yn 

Fryslân wenne ha. Hy moast yn of tichtby de gritenij wenje en foar minsten 100 gûne 

oanslein wêze yn 'e grûnbelesting fan de gritenij. De grytman mocht gjin diel út- 

meitsje fan Deputearre Steaten of fan de rjochterlike macht. Syn jierynkommen 

waard op 1000 gûne fêststeld2°4 

De earste grytman nei 1815 wie Johannes Casparus Bergsma, dy't yn ’e Frânske 

tiid maire west hie fan Mitselwier. Hy waard yn 1820 opfolge troch Frederick de 

With, dy’t abbekaat west hie by it Hof fan Fryslân en lid fan Deputearre Steaten. Fan 

1824 oant 1839 wie Daniel de Blocq van Haersma de With grytman. Hy hie ek abbe- 

kaat en lid fan de Provinsjale Steaten west, yn 1841 waard er adele. Syn opfolger wie 

Schelte baron van Heemstra, dy’t grytman fan Dantumadiel west hie. Schelte van 

Heemstra waard yn 1844 yn 'e T'wadde Keamer keazen en waard minister foar saken 

oangeande de herfoarme en oare earetsjinsten. Nettsjinsteande syn Keamerlidmaat- 

skip en syn ministerskip bleau er grytman oan it jier 1849 ta. Yn dat jier waard er op- 

folge troch Jan Minnerts van Haersma de With, in soan fan de foarige Haersma. Ek hy 

hie abbekaat en lid fan de Provinsjale Steaten west. Hy wie de lêste dy’t de titel fan 

grytman droech.? 

Ferlike mei de tiid foar 1795 fermindere it oansjen fan de grytman. De rjochterlike 

funksje wie er kwyt rekke en de politike betsjutting fan it amt wie Ôfnommen, om’*t 

de betsjutting fan de Provinsjale Steaten fermindere wie. Foar 1795 wie it grytmans- 

kip de earste stap nei it lidmaatskip fan de Steaten, dy’t doetiids de tsjinst útmakken 

yn Fryslân, mar fan 1815 Ôf waarden de measte saken yn Den Haach beslist. De gou- 

verneur, dy’t de besluten yn ’e provinsjes útfiere moast, wie wichtiger as de Steaten 
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en waard troch de kening oansteld. Wy sjogge no it omkearde karriêrepatroan fan de 

tiid foar 1795: no waard immen earst lid fan de Steaten en dan grytman. 

10.4 Bestjoerssaken 

Ferlike mei de tiid foar 1795 hie it gritenijbestjoer no minder te sizzen. Wol wie it be- 

stjoer ferantwurdlik foar it ûnderhâld fan gritenijgebouwen en moast it de iepenbiere 

oarder hanthavenje. Dy taken waarden finansiere út de opbringst fan de belestingen 

dy't yn ’e gritenij heft waarden. 

10.4.1 Belestingen 

It belestingsysteem wie sawat itselde as dat fan foar 1795 en it measte jild kaam bin- 

nen út yndirekte belestingen op brea, bier, ensfh. Yn ’e Frânske tiid wiene inkele 

direkte belestingen ynfierd, dy’t fral de riken betelje moasten (koetsjild, tsjinst- 

fammenjild), mar dy waarden nei 1815 Ôfskaft en de aksynzen wiene wer de wich- 

tichste boarne fan ynkomsten foar de gritenij wurden. 

De belestingen brochten net genôch op om alle útjeften te beteljen en it tekoart 

waard haadlik omslein oer de ynwenners fan de gritenij. Dizze omslaggen koene tige 

heech wêze: yn 1818 waard oer de 5.004 ynwenners fan de gritenij 16.875 gûne om- 

slein.?® Dat it sa net fierder koe, seach it gritenijbestjoer wol yn en yn 1824 waard in 

belesting heft op it personiel dat immen yn tsjinst hie, op it meallen, it slachtsjen, op 

wyn en sterke drank, op turf, stienkoal en brânhout. Ek waard der in hûnebelesting 

ynfierd: foar eltse hûn moast in daalder betelle wurde. Mei dizze belestingen kaam de 

begrutting fan ’e gritenij wer yn 'e balâns. Yn 1826 wiene de ynkomsten 10.579 en 

de útjeften 6966 gûne, sadat in batich saldo oerbleau fan sa'n 3000 gûne.”” 

In pear doarpen yn Eastdongeradiel hiene yn dizze jierren in ûnferwachte tafaller, 

It Nederlânske regear besleat yn 1826 in fergoeding te jaan foar de rekwisysjes dy't 

de Russyske soldaten yn 1813 dien hiene. Eanjum krige f 235, le f 459,46 en Mitsel- 

wier f 505; de bedraggen waarden oer de doarpen fan de âlde mairiën ferdield. Twa 

jier letter krigen de doarpen Ie, Moarre en Ingwierrum in fergoeding fan f 1732,38 

foar de hynders dy’t yn 1813 troch de Russen foardere wiene. It doarp Ie brûkte it 

jild foar it oanlizzen fan in fuotpaad bylâns de Hegedyk nei Dokkum ta.” 

10.42 Taken fan it gritenijbestjoer 

De gritenijried besleat om yn 1838 in gritenijhûs te keapjen. Oan dat jier ta hierde de 

gritenij in gewoan wenhûs. In gebou waard foar 7000 gûne oankocht en opknapt. In 

stik fan it gritenijhûs waard ferhierd oan Andries Jobs de Jong út Mitselwier tsjin 100 

gûne hier, op it betingst dat er foar fjoer en ljocht yn it gritenijhûs soargje moast en it 
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gebou skjinhâlde moast. Boppedat moast er der op tasjen dat der op it hie fan it gri- 

tenijhûs net keatst waard. 

It hie gjin goede keap west, want al yn 1844 die bliken dat it gebou te lyts en tige 

ûndoelmjittich ynrjochte wie. It oare jier moast de sekretary al útwreide wurde; dat 

koste 5000 gûne. Foar dy ferbouwing krige de gritenij in subsydzje fan f 1600 fan it 

provinsjaal bestjoer. Op dy subsydzje hie de gritenij fêst net rekkene, want der bleau 

fan de ferbouwing jild oer, dat brûkt waard om de earmen te stypjen. De need ûnder 

de earmen wie oan ’e ein fan ’e fjirtiger jierren grut, om’t fanwege de ierpelsykte de 

rispinge mislearre en it iten krap en djoer waard?” 

In foarstel fan it gritenijbestjoer út 1834 om in brânspuit oan te skaffen waard 

troch de ried fersmiten. De huzen yn ’e gritenij stienen tige ferspraat en de gritenij 

wie sa grut dat it rendemint fan in brânspuit net heech wie. Wol waarden op foarstel 

fan de ried earme-dokters beneamd, dy’t de earmen tsjin in jierlikse fergoeding út de 

gritenijkas fergees fersoargje moasten. 

10.5 Politike ûntjouwings 

It bestjoer fan Eastdongeradiel waard lykas dat fan Nederlân en it grutste part fan 

West-Europa domtinearre troch de eallju en de tige riken. Mar dejingen dy’”t bûten de 

kriteria foelen om aktyf of passyf stimrjocht út te oefenjen begûnen easken te stellen. 

Noch yn 1844 hie it Twadde Keamerlid Schelte van Heemstra (de grytman fan East- 

dongeradiel) mei inkele geastessibben oan de kening foarsteld, de grûnwet sa te fer- 

oarjen dat ek oaren as dejingen dy’t no aktyf en passyf kiesrjocht hiene, stimme 

koene of keazen wurde koene. 

De tsjinstelling eallju mei rike einerfden en gegoede boargerij kaam yn Europa yn 

1848 ta in útbarsting. Yn gâns lannen briek revolúsje út en yn Nederlân besleat de ke- 

ning ta in wiziging fan de grûnwet, dy't mear minsken, fral út de gegoede boargerij, 

tagong joech ta de bestjoersorganen. Yn it regear krige de kening folle minder macht 

en it parlemint mear. 

Yn Fryslân kearden de boargers harren fral tsjin de grytmannen, dy’t as it symboal 

fan de âlde oarder beskôge waarden. Ek yn ’e gritenij fan Eastdongeradiel binne sok- 

ke lûden te beharkjen. Yn 1848 stelden inkelen oan de ried foar om yn ’e takomst de 

grytman út de assessors te kiezen, sadat it salaris fan de grytman útsparre wurde koe. 

Ten fan de oare assessors moast dan tagelyk it amt fan sekretaris waarnimme en it yn- 

kommen fan de assessors koe sa ferlege wurde fan 150 nei 50 gûne. Wy sjogge dat de 

klagers harren fral tsjin it bestjoer en yn it bysûnder tsjin de grytman en de siktaris, de 

wichtichste fertsjintwurdigers fan dat bestjoer, rjochten. De foarstellen waarden 

troch de gritenijried Öfwiisd®! 

De feroarings fan 1848 wiene wichtich, mar it oantal stimgerjochtigen naam mar 

stadichjes ta. It kiesrjocht foar de Twadde Keamer, de Provinsjale Steaten en de ge- 

meenteried bleau bûn oan in soarte begoedigens. Yn Eastdongeradiel wiene yn 1850 

foar de gemeenteriedsferkiezings 405 stimgerjochtigen, yn 1855 415 en yn 1860 
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459. It oantal mooglike kandidaten foar de gritenijried wie noch leger, yn 1850 239 

en yn 1853 250.2% Wat wol ferdwûn wiene de beneamingen fan grytman, assessor 

en gritenij. Fan no oan waard praat fan boargemaster, wethâlders en gemeente. 
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11 Eastdongeradiel yn ’e jierren 1851-1914 

LLL Ynlieding 

Yn dit haadstik besprekke wy de organisaasje fan de gemeente, de taken fan de ge- 

meenteried, de útwreiding fan it kiesrjocht en de dêrmei ferbûne opkomst fan politi- 

ke partijen. Inkele wichtige taken fan de gemeente sa as de gemeentefinânsjes, de 

iepenbiere oarder en it oanlizzen fan wegen besjogge wy yn aparte paragrafen. 

112 lt gemeentebestjoer 

It oantal kiezers foar de gemeenteried naam nei 1851 ta, om’t de kwalifikaasjes oan- 

past waarden. Yn stee fan foar 60 gûne moast de kiezer no foar 15 gûne oanslein wur- 

de yn de grûnbelesting. 

Mei it oannimmen fan de Gemeentewet yn 1851 waard it bestjoer fan de gritenijen 

(no gemeenten) feroare. De earste boargemaster wie âld grytman jhr. mr. J.M. van 

Haersma de With, wethâlders wiene P, Helder, in stienfabrikant, en P. Sybesma. De 

gemeenteried bestie út tsien leden®® en kaam op 20 oktober 1851 foar de earste 

kear byinoar. 

De boargemaster wie de foarsitter fan de ried, dy't ien kear yn de fjirtjin dagen 

gearkaam, op moandei om twa oere. Yn 1852 waard foar de boargemaster in onder- 

skiedingsteken, ’zijnde een penning’, oanskaft. Ien fan de earste dieden fan de boar- 

gemaster wie in besyk oan de kening, dy't doe yn Ljouwert sit hie. It doel wie om de 

belangen fan de gemeente yn ’s kenings ’hoogst desselfs bescherming’ oan te be- 

feljen 2% 

Oer it ynkommen fan de ried hie it nije bestjoer ûnienigens mei Deputearre Stea- 

ten. Beide diene se foarstellen foar de salariearring, mar it docht bliken dat de ried 

hiel wat suniger wie as de Steaten; it ferskil wie by somlike funksjes in tredde.3°5 Yn 

1861 waard fersocht it traktemint fan de boargemaster op te lûken nei 1200 gûne, 

mar de ried willige dit fersyk earst yn 1871 yn. 

113 De taken fan it gemeentebestjoer 

De deistige taken fan it gemeentebestjoer wiene ienfâldige saken sa as it ûnderhâld 

fan gebouwen, wegen en fearten. Sa furdige it bestjoer yn 1853 in beslút út ta it op- 

meitsjen fan de Peazens, dêr't de omwenjenden twa sinten de bunder foar betelje 

moasten. It bestjoer stelde in brêgewachter oan op ’e nije tolbrêge oer it Dokku- 

merdjip by Ingwierrum en liet yn 1858 de doarpsfearten fan le en Eastrum heakkelje. 

De gemeente hie de tsjerketoeren en -klokken yn Eastdongeradiel, dy't yn de 
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Mr. W. van Haersma Buma, fan 1879-1904 boargemaster fan Eastdongeradiel. 

Frânske tiid yn hannen fan de mairiën rekke wiene, oernommen. Hja moast foar it 

nderhâld soargje. Yn 1861 waard besletten sinnewizers oan te bringen op de toeren 

dy't gjin oerwurk hiene. It Ônderhâld koe tige djoer útfalle: yn Ie koste it yn 1869 

7446 gûne. Oare toeren lykas dy fan Wetsens, Ingwierrum en Ealsum blieken boufal- 

lich te wêzen. 

Yn 1871 waarden yn ferskate doarpen lantearnen delset, meiinoar sechstjin. Dat 

wie foar de gemeente in ynvestearring fan 800 gûne, wylst foar oalje en Ônderhâld 

nochris 320 gûne it jier betelle wurde moast. De measte doarpen moasten it foarcarst 

mei ien lantearne dwaan, le krige trije en Eastrum, Nijewier, Jouswier en Wetsens kri- 

gen net ien. 

In wichtige ferbettering foar de gemeente wie it opsetten fan in gemeentereiniging 

yn 1877. De redenen dêrfan waarden troch de gemeenteried sa gearfette: 'eerstens 

ter wille van de reinheid en zindelijkheid, vervolgens als middel voor werkverschaf- 

fing en eindelijk om veel, wat anders verloren gaat, in productie te brengen’? De 

ynstruksje foar it personiel fan de reiniging bepaalde dat de wurknimmers persoanen 

fan ûnbesprutsen gedrach wêze moasten, 'die zich bepaaldelijk nimmer schuldig ma- 

116 

ken adt 

mear g 

En f 
nings, 

waard 

foarste 

fergun 

foar dé 

Ek 

gemee 

rjochts) 

Van Wi 

bining, 
kiezers: 

jum enk 

It ge 

tyk han 

stânput 

Evange 

schap 

Moast c 

kristlik 

 



diel, 

a moast foar it 

nop de toeren 

ste it yn 1869 

lieken boufal- 

sechstjin. Dat 

en ûnderhâld 

ten it foarearst 

n Wetsens kri- 

eentereiniging 

fette: ‘eerstens 

werkverschaf- 

rengen’*’ De 

‚ers persoanen 

r schuldig ma- 

  

  

  

a OO 

ken aan het misbruik van sterken drank’. As hja fanwege sykte of hege âlderdom net 

mear goed arbeidzje koene waarden hja ûntslein. 

En fierder joech it gemeentebestjoer noch fergunnings Ôf foar iepenbiere fertoa- 

nings, folksfeesten en it skinken fan sterke drank. Yn it begjin fan de tweintichste ieu 

waarden dizze fergunnings minder faak Ôfjûn, yn 1910 bygelyks brocht de ried op 

foarstel fan de Ôfdieling Nijtsjerk fan it kristlik wurkmansbûn Patrimonium it oantal 

fergunnings fan 33 op 25.50 

11.4 Politike partijen 

Yn it fjirde fearnsieu fan de njoggentjinde ieu krigen mear ynwenners fan Eastdonge- 

radiel it stimrjocht. Hiene yn 1875 noch 501 man stimrjocht, yn 1906 wiene dat 

1289 en yn 1917 krigen alle manlju it. Foar dat jier hong it rjocht fan stimmen Ôf fan 

it al of net beteljen fan belesting. De kiezer moast himsels registrearje litte, op de ge- 

meentesekretary waard dan neigien oft de aspirant kiezer yndie genôch belesting be- 

telle en, dat wie in twadde betingst, minstens in jier yn de gemeente wenne hie. Yn 

de ferslaggen fan de gemeenteried fine wy withoefolle klachten fan Iju dy’t mienden 

ûnrjochtlik net op ’e kiezerslisten te stean. 

It gemeentebestjoer waard yn Fryslân op provinsjaal en lokaal nivo behearske 

troch de liberalen, Yn de ried fan Eastdongeradiel sieten rike boeren as A. Sybesma út 

Nijtsjerk, dy’t letter boargemaster waard. De liberalen fan Eastdongeradiel hiene har- 

ren feriene yn de kiesferiening "Thorbecke’, dy’t de kandidaten foar de ried en de 

Provinsjale Steaten foardroech. Yn 1875 stie de al neamde Sybesma op ’e foardracht 

foar de Steaten. 

Ek net-liberalen kamen yn ’e ried. Al yn ’e jierren 1851-1857 siet Gerrit Sinia yn ’e 

gemeenteried. Hy wie rjochts (kristlik), mar hie gjin partij efter him. As partij kaam 

rjochts earst yn 1864 yn aksje. Yn dat jier stelden hja yn it kiesdistrikt Dokkum baron 

Van Wassenaer Catwijck kandidaat. Dat de baron yn Den Haach wenne en net folle 

bining hie mei it kiesdistrikt Dokkum waard net sa wichtich achte. Fiüf-en-tweintich 

kiezers, wêrûnder G. Sinia út Mitselwier, D.U. Dykstra út Ljussens, T.R. Sinia út Ean- 

jum en J.H. Meindersma út Peazens, stipen syn kandidatuer. 

It grutte striidpunt tusken de liberale en de kristlike partijen wie it kristlik ûnder- 

wiis. De liberalen seagen godstsjinst as in priveesaak en neamden harren neutraal yn 

dizze kwestje. De kristlike partijen beskôgen it evangeelje as útgongspunt fan it poli- 

tyk hanneljen. Yn in oprop fan de kiesferiening fan de kristliken út 1871 waarden dy 

stânpunten sa formulearre: 'Hebt gij Vaderland en Koning lief, schaamt gij u het 

Evangelie van Christus niet, erkent gij dit als steunpunt voor huis, school en maat- 

schappij’, slút jimme dan by ús oan.” 

Yn it lêste fjirdepart fan de njoggentjinde ieu ûntstie de saneamde skoallestriid. 

Moast de steat allinne soargje foar iepenbier (neutraal) ûnderwiis of moast er ek it 

kristlik ûnderwis stypje? De liberalen wiene foarstanners fan it earste en de skoalle- 

kwestje siet de liberalen like heech as de konfesjonelen: yn it liberale blêd Oostergo 
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stienen yn dizze jierren hast alle wiken stikken oer dit probleem. De liberale boarge- 

master Sybesma pleite yn syn earste taspraak ta de gemeenteried yn 1880 foar it ie- 

penbier ûnderwiis. 

Mei it útwreidzjen fan it oantal kiezers naam de ynfloed fan de konfesjonelen, yn 

Eastdongeradiel fertsjinwurdige troch de Anti-Revolutionaire Partij en (letter) de 

Christelijk-Historische Unie, ta. Yn ’e jierren 1870-1875 wiene fjouwer fan de tolve 

riedsleden de konfesjonele rjochting tadien, nei 1880 hiene de kristlike partijen de 

mearderheid. Yn 1903 waard troch de ynwenners fan Ie it foarstel dien, de riedsgear- 

komsten mei in gebed te begjinnen. Dat waard oannommen. 

It sosjalisme, dat yn oare streken fan Fryslân bloeide, hat yn Eastdongeradiel kwa- 

lik oanhing fûn: de goede kondysjes foar it ûntstean dêrfan ûntbrieken hjir: der wie- 

ne net folle fabriken, of oare ynstânsjes dy’t grutte groepen arbeiders yn tsjinst hiene, 

sa as yn it fean. Allinne yn Mitselwier en Eastrum wennen om 1900 hinne wat leden 

fan de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, dy’t de Ôfdieling Eastdongeradiel foar- 

men. De konfesjonele arbeiders dy’t harren libbensomstannichheden ferbetterje 

woene, hiene harren organisearte yn it Kristlik wurkmansbûn Patrimonium. 

Fanwege it útwreidzjen fan it stimrjocht kaam sûnt 1851 in oare elite oan ’e macht. 

Foar dat jier makken de grutgrûnbesitters de tsjinst út, dêrnei kamen ju as de Sy- 

besma’s yn’e ried: rike boeren, liberaal wat politike opfettings oanbelange. Om 1880 

hinne feroare dy situaasje: yn de ried kamen mear konfesjonelen, dy’t úteinlik de 

mearderheid krigen. 

De taken fan de gemeenteried wiene beheind ta it ûnderhâld fan gebouwen en 

fearten, it tasjoch op ’e iepenbiere oarder en (nei it opdoeken fan de doarpsadmi- 

nístraasjes yn 1871) de soarch foar de earmen (sjoch hjirfoar haadstik 13). Inkele ta- 

ken fan it gemeentebestjoer wolle wy wat neier besjen, te witten de gemeente- 

finânsjen, de iepenbiere oarder en it oanlizzen fan wegen yn 'e gemeente. 

11.5 De gemeentefinânsjen 

De finânsjes wiene yn de hiele njoggentjinde ieu in probleem foar de gemeente. De 

ynkomsten koene komme út de personiele belesting, út aksynzen, út opsinten op ’e 

grûnbelesting en út de haadlike omslach. 

Yn de jierren 30 en ’40 ferlege de ried de personiele belestings en ferfong dy troch 

in systeern fan opsinten oer de grûnbelesting, dy’ fral de riken betellen, en opsinten 

op it mealjild, de slacht en de sterke drank. Benammen op ’e sterke drank (jenever 

hie it bier as genotsdrank ferfongen) kamen hege aksynzen te lizzen. De aksynzen, 

fral dy op de rogge, it folksiten, drokten relatyf it swierst op ’e earmen. 

Om’t de begrutting mei dizze ynkomsten yn ’e jierren '40 net mear slutend wie, 

moast somtiids in buitengewone personele aanslag’ betelle wurde troch de ynwen- 

ners fan de gemeente; yn 1848 wie dy omslach sels 18.900 gûne. It doarp Peazens 

fûn dizze omslach fierstente heech. It doarp wie foar 1150 gûne oanslein en frege 
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oan ‘Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandsche Zaken’ de oanslach te ferleeg- 
jen nei 300 gûne. De Peazumers mienden dat oars de riken, dy’t it measte jild fan de 
omslach opbringe moasten, ferfarre soene nei oare plakken, dêr't hja minder betelje 
hoegden. It doarp fierde fierders oan dat der yn Peazens gâns earmen wiene dy’t al 

swier op de doarpsbegrutting drokten. It doarp protestearre fergees: Peazens moast 

de omslach betelje. 

Om 1850 hinne feroare de wize fan belestingheffen. Kaam foar dat jier it measte 

jild binnen út aksynzen, dêrnei waard de haadlike omslach in wichtige boarne fan 

ynkomsten foar de gemeente. Dy ferfong stadichoan de aksynzen, it earst waard dy 

op de rogge Ôfskaft>'® Yn 1866 wiene de measte aksynzen ferdwûn. 

De haadlike omslach waard yn 1852 ynfierd, it ferskil mei de personiele oanslag- 

gen fan earder wie dat de omslaggen elts jier op ’e nij f@ststeld waarden. Elts doarp 

waard foar in bepaald bedrach oanslein. Meiinoar moasten se in omslach fan 34.350 

gûne opbringe. Alle ynwenners waarden oanslein, de minderjierrigen ek. By it fêst- 

stellen fan de hichte fan it bedrach gyng men út fan it skatte ynkommen, dêr’t ek yn- 

kommen út effekten, rinte, ûnreplik guod, trakteminten en pensjoenen ûnder foel. 

Kosten yn ferbân mei immen syn berop en burokosten mochten ôflutsen wurde.3!! 

De haadlike omslach wie foar in diel in progressive belesting, dit yn tsjinstelling ta 

de aksynzen dy't foar eltsenien gelyk wiene. De omslach telde 17 klassen, de 

heechste yn Eastdongeradiel wie de fjirtjinde. Yn 1853 rûn it persintaazje fan it yn- 

kommen dat oan de omslach betelle wurde moast útinoar fan 1% foar ynkommens 

tusken 250 en 300 gûne oant 5% foar ynkommens boppe de 1000 gûne. De persin- 

taazjes waarden it jier dêrop ferlege nei respektivelik 0,5 en 2% 2? 

Yn 1855 waarden ek de legere ynkommens oanslein, net neffens in persintaazje, mar 

foar in fêst bedrach (sjoch tabel 11). 

