Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de
troubelen van het jaar 1748

Johan Vegelin van Claerbergen
Editie Godschalk Horatius van Borssum Waalkes en F.J.J. van Eysinga

bron
Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent
de troubelen van het jaar 1748 (ed. G.H. van Borssum Waalkes en F.J.J. van Eysinga). Z.n., z.p.
1899

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/vege009dagv01_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

en

III

Voorwoord.
Het dagverhaal van Jhr. JOHAN VEGELIN VAN CLAERBERGEN, door hem genoemd
‘Indigesta moles’, is sedert lang onder mijne familiepapieren berustende. Het had
nu en dan wel de aandacht getrokken, doch niemand bood zich aan voor den
moeilijken arbeid om het af te schrijven, veel minder om het naar vereisch te
bewerken. Toen het evenwel in het vorige jaar onder de oogen kwam van mijn vriend
VAN BORSSUM WAALKES, mijn oud-collega medebestuurder van het ‘Friesch
Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde’, verklaarde deze, tot mijn
genoegen, zich daartoe bereid, en heeft hij dit, zeker niet gemakkelijk en tijdroovend
werk, verricht met eenen voortvarenden ijver en eene toewijding, die boven mijn lof
zijn verheven.
Het kwam mij voor, dat een zoo inspannende en moeitevolle arbeid verdiende
gehuldigd te worden, - te meer dewijl de Heer v. B.W. mij in een zijner brieven
schreef, ‘dat z.i. door de uitgave van het handschrift, zooals het daar ligt, een groote
dienst zou worden bewezen aan de beoefenaars der geschiedenis, inzonderheid van
Friesland’, besloot ik daartoe.
Het moge welgevallig zijn aan vrienden en belangstellenden, die ik het hoop aan
te bieden.
April 1899.
Jhr. Mr. F.J.J. VAN EYSINGA.
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Inleiding.
Het hier achter volgend geschrift, getiteld ‘Indigesta moles’, is aanwezig in het archief
van den Hoogwelgeboren Heer Jhr. Mr. F.J.J. van Eysinga te Leeuwarden, en in
handschrift nagelaten door den auteur, wijlen Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen te
Langweer.
Het handelt over de troubelen van het jaar 1748 in Groningen, Amsterdam,
Haarlem, 's Gravenhage, Leiden, maar vooral in Friesland. Het is een dagverhaal
omtrent het daar gebeurde, met tusschenvoeging van wat in Holland en Groningen
geschiedde, en strekt zich uit tot de eerste maanden van het jaar 1749. Het is
uitvoeriger en nauwkeuriger dan het welbekende geschrift ‘Verwerd Friesland’, aan
eenen zekeren Doting toegekend, en de overige door mij geraadpleegde boeken, zie
blz. 72, noot 2, en 183, noot 3. Eene uitzondering hierop maken echter de geschriften
van wijlen Dr. F.G. Slothouwer, ‘Bijdrage tot de geschiedenis der Doelisten’, acad.
proefschrift, dat vooral Holland en Amsterdam betreft, en ‘Friesche troebelen
gedurende het jaar 1748’ in de ‘Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudheidkunde’, 3e
reeks. Zeker zou deze geleerde man groot belang gesteld hebben in het geschrift van
den Heer Vegelin van Claerbergen; zijn oordeel over de Staten van Friesland zou er
door gewijzigd zijn, en hij zou niet nagelaten hebben de schaduwzijde der Friesche
Doelisten te doen uitkomen.
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Het geschrift van den Heer V. v. Cl. bevat èn in den tekst, èn in de bijgevoegde noten,
èn vooral in de bijlagen bijzonderheden, niet van elders bekend, en hier en daar
merkwaardige en aardige mededeelingen, blz. 146, 170 enz.
De schrijver was door zijne maatschappelijke positie en betrekking in de
gelegenheid, om de zaken, die hij mededeelt, van nabij te weten.