Tabel 11 Ynkommen en baadlike omslach yn Eastdongeradiel, 1855 

  

  

ynkommen omslach 

1- 40 gûne 0,30 

40- 50 0,70 
50- 70 0,70 
70 - 100 1,00 

100 - 140 1,45 

  

Njonken de haadlike omslach hie de gemeente noch ynkomsten út leges op hou- 

liksakten, út begraffenisrjochten, brêgejild, ensfh. Ferlike mei de haadlike omslach 

wiene dy ynkomsten 1yts (sjoch tabel 12).34 

De haadlike omslach bedroech yn 1912 25.000 gûne. Fral nei it jier 1860 waard de 

haadlike omslach iderkear heger: wie de omslach yn dat jier noch 21.030 gûne, yn 

1880 wie it mar leafst 52.000 gûne. Nei 1910 stabilisearre de omslach him op in be- 

drach fan sawat 25.000 gûne.3!S 
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Tabel 12 _Ynkomsten gemeente Eastdongeradiel yn 1912 

  

  

opsinten op beboude grûn 2606 gûne 

opsinten op net beboude grûn 3013 

hûnebelesting 684 

brêge-en skoaljild 1951 

fergunnings foar it skinken fan sterke drank 880 

leges boargerlike stân 75 

meiinoar 9209 gûne 

  

It hege bedrach nei 1870 hie twa oarsaken. Yn it foarste plak waarden yn 1871 de 

doarpsadministraasjes opdoekt. Foar dat jier betellen de doarpen de kosten fan de 

earmesoarch en it ûnderhäld fan de skoallen en wegen yn it doarp. De filosofy hjiref- 

ter wie dat, as it doarp sels de lêsten betelje moast, it sunich wêze soe mei it útjaan fan 

jild. Mar om 1865 hinne die bliken dat fral de lytse doarpen ûnmooglik mear de 

Iêsten drage koene. Tusken 1832 en 1866 ferdûbelen bygelyks yn Wetsens de be- 

lestingen fan 300 nei 600 gûne, in tige swiere lêst foar sa'n lyts doarp. Nei 1871 moast 

de gemeente de kosten fan earmesoarch en ûnderhâld foar har rekken nimme. Yn it 

twadde plak ûntstie yn it lêste fjirdepart fan de njoggentjinde ieu in krisis yn de agra- 

ryske sektor. It gefolch wie dat gâns Iju wurkleas waarden en ûnderstipe wurde 

moasten (sa’n 60% fan de haadlike omslach waard yn ’e jierren '80 en 90 bestege oan 

it tsjingean fan de earmoed). De útjeften fan de gemeente rûnen yn dizze jierren 

heech op: joech de gemeente yn 1860 noch 49.631,76 gûne út, yn 1880 wie dat 

f 161.249,66. 

Dertroch waard de haadlike omslach heger. De klachten streamden by de ried bin- 

nen. In te hege omslach koe betsjutte dat de rikere ynwenners fan 'e gemeente ferhu- 

zen nei in gemeente dêr't de omslach folle leger wie, It gefolch wie dat dejingen dy't 

yn ’e gemeente wenjen bleauwen mear betelje moasten. Yn 1882 die bliken dat yn 

tsien jier 52 rike lju út de gemeente weigien wiene, de measten wiene ferhuze nei 

Dokkum, Kollum of Tytsjerksteradiel. Dat wie fan gefolgen dat de efterbliuwers 

13.000 gûne mear oan haadlike omslach betelje moasten 216 

Neffens de Gemeentewet wiene de gemeenten ferplichte om in slutende begrut- 

ting yn te tsjinjen. Dat waard mei de waaksende útjeften foar de bestriding fan de ear- 

moed in hiele toer. De ried fan Eastdongeradiel betsjûge yn 1888 dan ek adheezje 

mei it fersyk fan de gemeente Opsterlân oan de Twadde Keamer om de bepaling oer 

de slutende begrutting yn te lûken, om't dat in te hege haadlike omslach en te hege 

pleatslike belestings meibrocht.*"” Letter krigen de gemeenten in útkearing út ’e kas 

fan it ryk, foar Eastdongeradiel wie dat fiüf-gûne-fjirtich-en-in-heale sint de ynwenner, 

it heechste bedrach dat oan in gemeente yn Fryslân útbetelle waard. It levere de ge- 

meente in bedrach fan 45.500 gûne op. 

De haadlike omslach wie net populêr: om’t de belesting basearre wie op it skatte 

ynkommen, kamen der gâns klachten binnen by de ried. Dy ried hie der suver dei- 

wurk oan om alle fersiken foar ferleegjen fan 'e omslach ôf te hanneljen en oan it be- 
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Detasjemint militêren yn de Earste Wrâtldoarloch legere yn Dokkumer Nije Siten. 

gjin fan de tweintichste ieu wie nimmen mear tefreden mei de haadlike omslach. Yn 

1916 tsjinne de Ôfdieling Eastdongeradiel fan de SDAP in fersyk by de ried yn om de 

omslach op ’e nij te besjen en yn 1922 waard de haadlike omslach Ôfskaft en ferfon- 

gen troch in ynkommensbelesting. Fanwegen it progressive karakter fan dizze be- 

lesting - progressiver as de haadlike omslach - waarden de lêsten billiker ferdield oer 

de ynwenners fan de gemeente.”!? 

116 Plysje en brânwacht 

Nei de Frânske tiid waarden yn Eastdongeradiel fjouwer plysjes oansteld. Alle doar- 

pen hiene dêrnjonken noch in fjildwachter. De plysjes hiene in traktemint fan 200 

gûne yn ’t jier, de fjildwachters krigen 18 gûne. It fildwachterskip wie dan ek in by- 

baantsje. De taken fan de plysjes en fjildwachters wiene ‘alle orders welke aan hen 

door of vanwegen het bestuur of den Heer Grietman in betrekking tot de executie 

van eenige maatregelen van administratie of politiezaken worden gegeven, ter exe- 

cutie te leggen. Wijders een nauwkeurig toezigt te houden op overtredingen, zoo 

van ’s Rijks poenale wetten als van keuren en reglementen in de grietenij’.>'° 
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Yn 1851 stelde de gouverneur fan Fryslân oan de ried fan Eastdongeradiel foar om 
yn de gemeente in pear maresjesees (militêre plysjes) te stas jonearjen, mar de ried wi- 

  

isde dat oanbod fan ’e hân om’t ’in deze gemeente bij de slechten toestand der we- Al Í gen vooral in de winter, het gebruik van bereden hulpmarechaussees minder 5 
doelmatig is’ 2 De wiere reden foar it wegerjen fan de maresjesees wie dat de ried ll 
fan betinken wie dat hja yn ’e streek net bekend wiene en dat de gemeente betrelje | 
moast foar de kosten fan de plysje en syn hynder. Foar dat jild koene, neffens de ried, Kd Ô 
better de trakteminten fan de doarps- of fjildwachters ferhege wurde. 

Yn 1855 wiene yn Eastdongeradiel trije plysjes, ien yn Mitselwier, ien yn Eanjum 
en ien yn Ingwierrum; hja fertsjinnen tusken de 250 en 300 gûne. Der wiene alve 
plysjetsjinners, sa't de doarps- en fjildwachters ek wol neamd waarden: sy fertsjin- 
nen tusken de tsien (yn Wetsens) en de fjirtich gûne (yn Ie). Dêr moasten hja ek noch En 
klean en wapens fan keapje (carst yn 1871 waarden foar rekken fan de gemeente foar 
eltse plysjetsjinner in reinjas en in revolver oanskaft). Oer de lege leanen waard faak 

| klage, somtiids mei sukses: yn 1853 krigen de plysjetsjinners in gratifikaasje fan fyf- 
tich gûne en yn 1870 wiene de leanen oprûn ta 36 à 42 gûne it jier 32! 

Fierdere ferhegings fan it traktemint sieten der net yn, in inkele kear krigen hja in 
| | gratifikaasje fan in tientsje of minder. Ek it betraapjen op ’e die levere in gratifilkaasje 

  

  

  

op en sûnt 1875 krigen de plysjetsjinners in fergoeding foar nachtlike surveillânses Ut letter 
| by winterdei.322 zien van 

It amt fan plysjetsjinner of fjildwachter bleau in bybaantsje, sa’t bliken docht út in lijns \ 
, steat út 1873 (sjoch tabel 13).3% Ï 

| Tabel 13 _Plysjetsjinners yn Fastdongeradiel yn 1873 fan boa ĳ de wei dì 
|| namme plak oansteld yn berop tid te 

wachten 
E S. Gaasterland Eastrum 1860 timmerman skaft.** 

J. Schreiber le 1874 slachter Twadde 
H. Brenner Ingwierrum 1858 gernier De i 

_R M. Matthijs Mitselwier 1858 boade , J 
| R. Torensma Nijtsjerk 1873 gernier CEE 

J. Boersma Nijewier 1854 gernnier ensfh. Bj 
Á. Steegstra Peazens 1861 weinmakker mishar 
S. Hellinga Ealsum 1862 boade penbie 
J. Westra Moarre 1876 sûnder berop gen fan! 
J. Alberda Moarre 1873 keapman | 

De ply 
| 

in brêge, 
Nettsjinsteande it feit dat it baantsje min betelle waard, wiene der genôch Iju dy’t oankaark 

| plysjetsjinner wurde woene: yn 1876 sollisitearren mear as fyftich man op in fa- Deb d 
katuere. 1851 daf 

| Noch yn 1900 klage de ynspekteur fan plysje oer de lege leanen. Him tocht dat de regels ng 
leanen, dy’t doe sawat 300 gûne it jier bedroegen, oplutsen wurde moasten nei 550 prangend 

uzen Ym | | à 600 gûne. Want wat barde no, skreau er: de measte plysjes fertsjinnen mei it dwaan 
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Ut letter jierren; ‘Automobielbrandspuit, gebouwd op een Chevrolet Truck, 6 cylinder, voor- 
zien van rooteerende pomp, cap. pl.m 1800 liter bij 5 atm. regenwater koeling’, sa fertelle de 
reklamefoto's fan Machinefabriek Concordia, De brânspuit waard yn 1929 oantiúgd troch 
de brâmwacht fan Mitselwier. 

fan boadskippen en it opknappen fan lytse kerweikes foar de boargers wat by. Sa stie 
de wei nei korrupsje en kornútsjepolityk wiid iepen. Ek de bewapening liet yn dizze 
tid te winskjen oer: de measte plysjes hiene in sabel en in pear hânboeiens. De fjild- 
wachters fan Peazens en Mitselwier hiene úteinlik op eigen kosten in revolver oan- 
skaft»* Geandewei waard de beleanning fan de plysjes ferbettere, mar earst nei de 
Twadde Wrâldoarloch hie Eastdongeradiel in goed en profesjoneel plysjekorps. 

De taken fan de plysje leine op it mêd fan it tsjingean fan de misdie en it tasjoch op 
'e gemeenteferoarderings. De measte fergripen wiene it stellen fan iten, klean, skuon, 
ensfh. Fierders waard nochal ris in proses-ferbaal opmakke oer buorrelêst en oer 
mishanneljen (yn Nijtsjerk waard yn de jierren ’80 omtrint alle dagen fochten). Ek ie- 
penbiere dronkenskip kaam faak foar, wylst guon Eastdongeradielsters in proses kri- 
gen fanwege it Ôfsjitten fan gewearen en pistoalen yn ’e doarpsbuorren.”5 

De plysjes dielden ek bekeurings út foar ferkearsoertrêdings sa as te hurd riden oer 
in brêge mei hynder-en-wein, it net striken fan it seil troch in skipper as der in hynder 
oankaam, en foar losrinnend fee. 

De brânwacht waard yn Eastdongeradiel pas let organisearre. Al miende de ried yn 
1851 dat it net nedich wie om in brânspuit oan te skaffen, der waarden dochs maat- 
regels nommen om grutte brânen foar te kommen. Yn 1854 waard in oarder op it 
brângefaar Ôfkundige; dêr waard yn fêststeld dat de gevels en de sydmuorren fan ’e 
huzen yn ’e buorren 30 jellen of mear faninoar stean moasten. De muorren moasten 
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fan stien wêze en de dakken fan 'e huzen moasten mei pannen of laaien dutsen wêze. 

Elts hûs moast in goede skoarstien hawwe en yn houten gebouwen mocht gjin fjoer 

stookt wurde. Der waarden ek brânljedders en amers foar it dwêsten oanskaft.>® 

It die al gau bliken dat dizze maatregels net foldwaande wiene en yn 1858 waard 

dochs noch in brânspuit oanskaft, foar 1081 gûne. De spuit waard troch frij willigers 

betsjinne. Letter, yn 1876, krigen alle gruttere doarpen yn ’e gemeente in eigen 

brânspuit. Mei dy lokale brânwachtkorpsen, dy’t fêste pompers hiene, ûnder it kom- 

mando fan in ûnderbrânmaster, koene de brânen better bestriden wurde. Yn 1900 

krige de brânwacht yn 'e doarpen eigen gebouwen, dy't faak ek troch de plysje as 

wachtlokaal brûkt waarden? 

LL7 De ferbinings yn de gemeente 

Oan it begjin fan de njoggentjinde ieu wie it wegenet yn Nederlân en Fryslân min. In 

reis fan Dokkum nei Den Haach duorre al gau inkele dagen. Ek yn 'e gemeente East- 

dongeradiel wiene de ferbinings net bêst. Yn 1815 waard oer de wichtichste wegen 

yn ’e gemeente skreaun: De Heereweg, loopende naar Metslawier loopt door weid- 

en bouwlanden, waarvan in den wintertijd een gedeelte onder water is. Deszelfs ge- 

middelde breedte is ongeveer 19 voeten en de lengte 1,75 uur, zijnde de overigen al- 

le inwegen, welke naar Peazens, Nijkerk en Ee en Engwierum loopen, welke 

meestijds in den winter onder water zijn, van welke geene geregelde lengte en 

breedte kan worden bepaald door hunne zware kronkelingen en ongeregelde 

breedte’ #28 Der wie dus yn 'e gemeente mar ien wei dy’t, op winterdagen nei, reed- 

lik te beriden wie. It measte ferfier gyng dan ek mei it skip oer de Peazens, de Dokku- 

mer Ie en de Súdie, Beurtskippers (yn 1889 wiene der tsien yn Eastdongeradiel) 

fersoargen de ferbinings tusken de gruttere doarpen en Dokkum. De doarpen diene 

alle war om de fearten en de streamen ek 's winters befarber te hâlden. Wie it iis te 

tsjok, dan gyng it ferfier fan minsken en guod mei sliden. De gemneente lei dêrfoar ba- 

nen oer it iis oan fan minstens twa jellen breed, it tafersjoch dêrop waard tabetroud 

oan in baanwachter. 

Earst om 1850 hinne begûn de tastân te ferbetterjen. Yn 1852 krige de gemeente- 

tied tal fan rekesten fan ynwenners út Eastdongeradiel om yn ’'e gemeente keunstwe- 

gen oan te lizzen. De rekesten waarden ynwillige, mar de gemeente hie net mear as 

40.000 gûne te besteegjen oan it oanlizzen fan wegen. De provinsje subsidiearre 

úteinlik sawat 30% fan de kosten, de dykskontribuanten betellen 19.000 gûne en de 

stêd Dokkum lei 15.000 gûne op it kleed. 

De trajekten fan 'e wegen waarden troch de gemeenteried fêststeld. len wei soe 

rinne fan Dokkum bylâns Eastrum, Ie en Ingwietrum nei de Nije Silen ta, in oaren rûn 

fan Mitselwier oer Ropta en Eanjum nei De Skâns. In sydtûke hjirfan rûn oer Nije- 

wier, Nijtsjerk en Moarre nei Peazens. Doe't bliken die dat it lizzen fan de wei oer 

Jouswier tige djoer wurde soe, om’t frijwat grûn ûnteigene wurde moast, besleat de 

gemeenteried de wei te lizzen op it plak dêr't de âlde Spekwei lei.5® 
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Stadichoan waarden alle doarpen op ’e keunstwegen oansletten, yn 1866 waard in 

wei oer Nijtsjerk nei Bollingwier oanlein, yn 1868 in wei nei Nijhústerpiip, dy’t 

oansleat op ‘e wei Dokkum-Peazens en yn 1869 kaam der noch in wei nei Nije- 

wier 2! It oanlizzen fan al dy diken waard troch de provinsje stipe. Dat kerwei kaam 

ek de wurkgelegenheid te stea. Net allinne levere de oanlis fan de wegen wurk op, 

mar ek waarden yn 1857 seis dykwurkers oansteld, dy’t de wegen ûnderhâlde moas- 

ten. len fan de seis dykwurkers wie Johannes Jacobus Richter.3%2 

Ek yn letter jierren waard it wegenet útwreide. Houten brêgen waarden ferfongen 

troch izeren en yn 1876 waard in wei oanlein fan Mitselwier nei Nijewier. De ge- 

meente wie fan betinken dat dit doarp noch wat tegoede hie want Nijewier hie op ci- 

gen kosten in oerwurk foar de tsjerketoer oanskaft (oare doarpen hiene dat op 

gemeentekosten dien). Boppedat hie de gemeenteried wegere yn it doarp in earm- 

hûs te stiftsjen. Sa krige ek Nijwier in ferbining mei Mitselwier, it haadplak fan de ge- 

meente.” 

Foar it ferfier yn de gemeente wiene de wegen in útkomst. De frachtriders koene 

no op fêste tiden ride en waarden wichtige konkurrinten foar de skippers; dy koene 

winterdeis, as it wetter tichtfêrzen wie, en simmerdeis, as de fearten droech leine, net 

farre. Yn 1875 stie de neikommende advertinsje yn ’e krante: 'Leest dit! Ondergete- 

kende bericht aan het geachte publiek en aan Heeren kooplieden, dat hij voorne- 

mens is zich als postrijder te Nijkerk te vestigen. Woensdag 22 sept. voor het eerst af 

te rijden bij W. Bergmans, logementhouder te Nijkerk, precies 's middags 12.30 uur 

naar Dokkum en ’s avonds 5 uur terug naar Nijkerk. Anne van der Meulen, postrijder 

en voerman te Nijkerk’ 5% 

De strjitten yn de doarpen waarden ek ferbettere. Yn 1883 wie de reed om de terp 

fan Wetsens hinne net mear te begean foar koetsen en moast de wei ferhurde wurde. 

Yn 1888 waard besletten alle bakstiennen strjitten yn 'e gemeente te ferfangen troch 

grintwegen. Dat wie tagelyk wurkferskaffing. Yn dizze jierren wie de wurkleasheid 

tige grut en it braken fan flaaks, de normale wurkferskaffing, wie te djoer wurden 2 

Al wiene no alle doarpen yn ’e gemeente meiinoar ferbûn troch- wegen, de kwali- 

teit fan dy wegen wie net bêst. Doe't yn 1905 ien fan ’e riedsleden klage oer de min- 

ne tastân fan de grintwegen, miende de boargemaster sizze te moatten dat hy net sa 

kleie moast; de klaaiwegen wiene noch folle minder. It riedslid andere dat it ferskil 

net sa grut wie; de spoaren yn ’e grintwegen stiene fol wetter. 

Goede ferbinings wiene wichtich foar Eastdongeradiel, om’t de measte lânbou- 

produkten yn Ljouwert ferkocht waarden. De ried stie der dêrom by oare gemeente 

op oan, de ryd- en farwegen nei dizze stêd te ferbetterjen. Mar it fersyk út 1893 fan de 

ried oan de provinsje om de trekwei fan Dokkum nei Ljouwert te ferbetterjen waard 

Öfwiisd, omdat de provinsje fan miening wie dat de takomst fan de binnenskipfeart 

by de stoomboaten lei en net by de trekskûten.>% 

Sûnt de jierren ’80 wiene der yn Eastdongeradiel stoomboaten. Paulus Fennema 

fear fan Ingwierrum op Dokkum en Ljouwert mei de ‘Oostdongeradeel’, in stoom- 

boat fan 12 pk, dy’t 90 man ferfiere koe en Sytse Visser út le befear itselde trajekt mei 
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De earste auto yn Eanjum, om 1900 hinne. 

syn 8 pk boat ‘Antilope’. Hy koe 70 minsken ferfiere. Letter fersoargen de ’Dokku- 

mer Nieuwe Zijlen’ en ‘Concordia’ de ferbining mei Ljouwert.’ 

Net allinne waard de Noardeasthoeke fan Fryslân troch wegen ûntsletten, ek wie- 

ne der plannen om in spoarferbining oan te lizzen tusken û.o. Eastdongeradiel en 

Ljouwert. It earste plan foar de oanlis en de eksploitaasje fan in stoomtramlijn datcar- 

re fan 1882, mar earst yn 1889 seine Deputearre Steaten ta, hjirfoar subsydzje te jaan. 

It plan wie om in spoarbaan oan te lizzen fan Ljouwert oer Stiens en Holwert nei 

Dokkum en Mitselwier. Dat trajekt stie de gemeente Westdongeradiel net oan: de ge- 

meente woe dat it spoar fia Hantum rinne soe, mar úteinlik moast Westdongeradiel 

belies jaan. 

Yn 'e gemeente Eastdongeradiel wie der tige op oanstien om it spoar fan Dokkum 

troch te lûken nei Mitselwier. In fersyk dêrta waard Ônderskreaun troch 276 persoa- 

nen. Hja mienden dat mei it oansluten fan Mitselwier op it spoarweinet Eastdongera- 

diel út syn isolemint komme soe: it ferfier fan minsken en guod soe folle hurder gean 

en de konkurrinsjeposysje fan de gemeente, dy't swier te lijen hie ûnder de agraryske 

depresje, koe sa ferbettere wurde. Spitigernôch die al gau bliken dat it foarstelde tra- 

jekt neffens de inisjatyfnimmers net rendabel te eksploitearjen wie.*%® 

Yn 1898 seach it der better út foar de spoarbaan: in dyk foar de lokaalspoarbaan 

waard oanlein fan Ljouwert oer Stiens nei Mitselwier. De provinsje stipe de oanlis 

mei in rinteleas foarskot fan 34.000 gûne. Yn 1899 tsjinnen R. Banda en inkele oare 

ynwenners fan Eanjum in rekest yn by de provinsje om it spoar troch te lûken nei 
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Eanjum, mar dat barde earst yn 1914. Wol ried sûnt 1898 in bus tusken Mitselwier en 
Eanjum, dy't yn 1914, doe't it spoar trochlutsen wie nei Eanjum, wer opdûkt 
waard.2% 

Oer it Dokkumer lokaaltsje, sa’t it spoar neamd waard, kamen nochal wat klach- 

ten, De ferbinings wiene min en de stasjons wiene suterich. Fral it stasjon fan Mitsel- 

wier hie in minne namme: ‘Het station van het locaalspoor bij Metslawier is misera- 

bel. Geen haltegebouw langs de geheele lijn is zoo primitief en zoo onoogelijk als dit 

gebouwtje. Voor het publiek was het station gesloten onder voorwendsel van on- 

voldoende politietoezicht’, klage in reizger yn 1910,3% 

Yn 193/ die bliken dat de spoarwei net mear rendabel wie en waard de line 

opdûkt. 

  

Lepening fan stasjon Eanjum fan it ‘Dokkumer lokaaltsje’, 23 augustus 1913. 
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12 De ekonomyske ûntjouwing fan 
Eastdongeradiel (1815-1914) 

12.1 De struktuer fan de ekonomy yn de 19de ieu 

12,1.1 Beropsbefolking 

It yanwennertal fan Eastdongeradiel naam yn de 19de ieu en 20ste ieu stadichoan ta, 
sd no en dan ûnderbrutsen troch in lichte tebeksetter. Yn 1830 hie de gemeente 
6237 ynwenners, yn 1860: 6921. Oant 1880 rûn dat oantal op nei 8319; dêrnei rûn 
ittebek oant 1900 ta. Wy sille sjen dat it waaksen fan de befolking parallel rûn oan de 
foarútgong yn de lânbou en it ferdwinen fan de ierpelsykte. Nei 1878 briek in krisis 
út yn de lânbou, dy’t omtrint tweintich jier duorre. It weromrinnen fan it befol- 
kingstal nei 1878 is dêrmei te ferklearjen. Gâns folk teach nei de grutte steden of nei 
Amearilka, omdat yn Eastdongeradiel gjin wurk mear wie 3! 

Dizze weagen yn it ferrin fan it ynwennertal fan Eastdongeradiel kaam oerien mei 
dy yn hiel agrarysk Fryslân. De groei wie net lykmjittich oer de doarpen ferspraat: de 
gruttere plakken woeksen tusken 1890 en 1960 it hurdste (oan 45% ta), de Iytsere 
doarpen ferlearen ynwenners. Yn alle doarpen bestie de tendins om jin yn 'e doarps- 
buorren nei wenjen te setten.” 

Mùûne ’Ropta’ te Mitselwier. 
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12.1.2 De lânbou 

Yn ’e lÂânbou waarden oant de krisis fan 1878 fral de tradisjonele fruchten ferboud: 

weet, rogge, koarn, hjouwer, ierpels, koalsied, beane en earte. De resultaten fan ’e 

lânbou hingen tige nei gear mei de konjunktuer: in licht ynsakjen fan dy konjunktuer 

hie gefolgen foar de hiele gemeente. Ek it waar wie fansels tige wichtich foar de resul- 

taten fan ’e lânbou, sa’t de gouverneur fan Fryslân yn 1817 fêststelde. Dat jier hie 

trouwens in goed jier west, lykas ek de trije neikommende jierren. Mar 1821 wie in 

min jier: it nÔt joech in bulte strie, mar amper sied, it koalsied moast wer Ûnderploe- 

ge wurde en ek it flaaks wie wol lang, mar miste kwaliteit. Nettsjinsteande de minne 

rispinge bleauwen de prizen leech en de gouverneur kwalifisearre it jier dan ek as 

‘kommerverwekkend door de buitengewonen laagte der prijzen van de meeste pro- 

ducten’. Ek yn 1822 wie de rispinge min fanwege in wiete simmer sûnder sinne: 

weet, koalsied en hjouwer leveren net folle op, allinne koarn, flaaks, rogge en ierpels 

hiene in goede opbringst.* 

Sa wikselen goede en minne jierren inoar Ôf. Ynsidinteel waard de tastân slimmer 

wannear't de diken brieken of de winter tige lang en kâld wie. Mar dat wiene gjin 

grutte katastrofen ferlike mei de ierpelsykte fan de midden fan de njoggentjinde ieu. 

De ierpels wiene doe al desennia lang it folksiten by útstek. It gewaaks wie nochal 

bewurklik, mar de rispinge slagge hast altiten. Faak hierden arbeiders in stik lân dêr't 

hja ierpels op ferbouden, somtiids foar eigen rekken, somtiids tsjin in lean. E‚ Mein- 

dersma út Ie makke bygelyks it neikommend kontrakt op: ‘Het in de grond zetten 

der aardappelen besteed en te bewerken drie pondemaaten bouwland buitendijks 

tot aardappels aan Jacob Hendriks Braaksma, op kondiezjen om hetzelve viermaal 

over te wieden, te dollen en aan de hoop te leveren en te helpen beslaan onder de 

herfstmodder, moetende de hoop zoo digt aan het diept zitten als het lijen kan om 

het water. Het dollen moet 6 weeken voor Allerheiligen beginnen en zal hiervan tot 

loon ontvangen de somme van 65 gulden’ 2 Meindersma koe dy kears syn ierpels 

noch út ’e grûn helje litte, mar it oare jier briek der in sykte ûnder de ierpels út. Op 7 

augustus waard dy sykte foar it earst sinjalearre op in bedriuw yn St. Anne; in wike 

letter rjochte de sykte grutte skea oan yn de Dongeradielen en al sei de gouverneur 

fan Fryslân in preemje ta oan dejinge dy’t de sykte keare koe, yn septimber 1845 die 

bliken dat yn hiel Fryslân gjin eker lân foar de sykte sparre bleaun wie. 

It bleau net by dat iene jier: jierren efterinoar kaam de sykte werom, yn 1846 bleau 

der wer gjin eker sparre en yn 1848 wie it it slimst. De sykte kaam meastal yn july en 

augustus opsetten: yn juny 1846 bygelyks skreau de grytman yn syn rapport dat de 

ierpels der bysûnder goed foarstiene en in goede rispinge ûnthjitte. In moanne letter 

wiene omtrint alle ekers troch de sykte oantaast. De ierpels waarden tige djoer en 

foar it folk betsjutte de ierpelsykte lijen. Op ferskate plakken kaam it yn 1847 ta re- 

boelje. Nei 1850 ferdwûn de sykte en waarden de ierpels wer it folksiten.”5 

len produkt wie yn dizze jierren op syn retoer: it koalsied. De oalje fan dat sied 

waard oan distiid ta brûkt as brânje, mar sûnt 1865 ferkrongen troch de petroalje en 
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guodkeapere ymport fan koalsied út East-Europa. Dêr stie foaroer dat de tylt fan 
flaaks tanaam 3% 

De lânbou wie om 1850 hinne noch tige tradisjoneel, mar somliken besochten om 
mei nije metoaden en in bettere bedriuwsfiering te begjinnen. Yn 1851 waard troch 
Deputearre Steaten in kommisje ynsteld foar de lânbou, de ’Maatschappij tot bevor- 
dering van de landbouw’. Dy organisaasje advisearre de boeren op it mêd fan de be- 
driuwsfiering; foar Eastdongeradiel siet P.C. Bakker út Ingwierrum yn ’e kommisje; 
letter wie dat J.N. Witteveen út Mitselwier. Op 'e lânboutentoanstelling, dy’t de Maat- 
schappij yn 1855 organisearre, foelen inkele Dongeradielsters yn ’e prizen: E.P. Rijp- 
ma út Nijewier hie in spesjale ploege ynstjoerd en T.R. Dijkstra út Nijtsjerk hie in 
siedmasine foar de richjebou ûntwurpen.+#” 

Grutte feroarings brocht de agraryske depresje, dy't it produksje-skema fan de lân- 
bou feroare en de ferbou fan oare produkten as de tradisjonele fruchten stimulearre. 

De agraryske depresje fan 1878 oant 1895 rekke de lânbou yn hiel West-Europa, 
mar wie it slimst foar de streken dy’t fòàr alles Ofhinklik wiene fan de resultaten fan ’e 
lânbou. Yn dy kategory falt hiel Nederlân (it lân wie noch kwalik yndustrialiscarre), 
mar fral Fryslân. Twa kear wie de tastân fan de lânbou bysûnder krityk: om 1880 hin- 
ne en yn it begjin fan de jierren ’90. Fanwege it minne waar yn ’e jierren 1877, 1878 
en 1879 fermindere de opbringst. Waard earder de lege priis foar it gewaaks kom- 
pensearre troch hege prizen, troch de Amerikaanske konkurrinsje barde dat yn dizze 
jierren net. De opbringst sawol as de prizen wiene dus leech. En yn de njoggentiger 
jierren wie it net oars. 

De Fryske lânbouproduksje wie yn dizze jierren hielendal ynskeakele yn it nasjo- 
nale en ynternasjonale hannelsferkear. De flugge útwreiding fan de produksje yn 
Noard-Amerika, en it ferbettere ferfier fan de lânbouprodukten, mooglik makke 
troch it oanlizzen fan spoarbanen en it brûken fan izeren skippen, brocht skerpe 
konkurrinsje teweech. Produkten as weet, koalsied en flaaks koene dy konkurrinsje 
net oan. Oare tradisjonele produkten as hjouwer, koarn en ierpels koene dat allinne 
om’t de binnenlânske merk foar feefoer him útwreide. 

De bouboeren pasten harren produksje oan by de omstannichheden en relatear- 
ren dy oan 'e merksituaasje: produkten dy't konkurrearje koene, sa as ierpels, earte 
en beane, waarden mear ferboud, weet en rogge folle minder 2® Der waard ien nij 
produkt yntrodusearre: de sûkerbyt. Yn 1889 en 1891 waard in proef nommen mei 
de bou fan dit gewaaks, mar dy slagge fanwege it minne waar net al te bêst. Mar net- 
tsjinsteande it feit dat it waar tsjin siet, Ónthjitte de tylt fan sûkerbiten hiel wat: de bi- 
ten brochten alve gûne de tûzen kilo op. Yn 1893 waard op ’e nij 35 ha sûkerbiten 
ferboud; it levere 1,2 miljoen kilo biten op. De ûnkosten wiene frij leech en sakken 
fan 97 gûne de bunder yn 1894 nei 85 gûne yn 1900.3® Nei dit goede resultaat be- 
gûn de bitetylt yn Eastdongeradiel him út te wreidzjen, sa’t bliken docht út steat 14. 
Om de gefolgen fan de krisis te bestriden waard op 24 febrewaris 1885 in Ôfsûn- 

derlike Ôfdieling Eastdongeradiel fan de ’Friesche Maatschappij van Landbouw’ op- 
rjochte. Sa’n tweintich boeren kamen op ’e gearkomste. F.E. Botma naam it wurd, 
yn it Frysk, en sette it doel fan de Ôfdieling útien. De ôfdieling Eastdongeradiel woe 
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Tabel 14 Bitetylt yn Eastdongeradiel 1894-1950 

  

  

jier hektare opbringst yn kg priis de 1000 kg 

1894 126 4004.000 [9 

1896 302 8456.000 Or 

1898 458 1.1908.000 8,- 

1900 434 1.3020.000 Ie 

  

har fral talizze op ’e problemen yn de lânbou. Neffens Botma lei de 'Maatschappij’ te- 

folle klam op ’e feehâlderij, dy’t yn Eastdongeradiel fan folle minder belang wie as yn 

oare parten fan Fryslân. 

It doel fan de Ôfdieling Eastdongeradiel wie, njonken it jaan fan advizen oer lân- 

bouproblemen ek it op koöperative basis ynkeapjen fan sied. Dat sloech net daliks 

oan: allinne it klaversied waard op dizze basis oanskaft. Letter waard ek superfosfaat, 

peruguano en silisalpeter op koöperative basis ynkocht. It oantal leden fan de Frie- 

sche Mij Ôfdieling Eastdongeradiel wreide him út fan 20 yn 1885 oant 91 yn 1889. 

Net allinne boeren wiene lid, ek Iju as notaris Feenstra fan Mitselwier, dokter Kiestra 

fan le en C.J. de Vries, boppemaster yn Moarre.*% 

De Ôfdieling Eastdongeradiel liet yn 1899 in ûndersyk dwaan nei de mooglikhe- 

den fan it oprjochtsjen fan in lânboubank op koöperative basis, mar carst yn 1908 

waard yn Eanjum troch tsien boeren, twa hofkers en in opsichter de ’Boerenleen- 

bank Anjum’ oprjochte mei as doel it ferskaffen fan krediten oan leden, it belizzen 

  

Pleais (letter kafee Veldzicht’) oan 'e Roptawet te Mitselwier, om 1900 hinne.



fan it jild en it foarmjen fan in reservefûns foar it behertigjen fan ’de stoffelijke en ze- 

delijke belangen der leden’! 

De agraryske krisis hie ek gefolgen op it sosjale mêd. It besit fan effekten en oergar- 

re kaptalen rûn sûnt 1879 tebek: de bouboeren moasten op harren kaptaal yntarre 

om de eksploitaasjekosten te dekken. Fral de pachtboeren en de hofkers hiene it 

swier: de ynkomsten sakken nei 1878 hurd, mar de pachtprizen bleauwen foarearst 

gelyk. (Yn Eastdongeradiel wie yn. 1894 de ferhâlding eigner-pachter sawat ien op 

trijc).”? De sosjale status fan de boeren feroare dan ek wolris yn de krisis: grutte boe- 

ten waarden hofker, hofkers waarden arbeider. As boer waard immen beskôge dy’t 

mear as fiif hektare lân beboude, in hofker stie tusken boer en arbeider yn. Hy fer- 

boude meastal flaaks en ierpels en hierde it lân. 

De krisis hie ek gefolgen foar de wurkgelegenheid en de leanen. De boeren besu- 

nigen op it oantal arbeiders, de oerstallige arbeiders gyngen nei de stêden of emi- 

grearren. It oantal earmen dat holpen wurde moast naam tige ta. 

Mei de ein fan de krisis yn 1895 ferbettere de tastân fan de lânbou, al wikselen goe- 

de jierren mei minne. Sa wie bygelyks 1897 in min jier, sels de bou fan sûkerbiten 

mislearre. Mar de lânbou wie oergien op better ferkeapjende produkten as ierpels, 

sûkerbiten, hjouwer, earte en beane en de oanlûkende konjunktuer soargen foar he- 

gere prizen. It útbrekken fan de Earste Wrâldkriich yn 1914 feroare foarearst neat: de 

prizen rûnen oan 1916 ta op en ferdûbelen of fertrijefâldigen somtiids.>” 

De jierren tusken 1906 en 1916 wiene dus goede tiden foar de bouboeren, mar 

sûnt 1916 waard it minder. De hannel yn lânbouprodukten kaam stil te lizzen, de 

rogge waard troch it regear yn beslach nommen foar distribúsje en de keapkrêft fan 

it folk rûn troch de oprinnende prizen werom. Nei de oarloch kelderen de prizen 

omraak, mar yn 'e tweintiger jierren gyng it wer wat better, fral de bou fan ierpels, 

earte en foerbiten naam ta, hjouwer, weet en sûkerbiten waarden lykwols minder 

ferboud.** Ek oan de ein fan ’e tweintiger jierren makke de lânbou wer minne tiden 

troch. Yn it gemeenteferslach oer 1929 Iêze wy: ’'De achteruitgang grensde aan een 

debacle, de verbouw van graan, aardappelen en vlas zijn niet meer lonend, geduren- 

de twee jaar reeds moesten de aardappelen verkocht worden voor prijzen, die de 

landhuur nauwelijks dekten’** De krisis fan 1929 makke alles noch slimmer en 

earst oan ’e ein fan ’e jierren ’30 ferbettere de situaasje wat. 

As konklúzje kinne wy stelle dat de boeren yn Eastdongeradiel harren ferbouske- 

ma oanpasten oan ’e krisis: de tradisjonele hannelsfruchten (koalsied, flaaks) en yn 

mindere mjitte produkten as rogge en weet waarden minder ferboud, wylst de pro- 

dukten dy’t net sa folle yn prijs sakke wiene (earte, beane, ierpels, hjouwer) mear fer- 

boud waarden. De sûkerbyt waard as nij gewaaks yntrodusearre. Op it kaptaal waard 

fral oan it begjin fan ’e Krisis yntard. 

12.1.3 De feehâlderij 

Al wie Eastdongeradiel foar it grutste part in lânboustreek, der wiene dochs frijwat 

feehâlders. Fral yn 'e omkriten fan le en Ingwierrum wie de fee- en skieppehâlderij 
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sels wichtiger as de lânbou. Yn ’e boustreek hâlden de measte boeren ek in pear kij, 

wylst de arbeiders faak wat lytsfee hiene: in skiep, in geit of in keppel einen. 

Gegevens oer it oantal beesten hawwe wy pas sûnt 1851; dêrfoar wurde de 

beesten allinne neamd as der in goarre útbrekt.”* Wy sjogge dat it oantal beesten yn 

Eastdongeradiel him tusken 1851 en 1929 sterk útwreide. Allinne it oantal oksen, ei- 

nen (en it oantal bijekuorren) naam Ôf.55” 

De agraryske krisis pakte foar de bouboeren slimmer út as foar de feeboeren, mar 

net folle boeren gyngen fan de lânbou oer nei de feehâlderij. It oantal kij naam yn 'e 

jierren fan ’e agraryske depresje sels Ôf, om’t de bouboeren harren fee om jildlike re- 

den ferkochten. It tanimmen fan it beslach nei 1900 hat te meitsjen mei de opkomst 

fan de molkfabriken. De skiep en de geiten waarden fral troch arbeiders hâlden, oan 

'e ein fan de njoggentjinde ieu ferfong de geit it skiep as ’arbeidersko’. It beest wie 

goedkeaper yn ’e oanskaf.*® 

In grutte ferbettering foar de posysje fan de feehâlderij wie it oprjochtsjen fan 

molkfabriken. Foar 1890 waard de molke op ’e buorkerij ta bûter en tsiis ferarbeide, 

mar troch it tapassen fan bettere metoaden, fral yn Denemarken, ferlearen de Fryske 

suvelprodukten harren goede namme. It knoeien mei de bûter makke it noch min- 

der en al gau kochten de Ingelsken, de wichtichste Ofnimmers fan Fryske suvelpro- 

dukten, leaver Deenske as Fryske bûter. It foel net ta om de konservative Fryske 

boeren der ta oer te heljen om ek de bettere Deenske metoaden foar it ferwurkjen 

fan 'e molke ta te passen, mar úteinlik slagge it en yn 1886 waard yn Wergea it earste 

koöperative molkfabryk oprjochte. 

Al gau krigen de boeren yn Eastdongeradiel ek ynteresse foar it masinaal ferwurk- 

jen fan de molke. Inkele feehâlders út Mitselwier, le en Moarre besprieken de moog- 

likheden om in molkfabryk yn Eastdongeradiel op te rjochtsjen. Hja namen kontakt 

op mei Jouke Swart út Kleaster Eanjum, dy’t oan Neeltsje en Ealse Kingma de keunst 

fan it masinaal meitsjen fan bûter learde. Op 10 april 1888 waard de ‘Coöperatieve 

Zuivelfabriek De Reidswal’ yn Mitselwier oprjochte. It oare jier kaam it fabryk yn be- 

driuw; Ealse Kingma waard direkteur en hy hie twa bûtermakkers ûnder him. It fa- 

bryk wurke op stoom. 

It idee fan in koöperative molkfabryk sloech oan yn Eastdongeradiel. Yn 1888 

waard troch acht boeren út Eastrum, Ie en Aldwâld de ‘Coöperatieve Zuivelfabriek 

Het Steenvak’ te Ie oprjochte, mei J. van der Burg as direkteur. Yn 1891 waard ûnder 

Ie de ‘Coöperatieve Zuivelfabriek De Nieuwe Zijlen’ oprjochte en yn 1914 úteinlik in 

koöperative fabryk yn Ljussens.**® Njonken de koöperative fabriken Ôntstiene noch 

spekulative fabrykjes yn Ealsum en Eanjum. Yn it lêste plak waard troch Jacob Jans 

van Eisinga yn 1891 in koöperatyf molkfabryk stifte, mar dizze koöperaasje gyng yn 

1899 bankrot. De strop foar de leden wie 150 gûne de ko en de fabryk waard fuort- 

set as in spekulatyf bedriuw. Ek it bedriuw yn Mitselwier is fan koöperatyf spekulatyf 

wurden. ® 

Sa wiene der yn Eastdongeradiel yn 1905 fiif molkfabriken; twa wiene koöperaas- 

jes, trije wiene spekulatyf. De fabriken hiene tusken de 7 en 15 man yn 't wurk 2! 

Allegearre makken se bûter sawol as tsiis, meast Edammer en krûdtstis. De measte fa- 
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De spekulative suvelfabryk fan de Lijempf te Eanjum, 1891-1899. 
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briken hiene twa sintrifúzjes, dy fan Ealsum hie fjouwer en dy fan Mitselwier trije. De 

measte fabriken betellen de boeren út neffens it fetgehalte fan de molke. 

De fabriken seagen tusken 1895 en 1913 harren omsetten rap omheech gean 

(sjoch tabel 15)2% 

Tabel 15 Omset molkfabriken Eastdongeradiel (1895-1913) yn liters 

  

  

  

1895 1899 1905 1913 

Ealsum 1.500.000 3.150.000 3.650.000 5.000.000 

Eanjum 450.000 400.000 1.460.000 2.500.000 

Mitselwier 761.250 2.800.000 3.650.000 3.000.000 

Ie 990.000 2.092.857 1.460.000 4.449.000 

D.N. Sylen 2.160.000 2.996.780 5.475.000 6.553.663 

  

12.1.4 Niverheid, hannel en fiskerij 

Al wie Eastdongeradiel boppe-al in agraryske gemeente, der wiene yn de njoggen- 

tjinde ieu ek in pear gruttere fabriken, te witten in stienfabryk (en sûnt 1872 twa) yn 

Eastrum, in panfabryk yn Ealsum, twa houtseagerijen, dy’t út Skandinavië ynfierd 

hout ferwurken, en fouwer pelmûnen. Meiinoar joegen dizze bedriuwen yn 1853 

oan 54 man wurk. °® 

De stienfabryk en it panfabryk stiene mar in healjier yn ’t wurk, mar it wiene wich- 

tige wurkferskaffers, sa’t út tabel 16 bliken docht 2% 

Tabel 16 Tal arbeiders yn fabriken Eastdongeradiel (1860-1899) 

  

  

1860 1870 1879 1884 1889 1899 

stienfabryk 29 30 45 54 35 54 
pannefabryk 18 15 18 6 - - 
houtseagerijen d 7 8 8 8 8 

pelmûnen Á 13 12 5 5 7 

  

De stien- en it panfabryk draaiden net altiten like goed. It panfabryk draaide troch- 

geans mei in reedlike winst. De stienfabriken koene de konkurrinsje mei de fabriken 

oan de Waal en de Isel mei muoite oan. De fabriken brûkten as krêftboarne earst 

hynders. Yn 1872 begûn J. Helder Pzn. in masinaal stienfabryk mei in ringûne te 

eksploitearjen. It wie foar dy tiid in modern fabryk. Earst yn 1884 skafte it panfabryk 

in stoommasine oan, mar yn itselde jier lei Dútslân, de wichtichste Ôfnimmer, in hef- 

fing fan 50% op 'e pannen. Dat wie de deaslach foar it panfabryk: it gyng fallyt. It 
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stienfabryk koe de konkurrinsje nei 1900 ek net mear oan en waard yn 1910 

sletten 2% 

Neffens de niverheidsstatistiken fan 1887 wie de ferljochting fan de fabriken mei 

petroaljelampen goed, de skjinnens foldie ek wol, mar de fabriken hiene gjin fer- 

waarming.®% De wurktiden yn ’e fabriken wiene lang: fan fiif oere moarns oant sân 

oere jûns, skafttiden net meirekkene deis 11 % oere. By de Ônen waard ek nachts ar- 

beide. ’In den werktijd worden 4 à 5 ovens afgestookt, 2 à 3 ovenknechts stoken on- 

der toezicht van den tasker elke oven gedurende 20 à 30 dagen dag en nacht, ook ’s 

zondags. Zij slapen tusschentijds voor den oven. Bij de ringovens werkt een stoker 

8 à 12 uur en wordt dan vervangen’2”? De fabriken wiene net it hiele jier yn be- 

driuw. It seizoen rûn fan healwei april oan ein septimber ta: dan gyngen de ûnen út 

en moasten de arbeiders klaai stekke. 

Oer it oantal middenstanners yn Eastdongeradiel hawwe wy earst sûnt 1860 dúdli- 

ke gegevens. Wy ûntliene tabel 17 oan de gemeenteferslaggen oer 1860-1910.5% 

Tabel 17 Tal middenstanners yn Eastdongeradiel (1860-1910) 

  

  

berop 1860 1870 1879 1884 1889 1890 1910 

timmerman 43 51 56 Á9 50 52 31 

ferver 13 22 28 16 17 17 18 

kûper 5 7 6 4 4 4 2 
weinmakker 15 15 17 13 13 15 10 

smid 21 23 24 20 20 21 22 

skuonmakker 23 30 33 20 20 18 17 

kleanmakker 16 19 22 10 10 11 7 

bakker 28 33 36 33 33 37 33 
slachters 23 22 22 27 29 31 20 

mûnemakker 3 2 2 1 1 1 1 

horloazjemakker 2 2 2 3 3 - - 

seilmakker 1 1 - - - - - 

kastlein 85 87 113 57 55 53 48 

  

Wy sjogge dan dat de boufak folop diel hân hat oan de heechkonjunktuer fan ’e jier- 

ren °70. It oantal timmerlju en fervers naam doe sterk ta, mar mei de agraryske de- 

presje wie it dien mei de groei. Fral it oantal feinten fan timmerlju, smidden en 

weinmakkers rûn tebek 2® De skuonmakkers krigen konkurrinsje fan fabrykmjittich 

makke skuon. Ek waard Dokkum yn ’e jierren ’80 mear it fersoargingssintrum foar 

de omkriten: de minsken kochten harren produkten leaver dêr as by de 

doarpsskuon- of kleanmakker. It oantal kastleins rûn sterk efterút om't it taapjen 

mear en mear oan in fergunning bûn waard; dat om iepenbiere dronkenskip tsjin te 

gean. Foar it skinken fan sterke drank wie sûnt 1881 in fergunning nedich, dy’t 20 

gûne koste en it oantal fergunnings waard op fersyk fan drankbestridingsorganisaas- 
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Eb 

De ‘haven’ fan Peazens om 1900 binne. 

jes stadichoan minder: wiene der yn 1881 noch 108 lokaliteiten dêr't sterke drank 

skonken waard, yn 1890 wiene dat mar 42 mear en yn 1920 25. 

De fiskerij waard sawol op 'e binnenwetters as op see útoefene. Yn 'e earste helte fan 

de njoggentjinde ieu waard de fiskerij op 'e binnenwetters noch ferpachte: yn 1840 

krige de fisker J.D. Dijkstra it ‘recht van private visscherij’ ûnder Eastrum, mar yn 

1852 waard besletten de binnenfiskerij net mear te ferpachtsjen, mar it fiskrjocht te 

ferjaan tsjin in retribúsje of it, wannear’t de oanfreger earm wie, fergees te ferjaan. Yn 

1858 waard de fiskerij yn ’e binnenwetters fan Eastdongeradiel alhiel frij.+? 

De seefiskerij waard fral op it waad útoefene. Lykas yn de achttjinde ieu waard ek 

yn de njoggentjinde ieu de skulpefiskerij beoefene. De basis fan dy skipkes wie lezu- 

masyl. De skippen wiene net tsjin needwaar bestân. Yn 1858 fergyng it skip fan Jan 

Teades Douwes. It wrak brocht noch 50 gûne op, mar Douwes wie mei syn gesin 

‘buiten bestaan’ rekke en totaal ferearme. Om de skea te dekken krige er fan 'e ge- 

meente tastimming om in kollekte te hâlden, dy’t 280 gûne opbrocht. De skea hie 

500 west. Ek yn 1860 fergyng der in skulpefiskersskip.”! 