De Heer Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen toch was den 24 April 1708 door
den Raad van State aangesteld tot rentmeester van de geestelijke goederen van
Kempenland in de Meijerij van 's Hertogenbosch, werd 6 Dec. 1720 verkozen tot
Raad in het Hof van Friesland, en 3 Febr. 1722 tot Grietman van Doniawerstal. In
1731 was hij lid van de Gedeputeerden in Friesland, en kwam als zoodanig meermalen
met den Prins en Stadhouder Willem IV in aanraking.
Hij was een man van een nobel karakter. Evenals zijn broeder te Joure had hij te
midden der troubelen, die hij beschrijft, een zuivere conscientie en bij het volk een
reputatie van vrij te zijn van eenige onbetamelijkheid in zijne plichtsvervulling, blz.
17, noot 1. Als Regent en Gedeputeerde kon hij de gebeurtenissen van 1748 niet
anders dan van dàt standpunt beschouwen. Het behoeft ons dan ook niet te
verwonderen, dat de Doelisten in Friesland en de leidslieden des volks in Groningen
en Holland niet bepaald in zijn gunst en liefde deelden. De schandelijke daden en
oproerigheden, die hun optreden vooraf gingen en in het leven riepen, hebben daartoe
zeker het hare bijgedragen. Maar meer dan één bijzonderheid doet, niettegenstaande
dit, zijn edelaardigheid uitkomen. Het is waar, in
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zijn geschrift spaart hij hier en daar de Doelisten niet, maar hij is billijk genoeg om
het lofwaardige zelfs van het volk en het verkeerde en treurige van de Regenten
eveneens te vermelden, blz. 34 en 17, noot 1, 59, 95, 159, 220 enz. Overdrevene
geruchten wijst hij af, en de vriendelijkheid van het volk vermeldt hij, blz. 17 en 8.
Tegenover billijke klachten is hij toegevend, maar als men hem dwingen wil staat
hij moedig op zijn stuk, bijl. XI en blz. 195, noot 2. Zijne handelwijs is wijs en
voorzichtig, blz. 56, noot 2, 112 en 154. Hij heeft takt om met het volk om te gaan,
blz. 218 en 219, en toont zijne bezadigdheid als hij als raadsman door zijnen zwager
van Knyff wordt ingeroepen, bijl. V. Ook is hij een godsdienstig man, blz. 21, 55,
56.
Behalve het handschrift ‘Indigesta moles’ liet hij nog eenige andere stukken in
manuscript na, zie ‘Syst. Cat. d. Prov. Bibl. v. Friesland’ V, blz. 1822, en zag zijn
‘Vertoog over de veengraverijen’ het licht bij W. Coulon te Leeuwarden in 1766.
Door zijne geleerdheid, vooral in de classieke letterkunde, was hij bekend.
Zijn geschrift ‘Indigesta moles’ is niet alleen belangrijk om de uitvoerige en
nauwkeurige berichten, die het, vooral omtrent Friesland, ten aanzien der troubelen
van 1748 en de daarop gevolgde gebeurtenissen mededeelt, maar ook om het licht,
dat het laat vallen op de personen en collegies, die in die dagen handelend optraden.
Bekend is het waardoor de troubelen van 1748 ontstonden. Men was ontevreden
over de indirecte belastingen, en vooral over het passagegeld, dat schippers
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en boeren te betalen hadden. Niet het minst ergerde men zich aan de knevelarijen
van hen, die het innen van de belasting gepacht hadden, en aan de wijze waarop de
boeten, bij sluikerij, werden toegepast, en de hooge onkosten, die daarbij in rekening
werden gebracht. Daarbij kwam de ontevredenheid over den treurigen toestand,
waarin ons land door den Oostenrijkschen successie-oorlog geraakt was. Het volk
schreef dit toe aan de geringe macht en invloed van den Prins. En toen nu, bij de
geboorte1) van den Prins van Buren, later Willem V, sommige Regenten in Groningen,
in de betooning van vreugde over deze gebeurtenis, niet één lijn trokken met het
volk, barstte daar het eerst de bom los en viel vervolgens mede op Friesland, Holland
en de andere gewesten. De macht des Prinsen moest uitgebreid worden. Straks kwam
daarbij ‘de pachten en de privilegien der Regenten moeten worden afgeschaft, het
stemrecht moet gezuiverd, de posterijen geregeld’, en van den eenen eisch kwam
men successivelijk tot den anderen. Overal hadden de Regenten het kwaad gedaan;
zij moesten worden afgedankt, zij stalen het geld van het Land, werkten de macht
van den Prins tegen en waren de oorzaak van de jammeren des volks en de ellende
des Lands. ‘Vivat Oranje’! riep het volk, en droomde van de vrijheid die door de
uitbreiding van 's Prinsen macht verkregen zou worden. Het gemeen barstte uit in

1) In Amsterdam nam men tegen den doopdag van den Prins, 11 April 1748, maatregelen tot
goede orde, en veroorloofde de illuminatiën van 's avonds half negen tot 's nachts een uur,
in een publicatie van 9 April 1748.