It wichtichste sintrum fan de seefiskerij wie Peazens-Moddergat. Al waard altiten 

praat fan de Peazumer float, de measte fiskers wennen yn Moddergat. Yn 1812 wiene 

der 18 fiskersskippen mei in grutte fan 30 ton en in bemanning fan 5 koppen, om 

1850 hinne wiene de skippen grutter. Der waard fiske op skol (yn it foarjier) en skyl- 
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fisk (yn it neijier), De fisk waard op 'e seedyk by Ôfslach ferkocht oan hannelers út 
Grins en Ljouwert. Yn 'e winter leine de skippen by Iezumasyl, om’t de skippen dêr 
net folle lest hiene fan iisgong. 

Yn 1881 fergyng yn in swiere stoarm it grutste part fan ’'e Peazumer fiskersfloat. 
Dizze slach is de fiskerij nea wer te boppe kommen en nei dat jier wie it dien mei de 
seefiskerij. Oan ’e ein fan ’e njoggentjinde ieu besochten inkelen opnij harren lok 
mei de seefiskerij, mar it die bliken dat it net út koe. Allinne de fiskerij op grenaten 

wie in útsûndering: yn 1909 fisken twa skippen op grenaten.37? 

12.2 Konklúzje 

Der kaam minder wurk yn ’e lânbou en yn ’e hannel en niverheid fan ’t selde. De 

pear fabriken smieten wat wurkgelegenheid oanbelanget net genôch op om dejin- 

gen dy’t wurkleas wurden wiene fanwege de krisis yn ’e lânbou op te fangen. Dat be- 

tsjutte dat frijwat minsken nei oare oarden teagen. Ut bygeande grafyk docht bliken 

dat de top fan de migraasje yn de jierren tachtich foel. Yn 1881 emigrearren in protte 

Iju nei Amearika (fan alle emigranten gie yn ’e jierren 1881 oant 1899 tusken de 7 en 

10% nei de Nije Wrâld), de oaren giene fral nei Grinslân en yn mindere mjitte nei de 

steden fan Fryslân en it Westen fan Nederlân 27 

Grafyk 1 _ Totale omfang fan de migraasje yn Eastdongeradiel per jier (1860-1900). 
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(Boarne: H. de Vries, Landbouw en bevolking s. 123). 
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13 Earmoed en earmesoarch 

13.1 Earmoed foar de agraryske krisis (1815-1876) 

Yn 1817 die bliken dat trochgeans 6,5% fan de befolking fan Eastdongeradiel alhiel 

of foar in part troch de earmekassen Ónderhâlden waard.” De tsjerklike earmekas- 

sen koene de útjefte net mear oan en boppedat wie der yn Eastdongeradiel allinne 

mar fan de herfoarme tsjerke in earmfâldij. Doopleden en lidmaten fan oare tsjerken 

moasten fan it boargerlik earmbestjoer ûnderhâlden wurde. 

Oant 1872 wie de earmesoarch in taak fan it doarp dêr't de earme wenne. Troch 

de grytman en assessors waard in earmfâd oansteld, dy’t alle jierren by it gritenijbe- 

stjoer in rekken fan syn útjeften yntsjinje moast. It amt wie net sa populêr, om’t de 

fâd oanspraaklik wie foar eventuele tekoarten op ’e rekkens, mar de kandidaat dy’t 

foar dizze post frege waard en wegere, moast in boete betelje. 

De ynkomsten fan ’e earmekassen kamen út subsydzjes fan ’e gritenij en út kollek- 

ten. Dy subsydzjes wiene heech: Ealsum 1000 gûne, Eanjum 2000, Ie 4000. De sub- 

sydzjes omfetten faak mear as twatredde fan ’e ynkomsten fan ’e doarpsdiakonijen. It 

provinsjaal bestjoer wie fan betinken dat de oerheid in taak hie by it bestriden fan de 

earmoed en skreau yn 1820: 'Het bestuur, hetwelk zoodanig subsidie toestaat, zal tog 

wel niet van verkwisting kunnen beschuldigd worden! Wij althans hebben geene 

vrijheid gevonden dezelve te verminderen. Wij weten wel dat onder de Fransche ad- 

ministratie het maximum, hetwelk op de dorpsbegrootingen werd toegestaan voor 

subsidiën aan de armen, niet hooger liep dan tot tien guldens per hoofd, maar wij 

weten ook dat in dien tijd de armen, zouden zij niet van gebrek omkomen, gedron- 

gen werden te bedelen.’ 

Yn 1830 drigen de ierpels en de turf djoer te wurden. De gouverneur fan Fryslân 

stjoerde doe in missive nei de gritenijbestjoeren, dêr't er yn skreau dat it bestjoer in 

foarried fan ierpels en turf oanlizze moast, no’t dizze produkten noch guodkeap wie- 

ne, om dy letter foar lege prizen oan ’e earmen te ferkeapjen. De earmbestjoeren 

koene dy produkten op kosten fan ’e gritenij keapje. Eanjum skafte 352 ton turf oan 

en 150 mud ierpels, Mitselwier respektivelik 176 en 150 en Wetsens 44 en 503% 

Fryslân makke mei dizze subsydzje in útsûndering en doe’t yn 1853 in Fryske Ôffur- 

dige yn ’e Twadde Keamer dêr melding fan makke, hearde de Keamer him mei ôf 

gris oan.’ 
In oare boarne fan ynkomsten wiene de kollektes. Sa waard yn Ingwierrum, 

Eastrum en Ealsum in kollekte hâlden om skiepfleis ierpels en beane foar de earmen 

te keapjen, ‘overwegende dat de thans ingevallen strenge koude veler onser arme na- 

tuurgenoten bitter zal treffen’. 

Yn de jierren ’20 die bliken dat subsydzjes en kollektes net mear genôch wiene om 

de earmoed te bestriden en de provinsje achte it nedich, in haadlike omslach yn te 

fieren om de kosten fan de earmesoarch te dekken. Dat wie nedich om’t gâns carm- 
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bestjoeren tekoarten hiene. Yn Eastrum wie dat tekoart yn 1827 f 260 en ek Eanjum 
kampe mei hege tekoarten. De oerstreaming fan 1826 hie it oantal earmen oprinne 
litten en tagelyk wie de flaaksbou mislearre.37® 

It stypjen fan ’e earmen barde meastal yn natura: yn de foarm fan iten, klean, brân- 
je, ensfh. Ek betelle it earmbestjoer doktersrekkens en soarge it foar it ûnderhâld fan 
widdowen en wezen. Yn ’e gritenij waarden earmhuzen oprjochte, it earste stie yn 
Eanjum. Dat waard yn 1818 stifte, it waard betelle troch de 'Reederij’, de organisaasje 
dy’t yn de Frânske tiid it tsjerkegoed opkocht hie. Al twifele de gouverneur oan it nut 
fan in earmhûs - him tocht dat de earmen better yn har eigen hûs bliuwe koene en by 
need stipe wurde moasten - de gritenij stelde dat it earmhûs sa jild besparre. De ûn- 
kosten fan de eksploitaasje wiene leech en de earmbestjoeren sparren it jild fan de 
húshieren foar de earmen út” Yn ’e tritiger jierren kamen der ek yn oare doarpen 
earmhuzen. Yn 1831 tsjinnen de ynwenners fan Ie en Nijtsjerk in rekest yn om in 
earmhûs op te rjochtsjen; de kosten (2300 gûne) waarden dutsen troch in liening 
tsjin 5% rinte. Peazens krige fan it gritenijbestjoer in foarskot fan 1500 gûne foar it 
oprjochtsjen fan in earmhûs en yn 1836 krige ek Mitselwier in earmhûs.3% 

Oft sa'n hûs foar de earmen ek in ferbettering wie, is de fraach. Yn 1847 briek yn 
it earmhûs fan Eanjum in epidemy fan ’'e mûzels út, dy’t dokter J.W. van Peyma ta- 
skreau oan in tekoart oan goed iten, goede tekkens en ferwaarming. De sike lju leine 
ek op ’e souder of yn ’e gong dêr't gjin ferwaarming wie, om't se net in sikekeamer 
hiene. De gritenijried die neat mei de befinings van dokter Peyma: in kommisje fan ’e 
tied miende dat sels de huzen fan de rykste ynwenners fan ’e gritenij net bestân wie- 
ne tsjin 'e kjeld. It iten wie neffens de kommisje goed en it wie fanwege it grutte oan- 

tal earmen (80), dat somliken op ’e souder sliepe moasten 38! 

It gritenijbestjoer furdige yn 1830 in reglemint út op it earmbestjoer. It bestjoer 
waard oan opsizzen ta beneamd troch it gritenijbestjoer en wie ferantwurdlik foar it 
doelmjittich besteegjen fan it jild en de út te dielen produkten. It bestjoer moast in 
korrekte administraasje byhâlde en moast derop tasjen dat de earmen net stilsieten. 
As hja koene, moasten hja flaaks brake of op it lân arbeidzje. It fertsjinst kaam de ear- 
mekas ten goede, Ien kear yn 'e moanne moasten de earmfâden op ynspeksje om te 
sjen oft de earmen de stipe noch nedich hiene. Ek moasten hja derop tasjen dat de 
earmen ‘getrouwelijk de godsdienstoeffeningen bijwoonden, hunne kinderen naar 

school stuurden en zij de zindelijkheid in acht namen’ 382 

Yn de fjirtiger jierren naam it tal earmen ta, sa't bliken docht út it feit dat de maksi- 
maal tastiene persoanlike omslach net mear genôch wie om de earmoed te bestriden. 
Fral it útbrekken fan de ierpelsykte yn 1847 betsjutte in swiere oanslach op ’e kassen 
fan de carmefûnsen. Yn dat jier waard 33,2% fan ’e befolking fan Eastdongeradiel 
bedield. De earmfâden fan le, Ingwierrum en Ealsum hiene gjin jild mear, Ealsum 
moast safolle betelje oan it bestriden fan ’e earmoed dat it net mear de doarpseigen- 
dommen ûnderhâlde of de rinte fan lieningen oan ’e gritenij betelje koe. Allinne de 

doarpen Jouswier en Eastrum koene oan harren ferplichtings foldwaan. 

It waard needsaaklik om op ’e dochs al lege útkearings te besunigjen en it dwaan 
fan útkearings safolle mooglik te beheinen. ’De armvoogden houden ten allen tijde 
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in het oog dat de bedeling nimmer mag strekken tot voeding van luiheid’, hjitte it 

dan ek yn de nije keur op 'e earme-administraasje fan 18472 Ek moasten, om de 

begruttings fan ’'e doarpen rûn te krijen, personele omslaggen foar de rikere ynwen- 

ners fan 'e doarpen ynfierd wurde. S.L. Sijtsma en noch in pear oaren tsjinnen hjir- 

tsjin in rekest yn, ‘houdende derzelver bezwaren over den drukkenden personelen 

omslag, die ter voorziening in de behoeften der armen aldaar geheven wordt’, by it 

provinsjebestjoer. Hja woene net mear betelje as wenst wie yn oare gritenijen. It re- 

kest waard Ôfwiisd. De ynwenners fan Peazens fregen in bydrage fan provinsje en 

gritenij foar it ûnderhâld fan 'e earmen en Ingwierrum koe it earmhûs net mear be- 

kostigje.%% 

Op alle mooglike manieren besochten de earmfâden it oantal earmen te fermin- 

derjen. Yn 1846 klagen grytuman en assessors: ’Is ter kennisse van ons gekomen dat 

sommige armvoogden in deze grietenij zich niet ontzien door schandelijke en 

hoogst af te keuren praktijken, zich te ontslaan van het onderhoud der armen, waar- 

onder bepaaldelijk behoort het bevorderen van huwelijken van meisjes met mannen 

of jongelingen van andere dorpen of gemeenten’. De earmfâden joegen in lyts jildbe- 

drach oan in oansteande breid, dy*t troude mei in man bûten it doarp en dus net 

mear ûnderhâlden wurde hoegde. Dat joech neffens de gritenijried oanlieding ta ûn- 

gelokkige houliken en makke, as der bern kamen, de earmoed noch slimmer.” 

Somtiids krige in earme, of immen dy't grutte skea lit hie tastimming om in kollekte 

yn ’e gritenij te hâlden. Yn wêzen wiene sokke kollektes in ferhoalen foarm fan bid- 

lerij, en biddeljen wie strang ferbean.°® 

De ynfiering fan 'e gemeentewet yn 1851 feroare it ien en oar op it mêd fan ’e car- 

mesoarch. Dizze soarch waard sûnt betelle út de haadlike omslaggen, mar de doarps- 

administraasjes bleauwen bestean ‘uit vrees dat de ijver der armbesturen die nu voor 

ieder dorp in zuinig beheer een prikkel hebben om den last zo draagelijk mogelijk te 

maken, zou vervallen, wanneer men van dat beheer niet direct de voordelen voor de 

ingesetenen van het dorp inoogste’. De provinsjale bydragen oan de earmesoarch 

ferfoelen. Waard earder op kosten fan 'e provinsje noch iten en branje oanskaft en 

tsjin lege prizen ferkocht, yn 1853 rôp de gemeenteried de notabele ynwenners fan 

alle doarpen op om byinoar te kommen om dizze taak út te fieren. De soarch foar de 

earmen wie nei 1851, mear noch as eartiids, in saak fan it partikulier inisjatyf wur- 

den. 

13.2 De agraryske krisis (1878-1895) 

Yn 1872 waarden de doarpsadministraasjes opdoekt en kamen de earmen foar rek- 

ken fan 'e gemeente. De earmefûnsen fan 'e doarpen bleauwen bestean. Op 17 okto- 

ber 1872 kamen de earmfâden gear om te besjen op hokker wize de earmesoarch yn 

de gemeente organisearre wurde moast. In foarstel om alle wezen en âlden fan dagen 

yn ien sintraal earmhûs byinoar te bringen waard Ôfwiisd, lykas ek it foarstel ta it op- 

rjochtsjen fan folksgearkokens: dat wie fanwege it grutte oantal lytse doarpen yn ’e 
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gemeente net doelmjittich. Wol waard in ûndersyk dien nei de tastân fan ’'e earme- 

wenten. It die bliken dat dy yn ’t algemien min wie en de earmfâden besleaten in 

pear nije wenten te bouwen. Fral yn Ljussens wie dat nedich: de earmen wennen hjir 

yn in gemeenteloads. Ek de earmfâden fan Eastrum kochten in fiiftal keamers oan, 

mar dêr spilen ek minder moaie motiven in rol by: de fâden tochten dat oars de kea- 

mers ferhierd waarden oan Iju út oare plakken, dy’t úteinlik troch de earmekas fan 

Eastrum ûnderhâlden wurde moasten.2%% 

De earmerekkens oer 1875 hiene noch in posityf saldo, Eanjum hâlde 1368,29 gû- 

ne oer, Wetsens 6,70 gûne. De oare doarpen sieten dêr tusken yn. Mar mei it útbrek- 

ken fan de agraryske krisis waard it minder. Waarden yn 1879 noch 588 persoanen 

oftewol 7% fan ’e befolking bedield, yn 1892 wiene dat 1434 persoanen oftewol 

17% 2 Somlike earmen libben alhiel fan de bedieling, oaren wiene foar in part fan 

harren ynkommen Ôfhinklik fan ’e earmekassen. De útjeften foar de earmen bestie- 

nen fral út hier, brea, branje, ensfh. en jild. Yn 1879 waarden yn Eastdongeradiel 453 

persoanen foar in part bedield en libben 135 alhiel fan de bedieling. It koste de ge- 

meente resp. 6868 en 8816,52 gûne. 
Fral yn de njoggentiger jierren moasten de earmekassen fanwege de oprinnende 

wurkleazens de útkearings ferleegje. Uteinlik krige in wurkleaze net mear as f 1,75 

wyks en foar elk bern in kwartsje ekstra, mei in maksimum fan füif. Lykas foar de kri- 

sis besochten de earmfâden it oantal bedielden te beheinen troch de earmen nei oare 

plakken ôf te skowen. De widdo Kuipers út Hantum hie in wenninkje hierd yn Nij- 

tsjerk, mar hie fan de earmfâden dêre as ‘oprotpremie’ sechstich gûne krige. 

Ek de kollektes foar de earmen ûnder de rikeren bleauwen bestean. Yn 1876 waard 

foar de earmen fan Moarre 250 gûne ynsammele, sa’t bliken docht út in ferslach yn it 

blêd Oostergo: ’Alhier heeft eene loffelijke poging om den tegenwoordigen nood 

van vele arbeiders te verlichten en de aanvraag om bedeeling van eenig armbestuur 

te voorkomen, tot veler blijdschap wel mogen slagen. De meer gegoede dorpsge- 

nooten hebben tot dat einde binnen drie maanden welwillend bijeengebracht de 

niet onbelangrijke som van circa tweehonderdvijftig gulden. De daarvan verstrekte 

ondersteuning vindt hooge waardering en heeft aan menig oog een traan van dank- 

baarheid ontlokt. Moge deze wijze van vrije weldadigheid zoo bevorderlijk ter we- 

zenlijke verbetering van het lot der behoeftigen, ook elders navolging vinden.’ 

Njonken de bedieling setten de earmbestjoeren wurkferskaffingsprojekten op. De 

wurkleazen moasten flaaks, dat troch de earmbestjoeren oanskaft wie, brake. It wie 

swier en ferkeard wurk en it waard min betelle, mar wegerjen betsjutte gjin yn- 

komsten. In inkele kear waard immen, dy’t net mear arbeidzje koe, holpen om in ne- 

goasje op te setten! 

13.3 Nei 1900 

Mei de ein fan de agraryske krisis mindere it tal bedielden. De ûnkosten bleauwen 

lykwols heech. Yn 1899 frege it earmbestjoer oan ’e diakonij fan Ealsum oft dy it 
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mingelen molke deis, dat de dokter foarskreaun hie oan Marten Hellinga, betelje 

woe. As reden joegen hja op: 'Onze armenverzorging is echter zoo uitgebreid en de 

kosten van ’t armenwezen zijn tot zulk een hoog cijfer gestegen, dat wij besloten 

hebben u beleefd, doch dringend te vragen de kosten voor uw rekening te 

nemen’ 5% 

Yn 1898 waarden de doarpsearmbestjoeren opdûkt en waard in sintraal earmbest- 

joer ynsteld fan trije earmfâden, dy’t in fergoeding fan 300 gûne yn it jier ûntfongen. 

De gemeente waard yn trije distrikten yndield; distrikt ien bestie út Eanfum, Moarre 

en Ljussens, distrikt twa út Ie, Ingwierrum, Eastrum, Jouswier en Mitselwier en dis- 

trikt trije út Nijtsjerk, Nijewier, Wetsens, Ealsum en Peazens. It bestjoer hâlde tasjoch 

op ’e earmen yn ’e gemeente, besliste oer de oanfragen foar steun en betelle de dok- 

tersrekkens. 

It nije earmbestjoer kaam yn 1900 mei it plan om foar de gemeente in sintraal 

earmhûs te bouwen yn Eanjum. De oare earmhuzen, behalve dat fan Ie, koene dan 

opdoekt en ferkocht wurde. Ut 'e opbringst hjirfan koe foar in part it nije earmhûs 

bekostige wurde. De kosten fan dat nije earmmhûs waarden rûze op 5 à 6000 gûne, 

mar doe't it earmhûs klear wie die bliken dat it gâns djoerder kaam: 12.184 gûne. It 

gebou hie plak foar sa’n 35 bewenners en de lieding kaam yn hannen fan in earmhûs- 

heit en -mem, dy’t yn it begjin 200, letter 475 gûne fertsjinnen, njonken frij wenjen 

en fergees iten. De bewenners moasten sels it húshâldlik wurk dwaan en de siken fer- 

soargje. De bewenners dy’t sûn wiene moasten yn ’e tún arbeidzje of waarden by in 

boer útbestege. It lean moasten hja Ôfdrage oan ’e earme-kas, op tsien prosint nei: dat 

wie foar de earmhûsheit, dy't yn syn oanstelling warskÔge wie mei: ’hij zal geen lui- 

heid gedogen’. 

  

lt Bumabtìs, earder ‘Het Tehuis’, te Eanjum. 

  

  

 



  

  

In rom bestean hiene de earmen yn it earmhûs net. It iten bestie út molke, beane 

en earte, ierpels, brea en ien kear yn ’e wike in stikje fleis. Nei 1919 krigen de earmen 

wat bûsjild om tabak, ensfh. te keapjen. It wie pas de NSB-boargemaster Ykema dy't 

yn 1942 it bûsjild ferhege. Hy liet ek it earmhûs op 'e wetterlieding oanslute en feroa- 

re de namme fan it earmhûs, dy’t mei grutte letters op ’e gevel stie, yn ‘Het Tehuis’. 

Yn 1976 is it earmhûs, it hjitte doetiids Bumahûs, Öfbrutsen.°°* 

Ek de medyske fersoarging fan de earmen waard yn de tweintichste ieu better re- 

gele. It earmbestjoer fergoede oant 1913 ta foar elk gefal de kosten fan doktersbesyk 

en medisinen. Oer de dokters kamen gâns klachten binnen: hja bestegen net folle tiid 

oan ’'e earmen. Mar yn 1913 waarden trije dokters beneamd dy’ tsjin in fergoeding 

fan 900 à 1010 gûne de earmen, fjildwachters en gemeentewurkers fergees behan- 

nelje moasten. Foar dat jild moasten hja ek medisinen en ferbân leverje.* 

Fral winterdeis, as de wurkleasheid heech wie, waard as wurkferskaffing flaaks 

braakt. Dat flaaksbraken om wurk te ferskaffen waard sûnt 1899 regele troch de 'Al- 

gemeene Werkliedenvereeniging Oostdongeradeel’. Dizze feriening wie yn dat jier 

oprjochte troch Wiardus W. van Haersma Buma, dy’t fan 1899 oant 1904 boarge- 

master fan Eastdongeradiel wie. It doel fan de feriening wie njonken it ferskaffen fan 

wurk it oankweken fan begrip tusken arbeiders en wurkjouwers en it bemiddeljen 

by konflikten tusken beide partijen. De ‘Vereeniging’ hie in neutraal karakter, want al 

wie de boargemaster in tige godstsjinstich man en lid fan ’'e herfoarme tsjerke, hy 

miende bygelyks dochs dat de gearkomsten fan de feriening net mei gebed iepene 

wurde mochten. 

Boargemaster Buma wie in sosjaal fielend man en in foarstel fan de ried om de 

earmfâden ta ûnbetelle fjildwachters te beneamen waard troch him fan ’e tafel fage: 

dat wie neffens him yn flagrante striid mei it karakter fan de earmesoarch. Hy joech 

sels ek it goede foarbyld troch in fjildwachter dy’t fanwege syn hege jierten syn wurk 

net mear dwaan koe, yn syn hûs op te nimmen. Hy rjochte ek in pensjoenfûns op 

foar it gemeentepersoneel. By syn Ôfskied yn 1904 waard dan ek gâns wurdearring 

foar him útsprutsen, al waard ek súntsjes opmurken dat fanwege de aktiviteiten fan 

de boargemaster de gemeentefinânsjes der minder geunstich foarstienen as foar syn 

komst.2° 
De feriening, waans bestjoer troch de gemeenteried beneamd waard, starte mei in 

kaptaal fan 4000 gûne. De kontribúsje wie in botsen foar gewoane en in ryksdaalder 

foar bûtengewoane leden. It bestjoer wie fêstige yn Mitselwier, foarsitter wie boarge- 

master Van Haersma Buma, bestjoersleden wiene fierders de gemeentesiktaris, twa 

wethâlders en in riedslid. Yn alle doarpen, útsein Wetsens en Jouswier, waard in Ôf- 

dieling oprjochte; it tal leden woechs hurd oan, fral om’t de dâmnys en de skoal- 

masters, dy’t by it folk yn heech oansjen stiene, de Vereeniging’ stipen. Al gau telde 

de feriening 527 leden. 

Nei dizze fleurige ynset naam it ledetal lykwols wer Ôf en yn 1923 kampte de 'Ver- 

eeniging’ mei hege tekoarten: mear as 5000 gûne. De ‘Vereeniging’ waard koart dêr- 

nei opdûkt2°’ Njonken de Vereeniging’ bestiene der yn Eastdongeradiel sûnt de 

jierren 90 inkele Ôfdielings fan Patrimonium. Patrimonium wie in protestants- 
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kristlike organisaasje dêr't wurkjouwers en wurknimmers yn ’e mande de proble- 

men bepraten. Ek Patrimonium soarge winterdei foar wurkferskaffing yn ’e foarm 

fan flaaksbraken; dizze feriening kaam yn ’e tweintiger jierren fan de 20ste ieu ek yn 

jild-problemen. Yn 1925 hâlde Patrimonium op mei it flaaksbraken: de ûnkosten 

wiene grutter as de opbringst fan it flaaks.3°® 

De gemeenteried bemuoide him yn dizze jierren net direkt mei de earmesoarch. 