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schandelijke gruwelen, en velen ondervonden daarvan de treurige ellende.
Het was waarlijk een uitkomst, dat men gecommitteerden verkoos, om de belangen
der gemeente te behartigen, de klachten te ontvangen en bij de Regenten en Staten
in te brengen, en men zich door sommige lieden liet leiden, zooals te Amsterdam.
Ten gevolge daarvan eindigden althans de wanordelijkheden van het gemeen. Wel
stelden sommigen der bewegingsmannen zich bespottelijk aan, zie b.v. blz. 48, noot
1, wel waren ook de dreigementen niet aan het einde, daar zelfs de Gecommitteerden
meenden ze te moeten gebruiken, maar de meer gematigden onder hen behielden
althans in den eersten tijd den boventoon, blz. 68 en 175, noot 4. Later konden ook
deze niet meer meester blijven; verdeeldheid brak uit, en de drijvers schenen weer
macht te zullen verkrijgen, blz. 127, 179, noot 3, en 183, noot 2, maar toen was het
gevaar, door de maatregelen van regeeringswege genomen, althans aanvankelijk
voorbij. Door hunne bemoeizucht met alles en nog wat, blz. 136, noot 2, 123 en 131,
noot 1, door hun drijven en dringen, blz. 116 en 131, en door hunne verdeeldheid,
blz. 127, 179, noot 3, en 203, hadden de Gecommitteerden en leidslieden trouwens
zelven reeds veel voor zich bedorven.
Tegenover het volk en de mannen, die het vertegenwoordigden, stonden de
Regenten. Er waren onder hen, die te recht of te onrecht beschuldigd werden van
verkeerde handelingen, blz. 17, noot 1, 27, bijl. V en blz. 37 en 38, 44 en 45, 93, 95
enz., maar ook welgezinden en nobelen van aard, zie blz. 17, noot 1, bijl. XXI en let
op de Regenten, die b.v. te Amster-
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dam aanbleven, toen de Regeering veranderd werd. De laatsten verloren hunne kalmte
niet, terwijl de anderen met vrees waren aangedaan, blz. 44 en 45. Van daar, dat men
bij de geweldige troubelen maar alles toegaf, blz. 12 en 13, 45, 46-50, bij gebrek aan
de noodige militie, of week, blz. 179. Wat in Friesland toegegeven was, gaf men
later voor als door dwang geschied en daarom onrechtmatig te zijn, blz. 50, 117, 130.