Yn 1910 oardiele de ried dat de situaasje net ûngeunstich wie. ’De toestand van de ar- 

beidende klasse is in deze gemeente in ’t algemeen niet ongunstig en vertoont een 

beeld van uiterlijken welstand. Aan de hoogere levenseisen, welke in Amerika met 

zijn hoogere loonen beter bevredigd kunnen worden dan hier ten lande, zal de in de 

laatste tijd weder toegenomen trek naar dat werelddeel dan ook eer moeten worden 

toegeschreven dan aan zucht om de armoede te ontkomen.’ It is yn it ljocht fan 

dizze útspraak dan ek net te ferwûnderjen dat de boargemaster him fersette tsjin it 

foarstel fan it riedslid Heeringa om de subsydzje foar âlden fan dagen te ferheegjen 

fan f 1,25 nei f 1,50 of f 2 yn 'e wike. De boargemaster wie fan betinken dat woldie- 

digens op 'e wei fan ’e tsjerke lei: wordt het burgerlijk armbestuur royaal, dan ver- 

flauwt de kerkelijke liefdadigheid en wij gaan den verkeerden weg op’ Ek it 

foarstel fan it riedslid Ferwerda om foar it gemeentepersoneel in njoggenoerige 

wurkdei yn te fieren waard troch de ried Ôfwiisd. It riedslid Faber sei dat ’er maar al 

te veel menschen zijn, die met nietsdoen door de wereld trachten te komen’; syn 

kollega Viersen die der noch in skepke boppe-op en stelde: "Wat minder men moet, 

wat minder men doet en wat minder men doet, wat minder men wil’. Dat gong Fer- 

werda te fier. Hy sei persoanlik ûnderfining hân te haw wen mei swier wurk en ’door 

overmatigen arbeid zoo afgebeuld, dat hij aan zijn plichten als mensch en als christen 

niet kon voldoen’! 

Oan ’e ein fan ’e tweintiger jierren, koene, sa't wy sjoen ha, de partikuliere organi- 

saasjes de kosten fan ’e wurkferskaffing net mear opbringe en moast de gemeente 

wol yngripe. De gemeente bestege yn 1928 10.248,19 gûne oan wurkferskaf- 

fingsprojekten, as it ferbetterjen fan 'e wegen en it sniefeien winterdeis.“%? 

13.4 Konklúzje 

It bestriden fan 'e earmoed waard yn de njoggentjinde en it begjin fan de twein- 

tichste ieu oerlitten oan de earmfûnsen. Allinne yn uterste need waarden útkearings 

dien. Wurkferskaffing waard net op grutte skaal útfierd en beheinde har ta it swiere 

en skealike flaaksbraken. Earst doe’t de Vereeniging’ en Patrimonium fanwege jild- 

pine de wurkferskaffing net mear útfiere koene, kaam de gemeente fanwegen. 

It oantal earmen naam yn ’e grutte agraryske depresje (1878-1895) tige ta, de útkea- 

rings waarden ferlege en de noarmen dêrfoar waarden skerper makke. Nei de krisis 

helle de konjunktuer oan, waarden de leanen heger en waard de wurkleasheid leger. 

Yn 1910 beoardiele de gemeenteried de situaasje as geunstich. Dat late dochs net ta 

ferbetteringen yn ’e libbensomstannichheden fan it wurkfolk: de gemeenteried ach- 
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fan dagen net 14 Wettersteat 

Eastdongeradiel hie twa problemen mei it wetter. Yn it foarste plak moast it oerstalli- 

ge swiete wetter lost wurde en yn it twadde plak moast it sâlte seewetter keard wur- 

de. Oer it kwytreitsjen fan it binnenwetter hie Eastdongeradiel al yn de achttjinde ieu 

skeel mei oare gritenijen. De wichtichste problemen joech it wetter dat fia Westdon- 

geradiel út it oare part fan de provinsje kaam. Dizze gritenij rekke syn wetter kwyt fia 

de Jaarlasleat by Wetsens, mar dy sleat waard by in grutte tafloed fan wetter troch 

Eastdongeradiel Ôfsletten, om’t oars de hiele gritenij ûnder wetter kaam te stean. As 

dat barde koe Westdongeradiel tykwols syn wetter net kwyt. 

Yn 1775 betochten de beide gritenijen hjir in oplossing foar: Eastdongeradiel soe 

de Jaarlasleat opmeitsje, sadat dêr mear wetter troch streame koe en it ferlaat oan ’e 

Ealsumerwei, dat ferrinnewearre wie, te reparearjen. Westdongeradiel soe de âlde 

Peazens Ôfdamje om sadwaande de wetteroerlêst foar Eastdongeradiel te beheinen. 

It die bliken dat dit gjin definitive oplossing wie: it wetter út Westdongeradiel 

bleau sa oerfloedich tastreamen, dat Eastdongeradiel der omtrint ûnderstrûpte. Fral 

yn 1812 en 1813 wie de tastân krityk en Eastdongeradiel besleat de Jaarlasleat Ôf te 

damjen. No wie Westdongeradiel yn lêst: grutte dielen fan de gritenij stiene by wiet 

waar ûnder wetter, mar Eastdongeradiel joech gjin krimp, de Jaarlasleat bleau ticht. 

2 Dat wie wol yn tsjinspraak mei wat yn 1775 Öfpraat wie, mar neffens Eastdongeradiel 

hie Westdongeradiel him ek net oan ’e Ôfspraak hâlden, want de daam yn ’e âlde Pea- 

zens wie fierstente leech en holp neat. Yn 1815 waard in kommisje fan seis man 

gearstald om de wetterproblemen tusken de twa gritenijen te besjen en de wetter- 

saf. húshâldings fan twa gritenijen op inoar Ôf te stimmen, mar dat berie smiet neat op en 

úteinlik bleau de regeling fan 1775 bestean. 

s Earst yn 1820 waard de wetterproblematyk definityf regele. Der waard in dyk 

oanlein tusken Holtwert en Dokkum om it wetter, dat fia Westdongeradiel út Easter- 

goa nei Eastdongeradiel streamde en de measte oerlêst joech, tsjin te hâlden. Doe't 

4 dizze dyk der lei, koene de twa gritenijen yn alle rêst de wettersteat foar allebeide re- 

gelje: fan it wetter út de provinsje hiene hja gjin lêst mear. Yn de Jaarlasleat waard in 

skúf set, dy’t de Ôfwettering fan Westdongeradiel nei Ezumasyl regele. 

It plan waard yn 1821 troch Deputearre Steaten goedkard en it wetterskip 'De pol- 

der van Oost-en Westdongeradeel’ wie in feit. Dochs wie Eastdongeradiel noch net 

fan 'e problemen ôf: de Nije Silen mochten allinne op útdruklike oarders fan Depu- 

tearre Steaten iepenset wurde en dizze silen bleaunen yn ’e simmer fierstente lang 

ticht, sadat de boeren fan Eastdongeradiel harren fee nei hegere lannen driuwe moas- 

ten. It die bliken dat it wetterskip it wetter oan koe: doe’t yn 1824 en 1825 guon pol- 

ders yn Fryslân der Ònderstrûpten, bleau de polder fan East- en Westdongeradiel 

grutte oerlêst fan it wetter besparre. In plan om de polderdyk noch fierder te fer- 

heegjen strâne op it ferset fan ’e oanlizzende gritenijen, dy’t bang wiene har wetter 

yn dat gefal net mear kwyt te reitsjen.® 
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Seedykferbettering by lezumasyl. 

It polderreglemint fan de polder fan East- en Westdongeradiel waard yn 1859 wizi- 

ge. It ûnderhâld fan 'e ûnderskate silen waard regele en ek waard der fêststeld dat de 

polderdyk tusken Holwert en Dokkum minstens 1,25 meter boppe it simmerpeil 

útstekke moast. In foarstel fan Deputearre Steaten út 1880 om de polder yn twaën te 

ferdielen en foar rekken fan ’e provinsje yn East- en Westdongeradiel in stoomge- 

maal te bouwen waard Öfwisd; wol waarden de fearten en streamen as de Peazens 

en de Suderie yn 1884 en 1887 opknapt. 

Yn 1926 die bliken dat it wetterskip net sûnder stoomgemaal koe. It plan wie om 

twa gemalen te bouwen, ten by Dokkum en ien by lezumasyl foar respektivelik 

169.000 en 65.000 gûne. De provinsje soe de bou stypje mei 30% fan de kosten. Nei 

in protte deliberaasje en feroaring fan ’e plannen waard úteinlik ien gemaal boud by 

lezumasyl. De syl hjir waard ferfongen om't de fândearring fan de pealwjirm oanfret- 

ten wie. Yn 1932 wie de nije syl ree en wie Eastdongeradiel definityf fan de oerlêst 

fan it binnenwetter ferlost.4°* , 

It dykjen waard yn ’e njoggentjinde ieu better regele as yn ’e tiid foar 1795. De see- 

dikken waarden no foar rekken fan ’e provinsje opmakke, tykas de haven fan De 

Skâns. It dykbestjoer fan in dykgreve en in pear dyksdeputearren, hâlden tasjoch op 

'e diken. Hja waarden keazen troch de yngelannen nei it oantal pûnsmieten lân dat 

dy besieten: fiif pûnsmiet levere ien stim op, 12 twa, en eltse tsien mear wer ien 

stim. 
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It dykjen barde yn dizze tiid sa goed dat grutte rampen hast net mear foarkamen. 

De lêste ramp wie de wettersneed fan 1825, doe’t in noardwestewyn it wetter heech 

opdreau en de Ingwierrumer polder, mei 161 pûnsmiet bêst lân, de Guozzepolder 

en de Eanjumer- en Ljussenser polder fan 100 bunder ûnder wetter kamen te stean. 

Ek waard de hiele kust lâns it pealwurk tramtearre. Wol gyng foar 5000 gûne oan nôt 

ferlern, mar fergelike mei oare dielen fan Fryslân foel de skea ta.“ 

By de wettersneed fan 1861 hie Eastdongeradiel frijwol gjin skea. Wol waard foar 

de slachtoffers yn oare parten fan Fryslân in kollekte hâlden, dy’t 2310,05 gûne op- 

brocht.£°7 

Nei it midden fan de njoggentjinde ieu gyng Eastdongeradiel yn it offensyf tsjin de 

see. Yn 1849 waard in plan yntsjinne om de Lauwerssee Ôf te damjen en yn te pol- 

derjen, mar de Fryske Steaten wiene bang dat sadwaande de Öfwettering fan ’e pro- 

vinsje yn gefaar kaam en wegeren elke steun. Yn 1879 tsjinne de Friesche 

Maatschappij van Landbouw’ by Provinsjale Steaten in fersyk yn om in dyk oan te 

lizzen tusken De Skâns en Fjouwerhuzen. As de polder droechfallen wie soe in ka- 

naal oanlein wurde moatte nei de Nije Silen. De plannen waarden stipe troch it pro- 

vinsjebestjoer fan Grinslân en fral stimulearre troch G.J. Jensma út Ingwierrum, mar 

de Fryske Steaten wiene opnij fan betinken dat de plannen te ambisjeus wiene en 

wegeren elke meiwurking. Wol krige de Friesche Mij tastimming om lân oan te win- 

  
Lânoanwinning efter de dyk fan Peazens. 

  
 



  

nen op it Waad, in saak dêr't it gemeentebestjoer fan Eastdongeradiel fan herte efter 

stie. £08 
Yn 'e twadde helte fan 'e njoggentjinde ieu waarden de polderdiken fierder 

fersterke, mei help fan 'e provinsje. Yn 1881 krige it dyksbestjoer fan de Eanjumer en 

| Ljussenser polder subsydzje om de diken te fersterkjen; yn 1883 barde dat mei de di- 

| ken fan de Ingwierrumer polder. Op ferskate plakken krigen de diken stiennen gloai- 

ings. Lykwols waard in fersyk fan de yngelannen fan de Ingwierrumer polder út 

1897 om subsydzje foar it opmeitsjen fan de troch isgong skansearre diken net ho- 

norearrc.£® 
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15 Tsjerke en ûnderwiis 

15.1 De berfoarme tsjerke yn de 19de ieu 

Ek nei de Frânske tiid bleau de herfoarme tsjerke it grutste tsjerkegenoatskip yn East- 

dongeradiel; der wennen mar in mennich mennisten en katoliken yn ’e gemeente. 

Nei bûten wie de herfoarme tsjerke in folkstsjerke, mar yntern wie hja ferdield yn or- 

todoksen en frijsinnigen. 

Yn ’e earste desennia fan ‘e njoggentjinde ieu wie it âld-liberalisme de hearskjende 

streaming yn ’e herfoarme tsjerke; it wie in kompromis tusken it ferljochte tinken en 

it tradisjonele kalvinistyske gedachtegoed en it skreau fral tolerânsje foar. Dizze men- 

taliteit sleat goed oan by de ideeën fan de rike boeren en de patrisiërs, dy’t it yn dy 

tid yn 'e gemeente foar ’t sizzen hiene. Hja wiisden ek de predikanten oan, want dy 

waarden noch altiten troch de floreenplichtigen kard. De measte dûmnys wiene dan 

ek frijsinnich of besibbe oan de besitters fan 'e stimmen: sa wie ds. Heeringa fan Ean- 

jum parentearre oan de Burmania’s, dy’t yn Eanjum sawat alle stimmen hiene. 

Nei 1830 kaam in oare rjochting op yn de herfoarme tsjerke, dy’t oan 1870 ta do- 

minant bliuwe soe. Dizze saneamde ’Grinzer rjochting’ gyng út fan de reformatoa- 

ryske geloofsopfettings. It leauwe moast opbloeie út 'e geastlike need fan de minske 

as sûnder. Learstellingen wiene foar de 'Grinzer rjochting’ fan minder belang en de 

trije formulieren fan ienichheid hoegden net nderskreaun te wurden.*® 

15.2 Rjochtsinnich kontra frijsinnich 

It hjirboppe sketste byld fan de herfoarme tsjerke foldie lang net alle leauwigen. 

Somliken woene it alâlde leauwe bewarje en hiene gjin boadskip oan it âld libera- 

lisme of de ’Grinzer rjochting’. Fral ûnder it gewoane folk wiene dizze ideeën wiid 

ferspraat, wylst ek in inkele dûmny ortodoks wie. Mar it folk karde de predikanten 

net en allinne as de mearderheid fan de floreenplichtigen foarstanner wie fan orto- 

dokse ideeën kaam der in ortodokse dûmny. 

It ferset tsjin de frijsinnige ideeën utere him op trije manieren. Yn Grinslân briek 

yn 1836 ds. De Cock fan Ulrum mei de herfoarme tsjerke. Syn ideeën fûnen ek yn 

Eastdongeradiel oanhing. Nochal wat folk gyng nei Ulrum (sa'n 25 kilometer rinnen) 

om ds. De Cock preekjen te hearren. Letter gyngen hja mei in skip fan Peazens oer 

De Skâns nei Zoutkamp. De tsjerkerieden kearden harren tsjin dizze tochten en ien 

fan dejingen dy't faak nei Ulrum teach, de winkelfrou Stijntje Buwalda út Ljussens, 

moast har ferantwurdzje foar de tsjerkeried. It waard har oansein dat, as hja har mie- 

ning net feroare, hja har negoasje wol slute koe. Mar frou Buwalda joech gjin krimp 

en bleau trou ûnder ’t gehoar fan ds. De Cock. 

It regear dulde gjin separatisme op it tsjerklik mêd. Sa krige Wybe Spoelstra út Ean- 
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jum in boete fan tsien gûne, om't er syn hûs beskikber steld hie foar gearkomsten fan 

minsken, dy’t krekt sa as ds. De Cock oer it leauwe tochten. Spoelstra hie somtiden 

wol 60 man yn 'e hûs; de measten kamen út Ljussens, Eanjum en Peazens. Letter 

waarden ek yn Ljussens gearkomsten hâlden. Yn ’e oare doarpen krige de beweging 

fan ds. De Cock kwalik oanhing. 

Earst yn 1851 besletten de Ôfskiedenen, sa't de folgelingen fan ds. De Cock neamd 

waarden, yn Eastdongeradiel in tsjerke op te rjochtsjen. Op it hiem fan boer T.R. Si- 

nia yn Ljussens waard in gebou ynrjochte. De gemeente wie earst tige lyts: seis leden 

en ien sympatisant. Letter kamen der mear leden, sadat de tsjerke yn 1854 in dûmny 

beroppe koe. Ds. L.J. van der Werp waard de earste predikant, tsjin in salaris fan 360 

gûne yn it jier. Ek krige er in baarch. Ut ’e ledetallen docht bliken dat lang net alle or- 

todoksen harren oansleaten by de Ofskiedenen. In ferklearring dêrfoar is dat krekt 

om 1840 hinne in oantal ortodokse predikanten yn Eastdongeradiel stiene. Ek moat 

betocht wurde dat yn dizze jierren tsjerke en doarpsmienskip noch nau meiinoar fer- 

bûn wiene. Ut de tsjerke stappe betsjutte tagelyk sosjale isolearring.*!* 

Utstappe út 'e tsjerke wie net de iennige reaksje fan de ortodoksen op ’e frijsin- 

nichheid. In streaming ûnder de predikanten, dy’t troch Wumkes as it Frysk Reveil’ 

betitele is, ferkundige fan de preekstoel ôf de ortodokse lear. Hja woene fral de for- 

mulieren fan ienichheid hanthavenje en leine de klam op it rêden fan de siel. De be- 

weging hie in piëtistyske, 'bevindelijke’ ynslach. Ek lei de beweging de klam op ’e 

moraal: sawat alles, fan kaartspyljen Ôf oan jiermerken ta, wie sûndich fermaak. 

Ferskate predikanten fan it Frysk Reveil stiene yn Eastdongeradiel, sa as de bruorren 

Werumeus Buning, dy't dûmny wiene yn Eanjum en Ie. Fral de dûmny fan Eanjum 

(hy stie der fan 1841 oant 1844) is ferneamd. Hy besocht de herbergen en jage de 

drinkers en spilers der út. 'Hja moasten de spylkaarten en it kaartjild oerjaan en doe't 

de diakens de Sneins dêroan it ponkje leegje en de sinten uttelle soene, sei dûmny: 

Langje my it ponkje ek ris oer. En wylst er it drank- en kaartjild deryn die, sei er: dat 

haw ik oan ‘e duvel ûntstellen’.#!? Ds. Werumeus Buning hie syn postuer mei: hy 

wie ferskuorrende sterk en de measte drinkers makken leaver dat hja fuortkamen as 

hja him oankommen seagen. Syn preken waarden drok besocht; fan alle kanten 

streamde it folk ta, somtiden hie er wol in 1200 minsken oan syn gehoar. 

Oare fertsjinwurdigers fan it Frysk Reveil wiene ds. Th.C. Beilanus, ds. Becking fan 

Eanjum (1854-1862), Ds. Landwehr, dy’t fan 1843 oant 1845 yn Peazens stie, ds. 

Guldenarm fan Ingwierrum (1849-1857) en ds. Warmolts fan Ie (1865-1875).$12 

In tredde reaksje op ’e frijsinnichheid kaam út it folk. Wy hawwe sjoen dat it folk 

net folle ha moast fan de kost dy't de frijsinnige dûmnys har foarsetten. De ortodok- 

sen woene fêst hâlde oan de âlde kalvinistyske lear en kearden harren tsjin alle nijich- 

heden. Hja achten harren bûn oan de Dordtske synoaderegels, dy’t somtiden wol 

tige krekt ynterpretearre waarden. Sa wegere Klaas Gerbens, dy’t yn ’e jierren tritich 

âlderling yn Nijewier wie, om oan te sitten oan it nachtmiel omdat der yn ’e tsjerke- 

tsjinst gesangen songen waarden. Dy gesangen waarden yn de Dordtske regels net 

neamd. De kwestje fan de gesangen spile al fan de ynfiering fan 'e bondel yn 1807 ôf 

152 

Tsjer 2 

en al 1 

der blë 

Utd 

rûnter 

vincialf 

regtert 

tid fog 

ning C 

drechf 

wräld 

dy fart 

vriend 
Ie (1{ 

Ged 

hiel bij 
gers, { 

ortoc 

pear fi 

wat nil 

nis: 

15.3 

  

 



atkomsten fan 

hie somtiden 

eazens. Letter 

> de beweging 

2 Cock neamd 

boer T.R. Si- 

yts: seis leden 

854 in dûmny 

salaris fan 360 

ing net alle or- 

ar is dat krekt 

iene. Ek moat 

1 meiinoar fer- 

n op ’e frijsin- 

'Frysk Reveil’ 

ne fral de for- 

de siel. De be- 

de klam op ’e 

 fermaak. 

Is de bruorren 

ry fan Eanjum 

zen en jage de 

rjaan en doe’t 

je, sei dûmny: 

die, sei er: dat 

stuer mei: hy 

fuOortkamen as 

in alle kanten 

oat. 

is. Becking fan 

azens stie, ds. 

-1875).*5 

oen dat it folk 

. De ortodok- 

sjin alle nijich- 

somtiden wol 

 jierren tritich 

r yn ’e tsjerke- 

ske regels net 

del yn 1807 ôf 

    

  

Tsjerke fan Moarre mei toer út 1843. 

en al hie de synoade ordonnearre dat alle sneinen út 'e bondel songen wurde moast, 

der bleau tsjinsin yn gesangen. 

Ut ûnfrede mei de frijsinnichheid foarmen somlike ortodoksen konventikels en 

rûnten, dy’t de bibel besprieken. Oaren sleaten harren oan by de yn 1854 stifte ’Pro- 

vinciale Vereeniging van Vrienden van de Waarheid tot handhaving der leer en de 

regten van de Gereformeerde kerk’. It begryp ‘gereformeerde kerk’ ferwiisde nei de 

tiid foar 1815, doe’t de herfoarme tsjerke sa hjitte. It jout de doelstelling fan de ferie- 

ning oan: hja griep werom op ’e âlde lear sa’t fêstlein wie by de synoade fan Dor- 

drecht. De feriening hie in sterk ‘bevindelijk’ karakter en in puriteinske fyzje op ’e 

wrâld. De bibel beskôgen hja as Gods ûnfeilber wurd. De beweging sleat nau oan by 

dy fan it Frysk Reveil en ferskate dûmnys út dy kriten wiene lid fan de "Waarheids- 

vrienden’. Ofdielingen fan de ”Waarheidsvrienden’ wiene der te Eanjum (40 leden), 

Ie (10 leden), Nijtsjerk (20 leden) en Ingwierrum (20 leden). 

Gearfetsjend kinne wy stelle dat op 'e Ofskieding nei, de herfoarme tsjerke ien ge- 

hiel bleau, mar dat der yntern grutte spanningen wiene tusken de frijsinnige foargon- 

gers, dy’t stipe waarden troch de maatskiplike boppelaach fan rike boeren en it 

ortodokse folk. It folk hearde it leafst ortodokse predikanten, dêr't de gemeente in 

pear fan ryk wie. Fral Eanjum en Eastrum stiene bekend as ortodokse plakken en frij- 

wat minsken lieten har yn dy plakken oannimme. Oaren diene hielendal gjin belide- 

nis: sa wiene yn Ealsum op 'e 551 ynwenners mar 69 belidende leden 415 

15.3 Modernisme en Doleânsje 

Om 1870 hinne kaam yn ’e herfoarme tsjerke in nije streaming op, it ‘modernisme’. 

Tagelyk rekken de floreenplichtigen harren wichtichste foarrjochten kwyt. Oant 

1875 keazen de floreenplichtige ynwenners fan in tsjerklike gemeente de dûmny. 
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Troch dat stimrjocht koene de frijsinnigen faak bepale wa't predikant waard. De or- 

todoksen woene dat floreenstelsel Öfskaffe en hiene sukses want yn 1874 bepaulde 

de synoade fan de herfoarme tsjerke dat mei yngong fan | jannewaris 1875 de predi- 

ant net mear troch de floreenplichtigen, mar troch de lidmaten fan de gemeente 

keazen wurde soe. 

Mar noch altiten wie it behear fan it tsjerkegoed yn hannen fan de floreenplichti- 

gen. Hja kamen regelmjittich gear om wichtige saken, it tsjerkebestjoer oanbelang- 

jende, te besprekken. Harren taken dogge bliken út de neikommende advertinsje yn 

it blêd Oostergo: 'De Hervormde floreenplichtigen van Oostrum worden uitgeno- 

digd op Zaturdag den 25 november ek. 's namiddags te 3 ure bij J.J. de Braak aldaar, 

ten einde vast te stellen de begrooting voor 1877, een kerkvoogd te benoemen voor 

den op | januari 1877 aftredende, en te behandelen 't geen verder ter tafel zal wor- 

den gebracht’.”'® Uteinlik kaam de kwestje fan it behear fan it tsjerkegoed foar de 

Hege Ried, dy't yn 1881 beslist dat it floreenstelsel ek wat dit behear oanbelange, ôf- 

skaft wurde moast. 

Yn Eastdongeradiel waard it stimrjocht fan de lidmaten fan 'e tsjerke relatearre oan 

de haadlike omslach: dejingen dy't mear as tsien gûne betellen, hiene ien stim, dejin- 

gen dy't mear as 100 gûne betellen hiene ff stimmen. It Öfskaffen Fan it floreenstelsel 

betsjuue dat de measte doarpen yn Eastdongeradiel in ortodlokse predikant krigen; 

allinne Moarre en Mitselwier bleauwen frijsinnich. 

Om 1870 hinne foel ek de opkomst fan it modernisme. Dit modernisme wiiscle elk 

supra-naturatisme Ôf. Syn oanhingers bestrieden it tradisjonele bylc fan Jezus en leine 

saken as de wünders dy't er ferrjochte hie rasjoneel út. De beweging gyug út fan ’e 

frijheid fan de geast en woe net bûn wêze oan bygelyks de trije formulieren fan ie- 

nichheid. len fan de wichtichste fertsjinwurdigers fan it modernisme yn Eastdonge- 

vacliel wie ds. Reilingh fan Mitselwier (1861-1875). 

It ferskil tusken ortodoksen en modernisten wurdt it bêst yllustrearre troch in 

foarfal út 1913. No wie it sa dat de herfoarme tsjerke fan Ealsum sawol ortodokse as 

frijsinnige leden hie. De frijsinnigen diene belidenis yn Dokkum, neit hja ien fraach 

beändere hiene, te witten: 'Belide Jo te leauwen yn it libben fan leauwe, hope en leaf- 

de en wolle Jo yn dat beliden hoekhälde troch de krêft fan Kristus’? Waard dy fraach 

met ja’ beändere, dan waard de persoan as lid oannommen en koe er him oerskriu- 

we liue nei de gemeente fan Ealsum. 

Om belidenis te dwaan yn Dokkum wie in bewijs fan goed seedlik gedrach fan 'e 

wsjerkeried fan Ealsum nedich. Yn 1913 woe de tsjerkeried dat allinne jaan as de per- 

soan de neikommende fragen beändere hie: 

“1, Leauwe Jo dat de lear fan de sillichheid fan Godswegen iepenbiere yn de Bibel is? 

2. Leauwe Jo dat Kristus sawol wierlik God as minske west hat? 

3. Leauwe Jo dat Hy lichaamlik opstien is en wy allegearre troch Kristus, dy't yn de 

himel is, sillich wurde?’ 

De measte fragen koene noch woene de frijsinnigen mei ‘ja’ beänderje. Somliken 

diene as begriepen hja de fragen net, oaren seine ‘nee’ op 'e fragen twa en trije." 

Yn de jierren tachtich die bliken dat in part fan de ortodoksen him net mear thús 
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fielde yn de herfoarme tsjerke. De breuk begûn yn Amsterdam, doe’t de tsjerkeried 

yn jannewaris 1886 wegere attestaasjes oan kategisanten fan frijsinnige dûmnys te 

jaan. Fan dy tiid Ôf makken ferskate tsjerken harren by de Doleânsje los út it ferbân 

fan de herfoarme tsjerke en rjochten de grifformearde tsjerke op. De tsjerke fan Ean- 

jum gyng yn desimber 1886 oer. Yn febrewaris wiene al 38 leden skrast om’t hja we- 

geren harren oan de regleminten fan ’e tsjerke te hâlden en op dy wize de Doleânsje 

Ôfkarden. Mar it grutste part fan ’e tsjerkeried, mei ds. Langhout foarop, stipe de Do- 

leânsje. 

Dejingen dy’t tsjin de Doleânsje wiene foarmen doe sels in tsjerkeried en namen 

op 7 july de tsjerke yn besit. De tsjerkedoarren krigen nije slotten en de dolearenden 

koene der net mear yn. Uteinlik moast boargemaster Sybesma bemiddelje: hy naam 

de kaaien fan ’e tsjerke yn beslach en de dolearenden klagen de ‘ynbrekkers’ oan. 

Uteinlik waard de tsjerke oan ’e dolearenden tawiisd.*® Yn alle plakken, útsein yn 

Ealsum en Eastrum, kamen grifformearde tsjerken en yn 1947 wie 62% fan ’e befol- 

king fan Eastdongeradiel grifformeard, tsjin 35% herfoarme. 

15.4 It ûnderwiis oant 1851 

De ûntjouwing fan it skoallewêzen waard yn ’e rin fan de njoggentjinde ieu ferhasti- 

ge. Yn it begjin hie de tsjerke noch in protte ynfloed op 'e beneaming fan de skoal- 

master. Wol waard er sûnt 1815 troch de grytman en assessors beneamd, mar syn 

salaris waard foar twatredde part betelle troch de tsjerkekassen. De skoalmaster wie 

tagelyk ek koster-foarsjonger. Hy fertsjinne yn dy tiid tusken de 165 (Eastrum) en de 

300 gûne (Nijtsjerk). Dêroerhinne op krige er noch skoaljild (30-55 sint it bern it jier) 

en wenne er meastal fergees. 

It lesmateriaal waard troch it doarp bekostige. De lestiden wiene lang: fan tsien 

oere oant healwei tienen en fan healwei twaën oant fjouwer oere. Ek waard der fan 

fif oant sân oere noch les jûn, en ek op sneontemoarn.{!° De tastân fan ’e skoallege- 

bouwen wie net bêst: yn 1828 wie 8000 gûne nedich om elemintêre ferbetterings 

oan te bringen, mar de gritenij stelde mar f 2350 beskikber, it Ôntbrekkende jild 

moast liend wurde. Doe’t Eanjum yn 1837 in nije skoalle krige, moast it doarp in be- 

drach fan 2000 gûne opbringe. Yn ’e fjirtiger jierren waarden de measte skoallen mei 

subsydzje fan de gritenij opknapt en om 1850 hinne ferkearden de skoallegebouwen 

yn Eastdongeradiel yn reedlike steat.£20 

De trakteminten fan de skoalmasters wiene net heech en hja fregen dan ek allege- 

duerigen om mear jild. It slimst wie it yn Wetsens. Dat doarp koe yn 1836 it salaris 

fan de skoalmaster net mear betelje en krige, omdat it him ’werkelijk in eene achter- 

lijke en onvermogende toestand bevindt’, in talage út de gritenijkas. G.A. Veendorp, 

dy't yn Wetsens skoalmaster wie, fertsjinne mar 75 gûne.**! Hy hie, lykas de measte 

skoalmasters, in bybaantsje as betelle fjildwachter fan Wetsens, syn kollega Johannes 

Laskowitz fan lezumasyl wie der kastlein by en master Veldman fan Ingwierrum wie 

kaptein fan de skutterij.“?* Fansels kamen dy bybaantsjes de kwaliteit fan it ûnder- 
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wijs net te'n goede. Yn 1828 waard by de gritenijried klage oer it minne ûnderwiis 
dat yn Mitsel wier jûn waard troch in folslein ûngaadlike master. In foarstel om foar in 
jiersalaris fan 150 gûne in sekondant of ûndermaster oan te stellen waard te djoer 
achte, mar úteinlik waard de master mei pensioen stjoerd. Ek oer oare skoalmasters 
kamen klachten binnen, in inkeldenien waard sels ûntslein.“23 

It praat fan 'e dei wie yn dizze tiid de kwestje-Salverda. Master Nicolaas Salverda 
wie ûnderwizer yn Mitselwier en oer him gong kwea praat, niets minder behelzende 
dan dat de genoemde zich zou schuldig maken aan onkuische bedrijven met de 
meisjes die bij hem ter school gaan’. De ynwenners fan Mitselwier easken fan de gri- 
tenijried dat de skoalmaster dien krige, mar dat koe de ried al slim dwaan om’t master 
Salverda al twa kear frijsprutsen wie troch de rjochtbank. Dy frijspraak hie de doarps- 
bewenners fan Mitselwier dochs net oertsjûge fan syn ûnskuld. Salverda sels lei yn 
1848 syn bemuoienis mei it lokale ûnderwiis del en liet it foar eigen rekken waarnim- 
me troch in ûndermaster. Sa rekke de skoalle fan Mitselwier yn in lestige situaasje: 
master Salverda moast wol betelle wurde, mar hy die neat foar syn jild. 
Om fan Salverda Ôf te kommen moast de gritenij úteinlik in protte jild betelje, 

want de man stelde hege easken: hy woe wol ûntslach nimme mar frege dêrfoar in 
hiel jierlean. Ek easke er dat it ûntslach earfol ferliend waard en woe er nei syn 
ûntslach noch in healjier yn it skoalhûs wenjen bliuwe. Dêrboppe op woe er noch in 
pensioen fan 300 gûne yn it jier ha of 3000 gûne yn ienkear. It wie de gritenij fiersten- 
tefolle, it gritenijbestjoer bea oan 600 gûne te jaan en doe’t master Salverda dat wege- 
re, liet it bestjoer him skoalmaster bliuwe. 

No wiene de ynwenners fan Mitselwier wer opsternaat. Hja woene de master net 
hâlde en rjochten úteinlik op eigen kosten in bysûndere skoalle op. Mar yn desimber 
1849 kaam de ried ta in akkoart mei master Salverda. Hy krige earfol ûntslach en in 
skcafergoeding fan 2000 gûne, op it betingst dat er Ofseach fan fierdere oanspraken 
en hy de gritenij foar maaie 1850 ferlitten hie. It grutste part fan de skeafergoeding 
(1500 gûne) waard troch it doarp Mitselwier opbrocht, it oare betelle de gritenij. Dêr- 
mei wie de kwestje Salverda nei mear as twa jier út de wrâld.#2* 
Wy hawwe sjoen dat yn ’e jierren fjirtich de skoalgebouwen ferbettere waarden 

op kosten fan de gritenij. De gritenij ferbettere ek it tasjoch op ’e skoalmasters. Dêr- 
foar waard de gritenij yn twa distrikten ferdield; it earste bestie út 'e plakken Eanjum, 
Ingwierrum, Ie, Mitselwier en Nijewier, it twadde út de plakken Eanjum, Moarre, 
Ljussens, Nijtsjerk en Peazens. De kommisjes (Gjouwer à fiif man) wiene gearstald út 
de notabelen sa as assessors (gritenijbestjoerders), dûmnys en dokters. Hja stelden al- 
le jierren in rapport op oer de tastân fan it Ônderwiis. 

15.5 It ûnderwiis nei 1851 

De gemeentewet fan 1851 feroare net folle oan it ûnderwiis. Wol bestege it regear 
sûnt dy tiid mear oandacht oan it skoalwêzen: neffens de grûnwet wie it in boarne 
fan oanhâldende soarch foar de oerheid. It peil fan it ûnderwiis waard yn dizze jier- 
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ren better. De kommisjes fan tasjoch klagen yn 1843 noch oer de ynhâld fan it ûn- 

derwiis: it wie te folle Ôfhinklik fan de bysûndere ynteresses en de foarleafdes fan de 

skoalmasters foar in bepaald fak. Sa waarden spraakkeunst en it staverjen, behalve yn 

Ie, Ingwierrum en Mitselwier, oeral ferwaarloaze, wylst op oare skoallen net folle 

dien waard oan rekkenjen. 

It oardiel fan de kommisjes wie yn 1855 folle positiver: op 'e skoallen fan Ingwier- 

rum. Mitselwier, Nijewier en Peazens, Wetsens en Ealsum waard goed les jûn, al 

brûkte de master yn lêstneamd plak te folle gelearde wurden. It nderwiis yn Iezu- 

masyl wie lykwols min: de ûnderwizer, dy't eene zeer eenzijdige rigting aankleeft’, 

joech allinne mar godstsjinstlessen. De masters fan Eastrum, Nijtsjerk en Eanjum wie- 

ne of âld of ynkompetint.? Yn Nijtsjerk belibben de kommisjeleden it toppunt fan 

ûnsin, alteast yn har eagen: skoalmaster Blom ûnderhâlde de bern ‘in de Boeren frie- 

sche taal, die in geenen school behoort plaats te hebben’.#% 

De skjinnens fan 'e bern liet te winskjen oer. De measten hiene it hier net útkjimd 

en smoargens oerhearske. Ferskate bern hiene ûngedierte op 'e klean en in seare hol- 

le. Ek it skoalbesyk liet te winskjen oer. Master Jacob van der Vliet fan Ljussens klage 

yn 1848 dat hy net folle bern fan earmen op skoalle hie om’t harren âlders it skoaljild 

net betelje koene. Dêrtroch wie syn ynkommen werom rûn en hy frege dan ek om 

in talage út ’e gritenijkas. In oplossing soe, tocht er, wêze om de bern fan earmen fer- 

gees nei skoalle gean te litten.í*? 

It probleem fan it skoalgean bleau lange tiid bestean. Yn 1855 stelde de ûnderwiis- 

kommisje fêst dat yn Ljussens fral arbeiders harren bern thús hâlden. Hja seagen fan- 

wege ‘domheid en dweepzucht, die hier zeer algemeen zijn’, der net folle nut yn om 

harren bern nei skoalle te stjoeren. In bettere ferklearring foar it gedrach fan de âlders 

fine wy yn in oar stik fan it ferslach fan de kommisje: de bern wiene fral yn de ûnge- 

tiid absint en hiene, om’t hja de âlders helpe moasten, gjin tiid om nei skoalle te gean. 

Earmoed, net dommens wie it probleem. De measte bern gyngen al as hja tsien jier 

wiene fan skoalle Ôf. Om it skoalgean oan te moedigjen waarden yn 1864 en 1865 

skoalfeesten organisearre op foar de skiednis bysûndere dagen sa as it betinken fan 

de slach by Waterloo. De bern krigen dan sûkelarje en koeke en in lyts presintsje.£°% 

In boarne fan soarch bleau de faksinaasje. Op 'e measte skoallen wiene lang net alle 

bern yninte tsjin de pokken en it waard dan ek yn 1861 ferbean om bern, dy’t net 

yninte wiene, op ’e skoallen ta te litten. It hie foarearst net folle effekt, want yn 1867 

waard op ’e nij klage dat noch lang net alle bern yninte wiene. Somtiids wie der lyk- 

wols net genôch intstof foarhannen.#® 

Yn ’e rin fan de njoggentjinde ieu waard it ûnderwiis ferbettere. Oant 1871 waar- 

den de skoalmasters betelle troch de doarpen, dêrnei troch de gemeente. Fral yn de 

lytse doarpen fertsjinne in nderwizer net folle; yn Wetsens en Eastrum moast er fan 

noch gjin 300 gûne rûnkomme, wylst de ûnderwizers fan de oare doarpen 452 à 710 

gûne fertsjinnen. De gemeente betelle ek it Ônderhâld fan de skoallen. It die yn 1881 

bliken dat de tastân fan de skoallegebouwen tige min wie: nij- en ferbou soe wol 

47.500 gûne kostje. Al fûn de gemeente dat earst te folle, de skoallen waarden dochs 

foar dat bedrach opknapt. 
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De iepenbiere legere skoalle fan Ljussens 

Ek wie de wize fan ûnderwiis-jaan ferbettere. Hiene de masters earst de frijheid 
harren ûnderwiis yn te rjochtsjen sa’t hja sels woene, om 1890 hinne waarden lear- 
plannen opsteld, dêr’t presiis yn omskreaun stie wat de bern yn in bepaalde klasse 
witte moasten. De klam lei yn ’e earste klassen op lêzen, skriuwen, rekkenjen en taal, 
wylst yn 'e heechste klassen ek de skiednis fan Nederlân, de natuerkunde en de geo- 
grafy besprutsen waarden.#° 

Op 'e ein fan ’e njoggentjinde ieu rûn it oantal leerlingen op ’e iepenbiere skoallen 
tebek fanwege de opkomst fan it protestantsk-kristlik ûnderwiis.3! Ferskate skoal- 
len moasten opheft wurde, sa as dy yn Ljussens yn 1908, yn Nijewier yn 1914, yn 
Peazens yn 1918 en dy yn Eastrum yn 1934. De skoallen fan Wetsens en Iezumasyl 
wiene al yn 1881 en 1883 opdoekt. 

15.6 It protestantsk-kristlik ûnderwiis 

It nderwiis waard oan ’e ein fan ’e njoggentjinde ieu in wichtige politike kwestje. De 
steat soarge foar fergees of omtrint fergees iepenbier ûnderwiis, mar as de âlders it 
sels betellen koene hja in skoalle foar bysûnder ûnderwiis oprjochtsje. It neutrale ka- 
rakter fan it ûnderwiis (yn 1857 nochris fêstlein yn ’e bepaling dat it ferbean wie eat 
te dwaan of te litten dat yn striid wie mei de earbied foar oarstinkenden), wie foar in 
protte kristliken net te oanfurdzjen. Hja woene in ’skoalle mei de Bibel’, subsidiearre 
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troch de steat. Yn 1857 ûnderskreaunen dan ek yn Eanjum en Nijtsjerk 217 minsken 

in folkspetisjonnemint fan dy strekking.* 

It wie dus mooglik bysûndere skoallen op te rjochtsjen. Dat barde yn Eastdongera- 

diel foar it earst yn 1866, yn dat jier begûn master Samuel Couson yn Eanjum in krist- 

lik nasjonale skoalle mei 1 10 learlingen en twa Ôndermasters. It skoaljild wie heech: 

seis gûne yn * jier, foar in arbeider in wyklean, De iepenbiere skoalle yn Eanjum hâl- 

de mar 52 leerlingen oer. Ek yn Nijtsjerk waard in kristlike skoalle stifte, it inisjatyf 

gyng út fan de "Waarheidsvrienden’ ûnder de lieding fan Gerrit Sinia. De skoalle 

waard yn 1868 iepene; ek hjir wie it skoaljild seis gûne it bern it jier. 

De nije wet op it leger ûnderwiis fan 1878 makke de saak noch slimmer foar it 

kristlik Ônderwiis. Yn ’c wet wie fêstlein dat de skoallen oan bepaalde easken, de bou 

en ynrjochting oanbelangjende, foldwaan moasten. De foarstanners fan kristlik ûn- 

derwiis moasten no mear belesting betelje foar it iepenbier ûnderwiis, dêr't hja gjin 

gebrûk fan makken en dêrnjonken mear jild-betelje foar harren kristlike skoallen, 

dy't oan deselde easken as dy foar de iepenbiere skoallen foldwaan moasten. 

It ûnderwijs waard in wichtich striidpunt yn ’e polityk. Yn de liberale krant 

Oostergo waard it neutrale ûnderwiis ferdigene. Yn 1875 waarden de ‘medekiezers, 

vrienden van de openbare school’ útnoege om kandidaten te stellen foar de riedsfer- 

kiezing; liberaal wie foar de measte liberalen synonym mei foarstanner fan iepenbier 

  er E pe 

Skoallefoto fan de kristlike skoalle yn Nijewier, 1910, 

  

  

 



  

  

  

ûnderwiis. Yn dat ûnderwiis soe frijheid, iendracht en leafde kweekt wurde yn de 
jeugdige herten, it dogmatyske koe oan de dûmnys oerlitten wurde. De liberalen 
wiene der fûl op dat gjin skoaljild heft waard fan de bern fan de earmen: it ûnderwiis 
mocht gjin barriêres oprjochtsje.“55 

It hege skoaljild wie foar de measten in te hege drompel om harren bern nei de Yn 1914 ps 
kristlike skoalle te stjoeren. Ds. Langhout fan Ie besocht noch de iepenbiere skoallen mar it mor 
de wyn út ’e seilen te nimmen troch de gemeenteried foar te stellen, ek skoaljild te Sa lei by 
freegjen fan bern dy’t de iepenbiere skoallen besochten, mar de ried wegere dat. Sa- boeren yr 

| dwaande wreide it kristlik Ônderwiis him mar stadich út: earst yn 1894 kaam yn Ie in Yn 191t 
kristlike skoalle, betelle út in kollekte dy’t 4500 gûne opbrocht. Boppemaster waard driuw op 
J. Rommerts; de skoalle hie 85 learlingen en it skoaljild wie in ryksdaalder yn ’t jier. yn beslact 

De druk op 'e kristlike âlders om harren bern nei de kristlike skoallen te stjoeren fan 6815 € 
| wie somtiids grut. Sa klage Sytze Posthumus yn 1904, dat ’het bestuur der afdeeling oarloch sig 

| Lioessens van Patrimonium, waarvan hij lid was, hem in den jongsten winter werk in grypep 
| heeft geweigerd, omdat hij zijne kinderen met het oog op het hooge schoolgeld, dizze sykié 

hoewel hij niet tegen het bijzonder onderwijs is, niet meer wenscht te laten deelne- lingen, in{ 
| men aan het onderwijs aan de bijzondere school te Nijkerk’.% Nei de € 
n Uteinlik wie de skoallestriid yn 1917 Ôfrûn. Mei in wiziging fan de grûnwet krige it nisten oart 
| | bysûndere ûnderwiis deselde rjochten as it iepenbiere. Yn Fastdongeradiel ferkrong de macht 

it kristlik Ônderwiis it iepenbiere hast hielendal.£3 den oera 
| 
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16 Slot: de ûntjouwings nei 1914 

Yn 1914 briek de Earste Wrâldoarloch út. It slagge Nederlân om neutraal te bliuwen, 

mar it moast distribúsje fan bygelyks ierpels ynfiere. Ek moast it leger paraat bliuwe. 

Sa lei by Ingwierrum in milysje. De soldaten holpen trouwens, as it sa útkaam, de 

boeren yn de haaïïnge. 

Yn 1916 waarden in protte produkten krap en sette de gemeente in distribúsjebe- 

driuw op. Yn dat jier waarden 5000 klompen oanskaft en yn 1917 waard alle rogge 

yn beslach nommen. Earst yn 1920 waard it distribúsje-bedriuw opdoekt; it tekoart 

fan 6815,07 gûne waard troch de gemeente oansuvere.#€ Inkelen wiene troch de 

oarloch skatryk wurden, mar de measten hiene swier te lijen en doe’t nei de oarloch 

in gerypepidemy útbriek, stoaren fanwege te min iten yn Europa mear minsken oan 

dizze sykte as dat der fallen wiene yn ’e oarloch. Ut België en Frankryk kamen flecht- 

lingen, in part dêrfan waard yn Eastdongeradiel nderbrocht. 

Nei de ein fan ’e kriich bleau it ûnrêstich yn Europa. Yn Ruslân wiene de kommu- 

nisten oan it bewâld kommen en ek yn Nederlân mienden somlike sosjalisten dat hja 

de macht oernimme koene. Dat mislearre en om in herhelling foar te kommen waar- 

den oeral yn Nederlân boargerwachten oprjochte. Yn Eastdongeradiel barde dat 

earst yn 1920 en noch yn 1923 joech de gemeenteried oan dizze boargerwacht in 

subsydzje fan 200 gûne. It riedslid Zwart ferdigene dat mei in ferwizing nei de ’'revo- 

lutionaire stemming, welke in de landen om ons heen te merken valt’? 

De tweintiger jierren wiene reedlik geunstich, mar de gemeente Eastdongeradiel 

waard yn dizze tiid wol in stik lytser. Al yn 1913 hiene der plannen west om Ealsum 

en omkriten by Dokkum te foegjen. Boargemaster Sytsma wie dêr in ferheftich 

tsjinstanner fan en sei dêroer yn de ried: “Waar het naburige gemeentebestuur van 

Dokkum gemeend heeft een poging te moeten wagen, wat misschien kan uitlopen 

op een aanval op onze historisch verkregen rechten, daar hoop ik u als een man ge- 

reed te vinden mij te steunen’. Mar de boargemaster koe it tij net keare. Yn 1920 

waard oer dizze kwesje in útstel yntsjinne by de ried, dy't wol fûn dat it in ‘onver- 

kwikkelijke zaak’ wie, mar ûnder presje fan it ministearje fan Binnenlânske Saken be- 

lies jaan moast. Yn 1924 rekke Eastdongeradiel Ealsum kwyt, in gebiet fan 53 

hektare. Wol krige de gemeente dêr in fergoeding fan 34.900 gûne foar. 

Yn 1929 briek de grutte depresje út. De oanlieding wie it ynstoarten fan de oandie- 

lebeurs yn Amearika, mar al lang gyng it yn de agraryske sektor net goed. Troch de 

krach fan Wall Street gyngen frijwat banken fallyt en moasten in bulte bedriuwen slu- 

te. It gefolch wie in massale wurkleasheid. It regear besocht de need te fersêftsjen 

mei wurkferskaffing en oan ’e ein fan de tritiger jierren gyng it wer de goede kant op. 