In één opzicht onderscheidden de Friesche Regenten zich van anderen, b.v. van de
Groningsche en Amsterdamsche. Deze hebben hunne betrekkingen, ten gevolge der
tumulten, gedeponeerd, maar de Friezen bleven op hun post en hebben, na veel zorgen
en moeilijkheden, dien behouden, niettegenstaande velen in het eerst verslagen waren,
en men zich verschuilde achter de decisie van den Prins. Ware terstond naar hunne
begeerte gehandeld, blz. 3, noot 2, de zaken zouden eenen anderen loop genomen
hebben. M. i. was het, bij het begin der troubelen, zeer goed gezien van de in
Leeuwarden aanwezige leden van het Collegie om terstond militaire macht aan te
vragen, blz. 3, noot 2. Ware dat verzoek spoedig ingewilligd geworden, misschien
was dan nog veel van den jammer, die geleden is, voorkomen, al had het Collegie
bovengenoemd den Prins wel beter mogen inlichten omtrent den aard van het tumult,
bijl. II. Maar de Prins weigerde, en zijn latere ontvangst in Friesland was van de zijde
der Staten eerst dan ook tamelijk koel, blz. 232, hoewel men op de overkomst van
Z.H. dikwijls had aangedrongen. Kwam dat mede ten gevolge van de houding, die
vroeger de Heer Grovestins, blz. 126, en later de door den Prins gezondene Commissie
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had aangenomen tegenover de Staten en het Hof in onderscheiding van die tegenover
de Doelisten, blz. 192-198? Later was de verhouding vriendelijker, en, al werden de
Regenten door de decisie van den Prins ook in hun macht en invloed gekortwiekt,
zij hebben niet geaarzeld ijverig de handen aan het werk te slaan, om den
ongelukkigen toestand in hunne Provincie te verbeteren en weer in orde te brengen.
In het geschrift van den Heer V. v. Cl. zijn daarvoor de bewijzen voorhanden.
Eenigzins anders was het met het Friesche Hof. Van den beginne der troubelen
was het met onmacht geslagen, blz. 2 en 3. Den steun van militaire macht had het
niet. Ten gevolge daarvan kwam het in de grootste moeilijkheden, en moest op
jammerlijke wijze ondervinden, hoe weinig het gerespecteerd werd, blz. 62 en 63,
81-83. Het beklaagde zich bij den Prins, blz. 91, maar zelfs deze keurde mede een
handeling van zijne leden af, blz. 192-198. Toen de militie gekomen was, kon het
nog geen hulp verkrijgen, blz. 166. Jammer, dat het soms in eigen boezem oneenig
was, blz. 96. En al zegevierde het in een zaak tegen een booswicht te Harlingen, blz.
80 en 98, ja! al nam de Prins, bij zijn bezoek te Leeuwarden, hoffelijk en vriendelijk
ook zitting in zijn midden, blz. 238, het kan geen verwondering baren, dat een deel
er van, na de ondervondene teleurstelling, later niet zeer gezind was, om tumultmakers
te Franeker te straffen, blz. 262.
Evenmin behoeft het onze bevreemding te wekken, dat, als het met het Hof zóó
stond, de authoriteit der Nedergerechten eveneens tot niets was gereduceerd, blz. 58.
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Ook in Holland werd de handeling der justitie met bitterheid en spot den Regenten
verweten, blz. 100.
De Prins, aan wiens hof en in wiens tegenwoordigheid wij door den Schrijver
gebracht worden, kwam in hoogst moeilijke omstandigheden. Hij was een vriendelijk
man, zachtzinnig, en, hoewel wat woordenrijk, welsprekend, bijl. II en blz. 170-172
en 231 enz. Toch werd hij wel eens geraakt, blz. 235, en was een enkele keer gestreng,
blz. 174, noot 3. Het volk eischte de uitbreiding zijner macht en de erfelijkheid van
zijn Huis ook in de vrouwelijke linie, Zeker was hij daarmede ingenomen, al begeerde
hij de souvereiniteit niet, blz. 142, noot 3. Behalve uit zijne goedhartigheid, blz. 89
en 90, 100, en vriendelijkheid, is hieruit te verklaren zijn weigeren van gestrenge
maatregelen, bijl. II en XVI en blz. 172.