Mar fanwege Û.o. de krisis wiene yn Dútslân de nazi’s oan it bewâld kommen. Yn 

1940 foelen de Dútske legers Nederlân yn en waard ús lân beset gebiet. De ried fan 

Eastdongeradiel besocht har deistige taken sa goed mooglik út te fieren, mar ried en 

gemeenteamtners kamen al gau yn konflikt mei de besetters, dy’t yn 1941 in lid fan 
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Arrestaasje fan de NSB-boargemaster A. Ykema (twadde fan lofts), yn 1945, troch de bin- 

nenlânske striidkrêften. 

de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) ta boargemaster beneamden. It ferset 

tsjin de Dútsers hie ûnderskate foarmen: ûnderdûkers waarden holpen, illegale 

krantsjes waarden ferspraat en bonkaarten foar de distribúsje waarden ferfalske. By 

aksjes fan it ferset en represailles dêrtsjin fan de Dútsers binne yn Eastdongeradiel 17 

minsken omkommen. Yn 1945 wiene de Dútsers ferslein. 

Nei 1945 feroare der in bulte. Wy wolle yn it koart de wichtichste feroarings tusken 

1945 en 1980 beskriuwe. It wichtichste foar Eastdongeradiel wie de efterútgong fan 

it belang fan de lânbou foar de Nederlânske ekonomy. De yndustry waard folle 

wichtiger en omdat der yn Eastdongeradiel net folle yndustry wie, teagen de min- 

sken nei oare plakken. Fral yn ’e jierren sechstich waard de gemeente konfrontearre 

mei it leechrinnen fan ’e doarpen, in tendins dy’t trouwens yn ’e jierren santich ta 

stean kaam. Mei it tebekrinnen fan it yawennertal fan de doarpen ferdwûn de mid- 

denstân ek en moasten de skoallen slute om’t der gjin genôch learlingen mear wiene. 

It is de fraach yn hoefier’t de doarpen noch leefber bliuwe. 

De lânbou koe troch skaalfergrutting (de ’ruilverkaveling’) en meganisaasje mei 

minder folk ta. Nije wurkplakken binne miskien te finen yn ’e toerisme-yndustry en 

de rekreaasje (nei it foar in part droechlizzen fan de Lauwerssee wurdt besocht hjir in 

sintrum foar de wettersport fan ’e grûn te krijen). 

It leechrinnen fan Eastdongeradiel betsjutte ek de ein fan it bestean fan Eastdonge- 

radiel as selsstannige gemeente. Yn 1983 waard út Eastdongeradiel, Westdongeradiel 

en Dokkum de gemeente Dongeradiel foarme. Dat is itselde gebiet as dêr't wy yn de 

Midsieuwen ús ferhaal mei begûn binne: doe foarmen de neamde streken ek ien 

gebiet. 
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17 Neibeskôging 

Oan 'e ein kommen fan de beskriuwing fan de skiednis fan Eastdongeradiel is it no 

tiid foar in neibeskôÔging. Wy hawwe de skiednis fan dizze gritenij, letter gemeente 

yn it ramt set fan de skiednis fan Fryslân en Nederlân. Wat barde yn de provinsje of 

yn it lân hie ek har wjerslach op Eastdongeradiel. Yn polityk opsjoch rjochte East- 

dongeradiel har nei wat der him Ôfspile op provinsjaal of lanlik nivo. Wy fine byge- 

Iyks foar de achttjinde ieu yn hiel Fryslân it oligargisearrings proses wer. Ek yn sawat 

alle gritenijen wiene skelen oer it stimrjocht. Eastdongeradiel moat dêrom net sjoen 

wurde as in wat efterôf-streek, dêr't alle wichtige foarfallen oan foarby gyngen. De 

wjerslach fan wichtige foarfallen, bygelyks de reboeljes fan 1672 en 1748, fine wy ek 
yn Eastdongeradiel. 

Wy hawwe steld dat de ekonomy fan Eastdongeradiel fral berêste op 'e lânbou. 

Dêryn ferskilt de gritenij net fan de hiele bouhoeke fan Fryslân. Om’t it meast nôt fer- 

kocht waard op 'e merk fan Ljouwert, krige Eastdongeradiel te meitsjen mei de na- 

sjonale en ynternasjonale nôtprizen. Fan dy prizen hong de opbringst fan it 

boerebedriuw Ôf. In tige grutte ynfloed krigen de ynternasjonale ûntjouwingen pas 

yn it tredde fjirdepart fan de njoggentjinde ieu, doe’t inkele jierren efter tnoar de 

rispinge mislearre en tagelyk it Amerikaanske nôt yn Europa oan ’e merk brocht 

waard, En de wize sa't de boeren de gefolgen dêrfan opfongen ferskilt net folle fan 

dy yn de rest fan Nederlân. 

Op it sosjale mêd fine wy ek net folle ferskil; de bestriding fan de earmoed wie yn 

de tiid foar 1850 gelyk oan dy yn de rest fan Fryslân (en Nederlân). Earst om 1900 

hinne begûn de soarch foar de carmen yn Eastdongeradiel by oare plakken efterop te 

rinnen. In djip wantrouwen tsjin it yngripen fan de oerheid, mei it idee dat de ear- 

moed in natuerlike oarder wie, soarge dêrfoar dat der foar de arbeiders en de earmen 

einliks neat feroare. 

Op it tsjerklik mêd folge Eastdongeradiel ek de ûntjouwings yn de rest fan Fryslân. 

De herfoarme tsjerke hie yn de 17de en 18de ieu fierwei de measte oanhingers, der 

wiene mar inkele prosinten roomsken en mennisten. Yn ’e njoggentjinde ieu feroare 

dat: de Ofskieding fan 1834 fûn wol wat oanhingers yn 'e gemeente, mar de measten 

giene út de herfoarme tsjerke mei de Doleânsje. Dejingen dy’t yn ’e herfoarme tsjer- 

ke bleauwen wiene meast ortodoks. Sûnt dy tiid stiet Eastdongeradiel dan ek bekend 

as in rjochtse gemeente. 
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sitaasjejild 2 goudgûnen 2 stoeren 

tegearre 42 goudgûnen 8 stoeren 

Hjirfan wie foar de kiezer 21 goudgûnen 4 stoeren 

Netto ynkommen grytman 21 goudgûnen 4 stoeren 

Utjeften: 

It jild fan de kiezers nei Ljouwert bringe 1 goudgûne 16 stoeren 
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De Meij, Watergeuzen, s. 62, 135, 259, 310, 312-317, 318-328. 
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RAF, Stadhouderlijk archief, 265. 
Tegenwoordige Staat IV, s. 232-235. 

It is net alhiel dúdlik wat de grytman krekt fertsjinne. Earst yn 1751 waard it ynkom- 

men fan de grytman fan Eastdongeradiel regele yn in oerienkomst tusken de grytman 

en de kommittearden fan de doarpen. Doe waard fêstlein dat de grytman de grutte en 
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106. 
107. 

108. 

109. 

lytse konsinten krige (in heale stoer fan eltse gouden gûne en sân stoeren fan de flo- 

reen). Dat levere sa'n 2050 gûne op. Dêrfan moast er de Ôffurdigen fan de gritenij nei 

de lândei betelje (140 of 105 gûne, resp. foar in ealman en in einerfde). Fierders moast 
er 100 gûne betelje oan de fjouwer bysitters fan it gritenijgerjocht, 250 gûne oan de 
siktaris en 50 gûne oan de eksekuteur. Fierders moast er de kosten fan it stimmen foar 
de folmachten, dy't nei de lândei stjoerd waarden, betelje, de kosten fan justysje en de 
hier fan it rjochthûs fan de gritenij. Sa bleau der netto sawat 680 gûne oer. 
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ten, Deelskosten, s. 161. 

RAF, Nedergerecht Oostdongeradeel, C 1, Recesboek. 

Tegenwoordige Staat IV, s. 93, 
RAF, Statenarchief G 27d 1, fol. 86-86 vo, commissie voor een secretaris, 1626. 
Tegenwoordige Staat IV, s. 243-244. 
Reitsma, Oostergo, s. 109. 

Baerdt van Sminia, Naamlijst, s. 82; Andreae, Natezing, s. 31-32. 

RAF, Statenarchief G 2, 2-3 fol. 69 vo (29-9-1618). 
RAF, Statenarchief KO 1 (7-1-1636). 
Baerdt van Sminia, Naamlijst, s. 82-83; Andreae, Nalezing, s. 4-6; Vleer, Kostgangers 

IV, s. 40-42. 

RAF, Statenarchief S 2d (febr. 1652); G 10-12 fol. 184 vo (2-7-1653); G 4-6, fol. 94-95 
(19-6-1658); G 4-6 (13-2-1663, 15-7-1663). 

RAF, Statenarchief G 4-12 (29-9-1666). 
RAF, Statenarchief G 4-12 (8-9-1666). 
RAF, Statenarchief G 4-14 (20-3-1672); Van Dam van Isselt, Verdediging, s. 22, 25, 44, 
49, 172-175. 
Guibal, Democratie, s. 36-90; RAF, Statenarchief, 45. 

RAF, Hof van Friesland, Criminele sententiën IL, 12, fol 118 vo-119 vo. 

RAF, Hof van Friesland, Criminele sententiën IL, 12, fol. 119 vo. 

Baerdt van Sminia, Naamlijst, s. 83-84. 

Engels, Naamlijst, s. 80, 93, 219-220. In foarbyld hjirfan is it amt fan lid fan Deputearre 
Steaten. Dat foel ta yn: 

  

  

jierren gritenijen lid 

1671-1674 Idaarderadiel 

Eastdongeradiel Georg Wilco Schwartzenberg 
1704-1707 Smellingerlân 

Eastdongeradiel Ulbe fan Aijlva 

1716-1719 Smellingerlân 

Eastdongeradiel Ulbe fan Aijlva 
1734-1737 Ljouwerteradiel 

Eastdongeradiel Jarig Georg fan Burmania 

1749-1752 Smellingerlân 

Eastdongeradiel Jarig Georg fan Burmania 
1767-1770 Ljouwerteradiel 

Eastdongeradiel Jarig Georg fan Burmania 
1782-1785 Smellingerlân 

Eastdongeradiel Jarig Georg fan Burmania 
  

110. RAF, Cobier der stemmen van Oostergoo, 1640, 1698. 

111, RAF, Cobhier der stemmen 1640, 1698; Faber, Drie eeuwen, s. 633-634. 
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112. 

113. 

114. 

115. 

116, 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131, 

132, 

133. 
134, 
135. 
136. 
137. 
138. 

139. 

140. 

141. 

142, 

143. 

144, 

145. 

146. 
147. 

148. 

149, 
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RAF, Nedergerecht Oostdongeradeel, Proclamatieboek. 

RAF, Famylje-argyf Schwartzenberg, 1309, 1310. 

Van Apeldoorn, Kerkelijke goederen 11, s. 44; RAF, Nedergerecht Oostdongeradeel, C 

8, Recesboek. 

RAF, Famylje-argyf Schwartzenberg, 1582. 

Vegelin, Dagverbaal, s. 273-274. 

RAF, Statenarchief Gg 2d, Besoignes van stemming van een drietal voor de verkiezing 

van een grietman. 

RAF, Statenarchief Gg, 3 (10-5-1747); G 34, Besoignes van stemming. 

Vegelin, Dagverbaal, s. 141-142. 
Keizer, Reboelje, s. 72, 

Vegelin, Dagverbaal, s. 38. 

RAF, Hof van Friesland, Criminele sententiën II, 23, fol. 59 vo-ál vo. 

Keizer, Reboelje, s. 12-14. 

Vegelin, Dagverbaal, bijlage VII. 

RAF, Statenarchief Gg 6, 1752. 
. RAF, Statenarchief Gg 6. 

RAF, Statenarchief Gg á. 

RAF, Statenarchief Gg á; de kommisje bestie út mr. Petrus Pousma, folmacht fan Dan- 

tumadiel, mr. Ulricus Hamerster út Menameradiel, mr. Johannes Becker út Weststel- 

lingwerf en mr. Nicolaas Arnoldi út Ljouwert. 

RAF, Statenarchief G 2-138, fol. 10-10 vo (10-2-1756). 

SAD, Deelsboek 2-4; RAF, Statenarchief S 2d, fol. 46-46 vo (1775). 

RAF, Hof van Friesland, Q (13-6-1760). 

RAE, Statenarchief S 2a, Resoluties der Staten, fol. 70-72 vo, fol. 80 vo-87; Baerdt van 

Sminia, Naamlijst, s. 87-88. 

RAF, Statenarchief G 34 (5), Besoignes van stemming. 

RAF, Statenarchief Ge 4, Ga 5, G 2-147 (22-5-1765). 

RAF, Statenarchief S 2d (1770), fol. 113 vo-117 vo; 160 vo. 

Keune, Jouswier, s. 9. 

SAD, 1, Deelsboek, 14. 

SAD, 1, Deelsboek, 5-2-1781. 

RAF, Nedergerecht Oostdongeradeel, Informatieboek B 1 (16-9-1774). 

Faber, Drie eeuwen, s. 90-91, 416-417, 638, 640. 

Register van Aanbreng, s. 138-167; Faber, Drie eeuwen, S. 486-487. 

Faber, Drie eeuwen, s. 492-493; Buwalda, Oosternijkerk, s. 66. 

Faber, Drie eeuwen, s. 134. 

Buwalda, Oosternijkerk, s. 83, 88-89. 

Faber, Drie eeuwen, s. 464; RAF, Statenarchief G 46; RAF, Collectie Friesch Genoot- 

schap, 308. 

Slicher van Bath, Robert Loderer, s. 89-117. 

Walda, Nijewier, s. XLIV-XLV. 

Faber, Drie eeuwen, s. 465, 474. Te witten: 
kij 388 
rieren 139 

hokkelingen 156 
keallen 236 

Faber. Drie eeuwen, s. 465, 474. Te witten: 

kij 1127 
rieren 495 

keallen 716 

150, 

151. 
152, 
153. 

154, 
155, 
156. | 

157. 
158. 

159, 
160. 
161. 
162, 

163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 

170. 

171. 

172, 

173. 

174, 

175. 

176. 
177. 

178. 

179, 

180. 

181. 

182, 

183. 

184. 

185. 

186. 
187. 

188. 
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150. 

151. 

152, 

153. 

154. 

155. 

156. 

157, 

158. 

159, 

160, 

161. 

162, 

163. 

164, 
165, 
166. 

167. 

168. 

169, 

170. 

171, 

172, 

175. 

174. 

175. 

176. 
177. 

178. 

179, 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

Faber, Drie eeuwen, s. 465, 474. Te witten: 
kij 807 
rieren 294 

keallen 968 

bollen 42 

oksen 58 

Faber, Drie eeuwen s. 465, 474; RAF, Collectie Friesch Genootschap, 309. 
RAF, Nedergerecht Oostdongeradeel, B 1, Informacieboek, 25-5-1771. 
Buwalda, Oosternijkerk, s. 108; Faber, Drie eeuwen, s. 594; Tegenwoordige Staat IV, s. 
578. 

Register van de Aanbreng 1, s. 138-167. 
RAF, R 14-e, Ouotisatiekohier Oostdongeradeel, 1749. 
RAF, Aantekeningen uit de archieven der Admiraliteitencolleges; Hof van Friesland, 
Criminele sententiën II 26, fol. 61 vo-66 vo. 
RAE, Famyljeargyf Schwartzenberg, 267 (23-11-1683). 
ledema, Anjum, s, 75-76; Wumkes, Kronyk, s. 49. 
Faber, Drie eeuwen, s. 523. 

Wumkes, Kronyk, s. 223. 
Van Lennep, Regenten, s. 85, 94; Wendelaar Bonga, Ealsum, s. 12-13. 
Guibal, Democratie, s. 143. 

RAF, Pb Hs 523. 
Faber, Drie eeuwen, s. 382, 532-533; SAD, 1, Deelsboek (1782). 
RAF, Nedergerecht Oostdongeradeel, C 8, Recesboek (6-6-1735). 
Postma, Boer en ambacht, s. 124-126. 

Postma, Boer en ambacht, s. 126. 
Schwartzenberg, Plakkaatboek IV, s. 420, 1240. 
RAF, Hof van Friesland, Criminele sententiën II, 9 fol. 272-273 (22-11-1634); IL, 12, 
fol. 3 vo (31-3-1666); II, 12, fol. 8-8 vo (13-12-1679). 
RAF, Hof van Friesland, Criminele sententiën 11, 22, fol. 88 vo-89 vo (22-1-1746); fol. 
100-101 (13-12-1746). 

RAF, Nedergerecht Oostdongeradeel, B 1, Informacieboek. 
Vleer, Rare kostgangers, s. 75-77. 
RAF, Hof van Friesland, Criminele sententiën 11, 25, fol. 40 vo-41 (14-2-1759); IL, 12, 
fol. 153 vo-154; RAF, Nedergerecht Oostdongeradeel, B 1, Informacieboek. 
RAF, Hof van Friesland, Criminele sententiën IL, 27, fol. 19 vo-20 vo (3-12-1707). 
RAE, Nedergerecht Oostdongeradeel, B 1, Informacieboek, 1768, 1776. 
RAF, Nedergerecht Oostdongeradeel, B 1, Informacieboek, 1769. 
RAF, Hof van Friesland, Binnenlands missive-boek K 6, fol. 147-147 vo (18-5-1757). 
Faber, Drie eeuwen, s. 463. 
Schwartzenberg, Plakkaatboek IL, s. 225-226; III, 75. 
Schwartzenberg Plakkaatboek 1, s. 182, 487, 491; RAF, Rintmasterrekkens 
1523-1524, fol. LXIV vo; 1528-1529, fol. XCII vo. 
RAF, Staten voor 1580, 563. 
RAF, Hof van Friesland V, Dijkageboek, fol. 236 vo-240 vo. 
RAF, Collectie Gabbema, 130. 

Buwalda, Oosternijkerk, s. 80-81. 
RAF, Statenarchief G 10-12 (23-7-1653); Hof van Friestand, Criminele sententiën IT, 
12, 24-1-1674. 
RAF, Statenarchief S 7, nû. 29 (7-2-1687). 
RAF, Statenarchief G 2-87, fol. 110-114 vo; G 2-88, fol 69 vo-70 vo. 
Tegenwoordige Staat IV, 284-292, 
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189. 

190. 

191. 

192, 

193. 

194, 

195, 

196. 

197. 

198. 

199, 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207, 

208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

215. 

216. 

217. 

218. 

219. 

220. 

221. 

222. 

223. 

224. 

225. 

226, 

227. 

228. 

229, 

176 

RAF, Statenarchief R 66. 
RAF, Statenarchief Gp 2 IL, v. 

RAF, Statenarchief S 7, nû. 26 (4-2-1737); nû. 28 (3-2-1738). 
RAF, Statenarchief S 7, nû. 39 (3-2-1738); S 2d, 1754, fol. 40 vo; 1765, fol. 22; 1779, 

fol. 33-33 vo; 1771, fol. 77-77 vo; 1758, fol. 63 vo. 

RAF, Statenarchief, S 7, nû. 59 (1-2-1738); nû. 13 (19-4-1762). 
RAF, Statenarchief S 2d, fol. 34 (1760); fol. 60 vo (1777); G 2-161, fol. 1 vo (5-1-1779). 
RAF, Statenarchief S7, nû. 16 (1-7-1771). 
RAF, Statenarchief G 10-1 (22-1-1605); Collectie Friesch Genootschap, 395. 

RAF, Statenarchief Gp 14, 26-11-1668; 1-2-1771; 17-11-1671; 23-3-1672. 

RAF, Statenarchief G 2-103, fol. 79 vo-81 vo (25-7-1721); G 2-106, fol. 46 vo-47 

(29-4-1724). 
Schwartzenberg Plakkaatboek I1, s. 770. 

Algra, Ein, s. 128-134. 
Van Apeldoorn, Kerkelijke goederen 1, s. 209, 211, 215, 219, 228. 

G. Brom, Naamlijst, s. 461. 

Reitsma, Honderd jaren, s. 70; Beneficiaalboeken, 

RAF, Rintmasterrekkens 1525-1526, fol. CXVII vo; 1527-1528, fol. XCIX vo. 

Schwartzenberg Plakkaatboek II, s. 561; RAF, Rintmasterrekkens 1547-1548, fol. LIX; 

1551-1556, fol. XXXVII 
RAF, Hof van Friesland, Criminele sententiën II, 1, fol.42 vo-43; Rintmasterrekkens 

1525-1526, fol. CVIII vo, XCIX; Reitsma, Honderd jaren, s. 25-26. 

RAF, Rintmasterrekkens 1525-1526; 1526-1527. 

Reitsma, Honderd jaren, s. 114-115; Theissen, Centraal gezag, s. 496; RAF, Rint- 

masterrekkens 1542-1543, fol. LVII vo-LVIII; 1554-1555, fol. LXVI vo; 1559-1560, fol. 

LXII vo. 

Vos, Copia, s. 347-350; Kalma, Naamlijst, s. 9. 

Reitsma, Register, s. 109-131. 

Schwartzenberg, Plakkaatboek IV, s. 119-120, 150-151, 280-281. 

Andreae, Kollumerland, s. 108-109; Vleer, Rare kostgangers, 32-36; Van Borssum 

Waalkes, Annotationes, s. 55, 83. 

RAF, Statenarchief Gf 63, XXXL; Gg 63, XXVI. 
Van Apeldoorn, Kerkelijke goederen 1, s. 324-325; RAF, Statenarchief Gk 5. 

Van Apeldoorn, Kerkelijke goederen 1, s. 323-324. 

Van Apeldoorn, Kerkelijke goederen 11, s. 64. 
RAF, Statenarchief S 2d, 25-3-1645. 
Van Apeldoorn, Kerkelijke goederen 11, s. 74, 

SAD, Landdagstukken 4-2-1765, nû. 49; 3-2-1766, nû. 44. 

RAF, Statenarchief, Gf 50-4, 50-12, 51-8; S2d (1777), fol 6 vo; S2d,(1780) fol. 82 vo; 

Iedema, Anjum, s. 20; Keune, Anjum, s. 16-17. 

RAF, PB 3325 Gen 3294; Statenarchief 13a, R 44. 

Iedema, Anjum, s. 117. 

Cuperus, Kerkelijk leven 1,s. 115, 187-192,201;11,s. 190. Buwalda, Oosternijkerk, s. 29. 

Cuperus, Kerkelijk leven 1, s. 165, 
Cuperus, Kerkelijk leven 1, s. 191. 

Cuperus, Kerkelijk leven 11, s. 147, 150, 215; Iedema, Anjum, s. 118; De Bie, Hofstede, 

Ss. 38-47, 

Cuperus, Kerkelijk leven 1, s. 117-119. 

De Beer, Brunsveldt, s. 80-88. 

RAF, Statenarchief S 2d (1777), fol. 4-4 vo; 74 vo-75; 124-124 vo; 150 vo-151; Cupe- 
rus, Kerkelijk leven 1, s. 114-115. 

  
255. | 
256. 

  

 



  

230. RAF, Rintmasterrekkens 1547-1548, fol. LX; 1555-1556, fol. LXXXVIII vo; Schwart- 
zenberg, Plakkaatboek 11, s. 561. | 

231. Wendelaar Bonga, Hastrum, s. 24-26. 
5, fol. 22; 1779, 232. Cuperus, Kerkelijk leven Il, s. 70. | 

233. Reitsma, Register, s. 109-131. | 
234. Van Apeldoorn, Kerkelijke goederen Il, s. 64. 

  
1 vo (5-1-1779). 235. Keune, Oosternijkerk, s. 8-9; Cuperus, Kerkelijk leven 11, s. 179-180, 182. ik 

236. Buwalda, Oosternijkerk, s. 48. 
„395. 237. RAF, Statenarchief Ga 3. Í 672. 238. Buwalda, Oosternijkerk, s. 44-52. 
6, fol. 46 vo-47 239. RAF, BRF 277 (121), 23-6-1795, BRF 303, 14-6-1796. | 

240. RAF, BRF 253, Volkstelling van de onderscheiden districten en steden van Friesland, 
1796; BRF 227 (121). 

241. SAD, Eastdongeradiel, 203, 25-3-1814. 
242. SAD, 15,16. 

243. RAF, Archief Daam Fockema, 104. 

24á, Breuker, Oersjoch, s. 141-159. 
CIX vo, 245, RAF, BRF973, 12-10-1802. Yn 1810 bestie it bestjoer út: A. van Naersma thoe Sloten, 
7-1548, fol. LIX; baljuw; Eelke Wiggers, boer (fermogen: 20.000 gûne); Lieuwe Ypes, boer (fermogen: 

10.000 gûne); Minne Douwes, keapman (fermogen 10.000 gûne); Lieuwe Ypes, boer 
atmasterrekkens (fermogen 12.000 gûne). Boarne: SAD 17, aug. 1810. 

246. SAD 1, Deelsboek 11-17, 18-11-1802. 

247. Idem, 25-1-1803, 
496; RAF, Rint- 248. RAF, BRF 970. 
; 1559-1560, fol. 249. SAD 2, Staat en calculatieve begrooting, 20-12-1805. 