De Regenten en Edelen verschuilden zich van hunne zijde achter zijne macht en
beslissing, blz. 139. Wat zou Z.H. doen? Van beide zijden drong men bij hem aan,
blz. 53, 71, 133, 178, en 109, 176. Met de beste bedoeling zocht hij een middenweg
tusschen de partijen. Aan de eene zijde liet hij den Regenten gevoelen, dat hij niet
in alles met hen konde meegaan, blz. 167, 171, 172 en 181, en aan de andere stelde
hij de Friesche Doelisten te leur, door niet in alles naar hun zin te doen, blz. 127 en
130, en de drijvers te Amsterdam, blz. 183, noot 2, en 191, noot 1. Den adel in
Friesland handhaafde hij, blz. 240 en 241, maar de macht der Grietlieden besnoeide
hij, blz. 232. De eigenerfde Grietlieden ontzegde hij het recht om als Edellieden in
de Staten-vergadering te compareren, blz. 232, en toch week hij van dezen maatregel
later
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gedeeltelijk weer af, blz. 234, 240 en 282 en bijl. XXIV Er was iets zwevends in
zijne handelingen.
Zijne maatregelen en decisie, hoe welgemeend en lofwaardig ook, b.v. ten aanzien
van het Friesche stemrecht, blz. 244 en 245, vonden aan weerszijden ontevredenheid,
en Z.H. moest ondervinden, dat er bij de betooning der volksgunst wel een adder
onder het gras school, blz. 131, noot 1, 142, noot 3, en 199, noot 2, en er bij de
Regenten òf allerjammerlijkste bitterheid, blz. 199, noot 2, òf alles behalve algemeene
ingenomenheid bestond, blz. 243, 253.
De ontevredenheid, die zich in Friesland zelfs even voor de komst van Z.H.
vertoonde, blz. 224, bleef ook na 's Prinsen vertrek voortwoelen, blz. 278-281, 291,
305 tot 307 - en de Prins, die aanvankelijk geen militairen wilde zenden, bijl. II, maar
ze later toch zond, blz. 147, 154-156, welke daad indruk verwekte, blz. 153, noot 2,
hoewel er zonder verlof van Z.H. van hen geen gebruik werd gemaakt, blz. 166 en
211, moest evenwel daarna de Staten prijzen over hunne maatregelen met militaire
macht, blz. 217, noot 2, en de handhaving der orde goedkeuren en aanbevelen.
Dat het in Holland1) niet beter was dan in Friesland, blijkt wel zeer duidelijk uit
het placaat, dat de Staten van Holland en Westvriesland, met medeweten en
goedkeuring van den Stadhouder, publiceerden den 1 Oct. 1749. Uit dit placaat blijkt,
dat men nog oproerige bijeenkomsten hield en malkander ‘seeckere benamingen’
gaf, en vooral de overheden smaalde.

1) Zie hierover ook Dr. F.G. Slothouwer a.w. acad. proefschrift, blz. 109 enz.
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Daarom herinnert het, dat dat alles zal vergeven zijn, maar verbiedt gestreng, met
bedreiging van ernstige straf, de belediging der overheden in hunne personen en
goederen, draagt aan alle ‘Magistraten, Officieren, Justicieren, Scheepenen, Gerechten
enz.’ op, de auteurs van- en allen die zich hebben laten gebruiken tot die handelingen,
desnoods met de wapenen aan te tasten, aan te grijpen en levendig of dood te
bemachtigen - en eindigt met een aansporing tot betaling van de gemeene Lands
schattingen en lasten enz.1)
Het onweer zat en bleef in de lucht, om bij latere gelegenheid, onder Willem V,
schrikwekkend uit te barsten.
Dat komt er van, als sommige Regenten niet nauwgezet zijn in de vervulling hunner
roeping en daardoor aller macht en invloed, ook van de braven en nobelen, in gevaar
en aan het wankelen brengen, en men dan

1) Dit placaat is in separaat afdruk aanwezig in het archief van den Heer Jhr. Mr. F.J.J. v.
Eysinga, en te lezen in het ‘Leven van Willem IV’, dl. III, blz. 39, uitgegeven te Amsterdam
bij Bernardus Maurik.
Den 20 Maart 1749 hadden de Staten van Holl. en West-Vriesl. een ‘placaat van honderste
en tweehonderste penningen’ gearresteerd, ten einde de lasten van den laatst geëxpireerden
oorlog en van vorige oorlogen, en de onkosten, gesproten uit de nu laatst geëindigde troubelen,
te kunnen voldoen. Ook dit ligt in separaat afdruk in het archief v. E.