E 250. Mairie Eanjum Eanjum 912 ynwenners 
Moarre 295 

Ljussens 294 

5; Van Borssum 1561 

Mairie Ie Ie 626 ynwenners 
Ingwierrum 334 

GK 5. Eastrum 213 
Ealsum 351 

1524 Î 

Mairie Mitselwier Mitselwier 298 ynwenners 

Nijtsjerk Â75 780) fol. 82 vo; Peazens 479 
Nijewier 213 

Jouswier 60 

Wetsens 87 
ternijkerk, s. 29. SS 

1612 

251. SAD 217, 28-12-1811, SAD 222, Ee, des. 1811. 
je Bie, Hofstede, 252. SAD 217, 9-1-1812, SAD 195, 23-9-1812. 

253. RAF, BRF 16, 16-10-1795; 427, 10-9-1795; Sipma, mgwierrum, s. 77. 
254. SAD 2, Lijst der gewapende manschappen, 5-5-1798; SAD 2, 4-5-1801; SAD 1, Deels- 

boek, 32 (6-2-1805), 44 (14-8-1810). 
Q vo-151; Cupe- 255. SAD 195, 11-2-1812, 23-3-1812, 3-8-1812; SAD 200, 20-4-1813. 

256. RAF, BRF 1062, 21-2-1807. 
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257. 

258. 

259. 

260. 

261. 

262. 

263. 

264, 
265. 

266. 
267. 
268. 
269, 

270. 

271. 

272. 

273. 

274. 

275. 

276. 
277. 

278. 

279. 

280. 
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SAD 191, 192, 

SAD 213, 22-11-1814. 

SAD 195, 22-5-1812, 18-1-1812. 

SAD 196, Lijst van personen in de gemeente Anjum t.b.v. de garde d'bonneur, 1813; 

Eekhoff, Friesland 1813, s. 120, 122. De gardes d'honneur wiene: Nanne Pieters Bent- 

hem, lid fan de munisipale ried fan Eanjum, in boer mei in ynkommen fan 1264 fran- 

ken; Ulbe van Burmania, âld-grytman (hy wie al 75 jier); J.J. van Eysenga, lid fan de 

munisipale rie fan Eanjum, in dyksgreve mei in ynkommen fan 2496 franken; Uilke 

Douwes Stiemstra, folmacht foar de seedyken, in boer mei in ynkommen fan 2607 

franken; Jan Pieters Fonteyn út de mairie Ie, dy’t twadde kommandant fan it earste de- 

tasjemint fan de garde d'honneur waard; Jac. Sjolles Synia waard oanwiisd, mar stoar 

foardat de garde nei Frankryk teach. 

SAD 195, 24-12-1813. 

SAD 224, 19-11-1813; SAD 196, 22-11-1813. 

SAD 228, 18-12-1815. 

SAD 197, 11-3-1814. 

SAD 196, novimber 1813; SAD 224, 1-1-1814; SAD 219, juny 1814. 
SAD 219, juny 1814. 

RAF, NPA, Prov. Staten, 594. 

Eekhoff, Friesland 1815,s. 132; SAD 203, 18-7-1815. 

SAD 203, 25-3-1814. 

RAF, BRF 1308; SAD 175. Bygeande tabel jout it tal kij, hynders en de bydrage yn it 

fûns yn goudgûnen en stoeren. By de lêste trije doarpen is it fee net útsplitst. Ek de by- 

dragen oan it feefûns binne net bekend. 

  

  

  

doarp kij < 2 jier kij > 2 jier hynders bydrage fûns 

Eanjum 386 283 207 52-15 

Ingwierrum 292 249 140 41-13 
le 378 276 161 51-2 

Jouswier 41 25 14 5-7 

Eastrum 203 110 66 25-16 
Ealsum 142 95 62 18-19 
Wetsens 68 49 23 9-5 
Nijewier 121 86 58 16-8 
Nijtsjerk 213 149 129 28-15 

Peazens 66 39 62 7-9 
Ljussens 191 58 

Moarre 312 84 

Mitselwier 230 105 

SAD 196. 

SAD 208, 9-8-1813. 

SAD 233, 19-5-1813; SAD 195, 12-5-1812, 

SAD 195, 25-4-1812; SAD 227, 6-3-1812. 

SAD 233, 10-12-1813; SAD 195, 7-7-1812, 

SAD 174, 7-9-1810, 

SAD 233, 23-1-1812, SAD 227; Staat der zoutverkopers. 

SAD 197, 1-4-1814; SAD 200, 23-6-1812, 17-9-1812. 

SAD 1, Deelsboek, 12-9-1803. 

SAD 195, 21-12-1812; SAD 223, 25-3-1814; SAD 200, 30-8-1814. 
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SAD 227, 1-5-1812. 

Faber, Drie eeuwen, s. 428-429; RAF, Pb Hs 804, Volkstelling voor geheel Friesland, 
1796. 

Buwalda, Oosternijkerk, s. 34; SAD 227, 10-5-1812. 

Leeuwarder Courant, 4-6-1969; Iedema, Anjum, s. 131-135. 
SAD 197, april 1814, 24-81814; SAD 223, 14-4-1813, 1814/1815; SAD 224, 6-7-1814; 
SAD 228, 30-4-1814; SAD 219, 2-5-1814. 
RAF, BRF 22, 4-3-1797. 
SAD 188, 10-5-1799. 
SAD 190, 22-6-1808; SAD 189, 26-3-1807. 

Ter Steege, Vinea Domini, s. 66-67; SAD 216. 

SAD 223, 22-9-1813; SAD 227, 30-9-1813. 

RAF, Prov. Staten 593-594, 
RAF, Prov. Staten S 94, 17-12-1815, nû. 5. 

Van Panhuijs, Landgemeente, s. 181. 

RAF, NPA, Notulen Prov. Staten 3-7-1815; Van Panhuis, Landgemeente, s. 247, 
Baerdt van Sminia, Naamlijst, s. 11-13. 

RAF, NPA, 1818, 35. De neisteande posten wurde neamd: 

plak ynwenners ynkomsten útjeften omslach 

Eanjum 993 f 201,70 f_ 3.562,49 f_ 2.800,— 
Mitselwier 306 98,52 1.179,22 1.366, — 
Wetsens 93 79,10 278,50 310,— 

gritenij 5004 2.610,— 17.000,80 16.875, — 

SAD 240, 1825, 1826. 
SAD 240, 1826, 3-3-1828. 

SAD 2á1, 113; 242, 26, 193. 

SAD 241, 51, 76, 101. 

SAD 243, 63-64 (19-6-1848). 

SAD 775. 

SAD, Gemeenteferslach 1851. 

SAD 244, 26-4-1852. 

SAD 244, 14-11-1851. 

funksje foarstel DS foarstel ried 

boargemaster f_900,— f 600— 
siktaris 1000, — 700,— 

wethâlder 150,— 120,— 

ûntfanger 384,24 375, — 

SAD 248, 28-10-1861; SAD 1237. 

SAD 255, 4-1-1877. 

SAD 269, 7-5-1910. 
Abma, Geloof, s. 273, 360. 

SAD 245, 7-10-1853. 

SAD 244, 285, 1-10-1852. 

SAD 245, 22-8-1853, 23-3-1854, 
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330. 

331. 

332. 
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ynkommen omslach 1853 omslach 1854 

250- 300 gûne 1 % 0,5 % 

300- 400 2 0,75 
400- 550 3 1 
550- 750 4 1,5 
750-1000 4,5 1,5 

>1000 5 2 
  

SAD 246, 238-239; SAD 248, 279 (28-10-1855). 

Besuyen, Hoofdelike omslag, Staat 1 en II. 

Idem, Staat III. 

  

  
jier omslach 

1860 21.030 
1870 37.565 
1880 52.000 
1890 44.613 
1900 20.271 
1910 24.373 
1913 25.000 gûne. 
  

SAD 861, Staten van naar elders vertrokken personen, 1882; Van der Hark, De nood, 

bijlage. 
SAD 260, 474-480 (8-10-1888). 

SAD 739, 1922, 

SAD 242, 107. 
SAD 244, 104 (4-11-1851). 

SAD 252, 20-11-1871; SAD 785. 
Oostergo, 24-5-1875. 
SAD 1130, Staat van politiepersoneel. 

SAD 1135, 30-6-1900; SAD 1130. 

SAD 1799, Register van de processen-verbaal 1878-1885; SAD 260, 444 (25-5-1888). 
SAD 246, 22-10-1854, 

SAD 1137, 15-12-1876. 

SAD 198, 11-9-1815. 

SAD 241, 119 (13-3-1838); SAD 246, 259 (15-12-1855). 

SAD 244, 220-221 (28-2-1852), 374 (15-2-1853). 

RAF, NPA, Notulen Prov. Staten 1852, 91; 1855, 181; 1866, 351, 432; 1868, 221, 238, 

355; 1869, 104, 164, 166, 211, 247. 

SAD 783, juny 1857; Nieuwe Dockumer Gourant, 12-7-1963. 

Johannes Jacobus Richter (1822-1868) wie de soan fan de skoalmaster fan Ealsum en 

wie njonken arbeider noch dichter. Hy waard lid fan de literêre sosiëteit yn Dokkum, 
dêr't er fanwege syn Ôfkomst as in soart fan kuriositeit beskôge waard. Nei syn dea 

joech de sosiëteit in boekje út mei gedichten fan Richter ûnder de titel Wat de werk- 

man dacht en zong. Al waarden syn gedichten doetiids tige wurdearre (der waarden 

mar leafst 500 eksimmplaren fan it boekje ferkocht; de opbringst, 130 gûne, gyng nei 

syn widdo), Richters dichterlike kwaliteiten wiene neffens hjoeddeiske mjitstêven 

mar sober. 
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dark, De nood, 

4 (25-5-1888). 

868, 221, 238, 

fan Ealsum en 

it yn Dokkum, 

d. Nei syn dea 

| Wat de werk- 

(der waarden 

zûne, gyng nei 

ske mjitstêven 

3533. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
539, 

340. 
341. 

342. 
343, 
344, 
345. 
346. 
347. 
348, 
349, 
350. 
351. 
352. 

353. 

Oostergo, 11-3-1876. 
Oostergo, 17-9-1875. 

SAD 259, 18-12-1883; SAD 260, 13-12-1888. 

SAD, Kamer van Koopbandel 1893, 17-20. 
SAD, Staat van de in de gemeente gevestigde stoombootdiensten. 
RAF, NPA, Prov. Staten S 630, 5-11-1889; NPA, Notulen Prov. Staten 100 (1890). 
RAF, NPA, Notulen Prov. Staten 19 (1899); SAD, Kamer van Koophandel 1901, 11, 
15. 

SAD, Kamer van Koophandel 1910, 10-11. 

SAD, Gemeenteriedsferslaggen Eastdongeradiel, Swart, Befolkingstal, s. 135-206; 
Spahr van der Hoek, Undersyk, s. 104. It ferrin fan de befolking fan Eastdongeradiel 
yn sifers: 

  

1850 6921 1909 8311 

1860 7329 1918 8680 

1870 7872 1929 7842 

1880 8319 1939 8282 

1890 7781 1950 8608 

1900 7974 1960 7578 
  

De efterútgong yn de tweintiger jierren fan de 20ste ieu is te witen oan it ferlies fan Eal- 
sum oan de gemeente Dokkum, wyist nei 1850 úttocht fan de befolking nei gebieten, 
dêr't wol wurk wie, foel. Ek emigrearre frijwat folk nei Kanada en oare lannen. De út- 
tocht nei de yndustry kaam earst om 1970 hinne ta in ein. 

Fgl. De Vries, Landbouw. 

RAF, NPA, Prov. Ferslach 1817-1818; 1821, 7; 1822, 6. 

RAF, Family-argyf Meindersma 1844. 
SAD 291, 162 (27-7-1846), 170 (18-6-1848). 

De Vries, Landbouw, s. 43. 

RAF, NPA, Notulen Prov. Staten 1851, 18, 205; 1855, 154; Wumkes, Kronyk, s. 71. 
De Vries, Landbouw, s. 199-288. 

SAD, Ferslach Kamer van Koophandel 1891-1900. 

RAF, Friesche Mij Öfdieling Eastdongeradiel, 1, 4. 

Op 'n drafke. 

SAD 1291, Lânbouferslach 1894: 

  

  

  

lân eigners pachters 

1-5 ha 36 162 

5-10 10 39 

10-15 14 20 
15-20 8 9 
20-30 10 20 

30-40 10 26 

40-50 8 20 

50-60 8 10 
60-75 7 3 

meiinoar 111 309 
  

SAD, Ferslach Kamer van Koophandel 1906-1916: 
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En | produkt 1906 1910 1914 1916 
  

  

  

  

  
  

      
  

    

1e 

| rogge f_ 5,60 f 4,90 {_ 9,25 Á e 
Ii weet 6— 6,90 13,50 14 5 

L| | hjouwer 4,15 3,75 8,25 9,25 | 
1 | kanarjesied 10,25 9,75 17,75 23,50 sl 

| earte 9, 15,50 10,— 28,— Wi 

beane 6,10 9,50 9,60 20,50 d 
| koarn 4,90 4,60 8,25 12— ei 
| koalsied 11,75 8,75 11,50 24 öj 

klaver 50,— 85,— 110 120— d 
| ierpels 2,50 1,75 3 5 bi 

Ì 

| 354. SAD, Gemeenteferslaggen 1920-1929. Yn bunders: 5 
i 

358. Si 
produkt 1920 1925 1929 359, 

360. 
weet 200 81 64 361. S4 
rogge 15 1 10 362. Sh 

hjouwer 402,5 209 298,6 ' 363. Si 
| koarn 328 380 340 | 
I flaaks 389,5 175 161,5 | 

RAN beane 263 203 203,9 bij 

| | | earte 66,5 76 140,9 | 
HN » ierpels 894 1230 1329,4 Sl 
| | kanarjesied 14 11 5,5 | 

sûkerbiten 563 602 242,5 | 
HIN karwijsied 5 15 - | 

| | foerbiten 85 180 169 É 
reade klaver 140,5 170 74,6 né 

| wite klaver 64 20 23,3 

koalrapen 6 - - 
| bûtersied 10 Dj 

| túnsied 5 15 = | 
: 364. Di 

| koalsied 81,5 4 2,5 365. sÂ 

meiinoar 3527 3370 3065,2 Re 4 | 

| 355. SAD, Gemeenteferslach 1929. 4 Se 
356. RAF, NPA, Notulen Prov. Staten 1831, 29, 68-69; Notulen Prov. Staten 1850, 122; SAD ‚ ' 

242, 54 (28-9-1843); SAD 243, 28 (21-10-1847); SAD 292, 7-2-1848, 20-2-1848. 

| 357. Boarne: SAD, Gemeenteferslaggen 1851-1929. 

| | 1851 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1929 K il 
| Kd 

hynsten 6 5 1 1 2 5 7 7 = wil 
Ki) hynders 460 420 952 871 878 797 762 937 902 sd 

| merjes 721 _ 649 -_ 64 77 155 129 85 115 si 
foallen 35 37 59 177 226 404 246 235 241 kil 
bollen 47 59 38 93 87 116 35 58 99 
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1850, 122; SAD 
0-2-1848. 

1920 

937 
85 

235 
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1929 

902 

115 

241 

99 
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1851 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1929 

oksen 382 459 1014 717 652 525 137 94 53 
kij 3676 3427 2212 1672 1624 2292 4496 3932 3702 
keallen 864 1369 1561 2560 2655 3432 2390 3608 3506 
skiep 3441 3249 3885 3862 4179 3948 4082 3709 5090 
bargen 270 386 306 367 659 754 1359 1285 1402 
geiten 16 11 21 8 242 307 881 675 = 
guozzen 25 21 - 32 86 26 26 27 - 
einen 3004 2693 - 2695 3027 1473 2321 843 - 
hinnen 3808 3884 - 5127 5669 6709 11575 8590 : 
bijekuorren 284 - - 69 89 80 93 53 22 
einekoaien 4 4 - - - 4 á 4 - 

SAD 1295, Lânbouferslach 1898. 

Wiersma, Erf en Wereld, s. 95, 123, 184. 

Wiersma, Erf en Wereld, s. 122, 172, 323. 
SAD 1327, Staat betreffende de opgave van zuivelfabrieken, 1905. 
SAD, Ferslach Kamer van Koopbandel 1895-1913. 
SAD, Gemeenteferslach 1853. 

bedriuw personiel wyklean 

stienbakkerij 12 manlju J_ 9,00 

4 froulju 2,50 
8 jonges 2,50 

2 famkes 1,74 
panbakkerij 5 manlju 5,50 

14 jonges 1,00 
houtseagerijen 2 manlju 5,50 

1 jonge 2,00 
pelmûnen 7 manlju 3,00-5,00 

De Vries, Landbouw, s. 168. 

SAD 1329. ' 

Nei de Niverheidsstatistiken 1887-1889 fan Struve en Bekaar, RAF, s. 27, 37. 
SAD, Kamer van Koopbandel 1872, 1889. 
SAD, Gemeenteferslach 1860-1910; De Vries, Landbouw, s. 167. 
De Vries, Landbouw, s. 168. 

1860 1870 1879 1884 1889 1899 

timmerfeinten 90 96 103 76 70 70 
ferversfeinten 18 14 18 7 7 6 
kûpersfeinten 2 2 2 1 1 1 
weinmakkersfeinten 16 8 8 6 5 5 
smidsfeinten 39 40 38 9 9 9 
skuonmakkersfeinten 17 20 16 12 12 8 
kleanmakkersfeinten 7 6 6 2 2 3 
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1860 1870 1879 1884 1889 1899 
  

bakkersfeinten 28 27 27 24 24 23 

slachtersfeinten 5 4 4 = = - 

kastleinsfeinten - 3 5 - - 4 

meiinoar 212 129 
  

SAD 241, 41 (14-2-1840); SAD 292, 22-6-1852; SAD 247, 76-77 (30-7-1858). 

SAD 1139, 13-9-1858, 17-9-1860. 

SAD, Ferslach Kamer van Koopbandel 1895; SAD, Registers van de vissersschepen in 

de gemeente 1891-1909; sjoch foar de waadfiskerij: Van der Molen, Vissers. 

De Vries, Landbouw, s. 137, 20. 

SAD 696, Staat aantoonende bet getal der personen welke bedeeld worden, 15-8-1817. 

RAF, NPA, Notulen Prov. Staten 1820, 29-30. 

SAD 240, 4-10-1830. 

Kalma, Geschiedenis Friesland, s. 455. 

SAD 240, 15-12-1827. 

Nieuwe Dockumer Courant, 17-3-1967 (Earmesoarch Eanjum begjin njoggentjinde 

ieu). 

SAD 241, 15-2-1831, 25-12-1836. 

SAD 243, 38-39 (11-12-1847), 39-40 (7-2-1848). 

SAD 240, 5-2-1830. 

SAD 2453, 27-9-1847, 

RAF, NPA, Notulen Prov. Staten, 1847, 89, 43-44, SAD 243, 3-4-1847, 20-7-1847. 

SAD 241, 112 (27-7-1846). 

SAD 242, 12-2-1849, 11-7-1850, 13-3-1851. 

RAF, Famylje-argyf Meindersma, 5-6; Buwalda, Oosternijkerk, s. 121-127. 

SAD 159, 220, 308-309, 523. 

SAD 1603, Stukken betreffende de reorganisatie van bet armenbestuur, 1879; Van 

Slooten, Frieslands volkstellingen, s. 129-160. 

Oostergo, 22-3-1876. 
SAD 256, 174, 201 (17-6-1878); SAD 1600, Notulen Earmbestjoer; SAD 257, 390 

(13-6-1881). 

SAD 1600, 12-10-1899. 

SAD 1600, 1601. 

Keune, Bumabùs. 

SAD 1384, Stukken betreffende de klachten over de waarneming van de armenprak- 

tijk door dr. J.H. Smits, 1906; SAD 1601, Verordening tot regeling van de geneeskundi- 

ge armenverzorging, 1913, 

Leeuwarder Courant, 26-5-1979. 
SAD 264, 141, 159-164 (6-3-1899); SAD 274, 46 (24-3-1923. 

SAD 274, 105 (11-8-1923); SAD 275, 415 (19-6-1926, 444 (21-8-1926). 

SAD, Gemeenteferslach 1910. 

SAD 269, 159-161 (28-10-1909). 

SAD 274, 7-6-1919. 

SAD 690, 27-2-1928, 24-2-1928. 

RAF, NPA, Notulen Prov. Staten 1825, 45, 58-59. 

Ter Steege, Strijd. 

SAD 696 ca. 1819; RAF, NPA, Notulen Prov. Staten 1822, 44; 1839, 21. 
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Keikes, Oostdongeradeel. 

SAD 248, 17 (27-1-1861); SAD 1139, 9-2-1861. 

RAF, NPA, Notulen Prov. Staten 1879, 271, 283; SAD 260, 284-287 (4-4-1887); An- 
dreae, Lauwerszee, s. 82-88, 

RAF, NPA, Notulen Prov. Staten 1881, 36, 110, 122; 1883, 32, 52, 103, 68, 112, 120; | | 
1897, 35. | 

Staverman, Volk, s. 77-84, 98-102. | 
Wesseling, Afscheiding, s. 266-284; Staverman, Volk, s. 94. 
Iedema, Anjum, s. 118-120; Staverman, Volk, s. 107. 

Staverman, Volk, s. 105. 

Oudendag, Provinciale Vereeniging. 

Ter Steege, Vinea Domini, s. 22; Buwalda, Oosternijkerk, s. 151-152. 
Oostergo, 22-11-1876. 
Ter Steege, Vinea Domini, s. 29-30. 

Iedema, Anjum, s. 159-160. 

Buwalda, Oosternijkerk, s. 171-172; SAD 783, 1843. 
SAD 240, 20-12-1828; SAD 241, 6-11-1837; RAF, NPA, Notulen Prov. Staten 1841, 27; 
SAD 243, 15-2-1848; SAD 292, 10-10-1848. 

SAD 241, 102-103, 25-11-1836; SAD 242, 90, 23-9-1844. 
SAD 243, 26-3-1849; SAD 241, 122, 11-6-1838; Sipma, Ingwierrum, s. 69-70. 
SAD 240, 3-3-1828; SAD 291, 82, 94-95, 14-1-1833, 30-7-1838. 
SAD 1609, Notulen commissie plaatselijk toezigt op het L.O.; SAD 243, 139, 155, 
26-3-1849; 160, 20-8-1849; 203-206, 14-12-1849. 

SAD 1392 (9-12-1855). 

Keune, Openbaar onderwijs, s. 19-45. 
SAD 242, 67-68 (13-11-1843); SAD 243, 66 (14-7-1848); SAD 292, 10-10-1848. 
SAD 1392, 8-12-1855; SAD 1621, 1858; SAD, Gemeenteferslach 1865. 
SAD 247, 444 (4-9-1861); SAD 1393, 25-2-1867. 
SAD 739 (1914), Leerplan voor de openbare schoten in de gemeente Oostdongeradeel. 
SAD, Onderwijsstatistieken 1865-1928. Oanrallen learlingen op ’e iepenbiere skoalle: 
  

  

plak 1865 1895 1915 1928 

Ealsum 59 47 55 23 
Eanjum 129 48 42 - 
Ie 79 15 16 - 
Ingwierrum 9% 110 90 23 
Iezumasyl 60 - - - 
Ljussens 32 51 n - 
Mitselwier 67 81 42 35 
Moarre 58 80 44 47 
Nijewier 53 35 - Ë 
Nijtsjerk 93 43 26 19 
Peazens 97 79 24 - 
Eastrum 25 62 43 32 
Wetsens 15 : - - 
  

Abma, Geloof, s. 211. 

Keune, Openbaar onderwijs, s. 11; Buwalda, Oosternijkerk, s. 174-175; Oostergo, 
27-3-1875, 22-6-1875, 17-7-1875. 

SAD 267, 99 (7-6-1904). 
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| 435. SAD, Onderwijsstatistieken 1895-1922. Untjouwing fan it kristlik ûnderwiis nei f 

doarp: 

| plak 1868 1895 1915 1922 k 

KEN Eanjum 110 164 217 178 | 

| | Nijtsjerk ? 112 108 100 
Ie (herfoarme skoalle) 108 68 50 \ 
Ie (kristlik-nasjonaal skoalle) 92 87 

Ingwierum (herfoarme skoalle) 53 43 

Ie (kristlik-nasjonaal skoalle) 68 64 
Ljussens 101 93 

Nijewier 11 124 ! 
Peazens 43 
  

436. SAD 691, 9-10-1916; SAD 274, 45 (3-6-1918), 239 (2-3-1920). 
437. SAD 692, 24-12-1918; SAD 274, 151 (17-1-1923). 
438. SAD 273, 7 (11-9-1920); Van Dijk, Ontwikkelingen, s. 86. 

            | Ferantwurding 

De yllustraasje op side 32 is Ôfkomstich fan it Fries Museum; dy op de siden 12, 75 en 92 fan 

| de Provinsjale Bibleteek; de oaren út de kolleksje fan de gemeente Dongeradiel en de Fryske 

Akademy. 
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