Den 22 Oct. 1749 werd door die Staten gepubliceerd: I. Generaal placcaat op de invordering
van des Gemeenen Lands middelen bij collecte over Holl. en West-Vriesland. II. Generale
ordonnantie op de invordering van de voorz. Middelen. III. Reglement, waarna in zaken, de
gemeene Middelen betreffende, zoo voor de Gecommitteerde Raaden, als voor Scheepenen
Commissarissen als gecommitteerde Regters, van nu voortaan zal worden geprocedeert.
Hollandsche Historische Courant van Donderdag den 23 October 1749, in het archief v. E.
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te midden der ontstane troubelen een Hoofd van den Staat heeft, dat, hoe welwillend
overigens ook, vastheid van wil en hand mist en, op twee gedachten hinkende, beide
partijen zoekt te bevredigen, maar beide verliest. Ware de goede Willem IV een man
geweest van meer zelfstandige kracht, naar mijn bescheiden meening zou hij dan
over de partijen beter hebben gezegevierd. Toch mag men m.i. niet vergeten, dat
Z.H. èn door den treurigen toestand der Lands-finantien èn door den oorlog, die de
militaire macht vereischte, in menig opzicht gebonden was, en den weg van vergelijk
wel moest inslaan.
Voor het overige bevat het geschrift van wijlen den Heer Jhr. J.V. v. Cl. nog vele
eigenaardige bijzonderheden, waarop in deze inleiding niet behoeft gewezen te
worden, maar die ieder met belangstelling lezen zal.
De stijl, waarin het geschreven is, is, hoewel naar den aard van den tijd des
schrijvers, boeiend en niet zelden naief.
De verschillende geschriften, bij de bewerking geraadpleegd, worden telkens ter
plaatse aangewezen.
Den Lezer heil! en aan den Hoogwelgeb. Heer Jhr. Mr. F.J.J. van Eysinga veel
dank!
G.H. VAN BORSSUM WAALKES.
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[Een dagverhaal omtrent de troubelen van het jaar 1748]
24 Mey 1748 scheydede de vergaderinge van 't Collegie nadatse de Staten hadden
beschreven over de staten van oorlog, finantie zaken, en de schendinge van het hek1)
bij Gerksbrugge in Collum, praesumtivelijk bij ingesetenen uit Groningerlant gedaen
op den 20 daer bevorens des nagts.2)
26 Sondag geschiede de eerste feitelijkheid door onse ingesetenen beginnende tot
Bergum met het devaliseren van het huisje3) bij de molen aldaer begonnen door
jongers en geringe soorte van de menigte.
27 s' nagts geschiede het selve tot Oostermeer4) met veel meer oploop, en aenschouw
van alle inwoonders.
De Grietman gaf kennisse aen 't Collegie en het Hof met informatien.

1) Bij dit hek werd het passage-geld betaald. Aant. v.d. Heer J.V. v. Cl.
2) In eenen brief, berustende in het archief v.d. Heer v. Eijsinga, en geschreven door den Heer
V. v. Cl. vermoedelijk aan den Heer v. Aijlva, toen in den Haag, wordt van deze
werkzaamheden melding gemaakt. Zie Bijl. I hierachter.
3) Hier, en overal waar van zulke huisjes sprake is, wordt en worden bedoeld de huisjes, waarin
de pachters van de belasting op het gemaal hunne opzichters hadden geplaatst.
4) Het gebeurde te B. en O. bericht de Heer Glinstra in eenen brief, berustende in het archief
v. E.
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't Hof ordonneerde de Procureur Generael met 6 dienaers sig derwaerts te begeven
om den voortgang te stuiten en verders te doen na vereysch.
Tot Drogeham is dien nagt het selve gedaen met luidinge der klokken, en met segt
dat een van daer coomende de Oostermeerders meest had aengeset.
De presente heeren van 't Collegie lieten het berusten bij 's Hofs directie, geen
militie gebruikende bij gebreke van genoegsaem aental.1)
De grietman Glinstra2) vertrok wederom na Bergum, aen welke de Proc. Gen. een
visite gaf tot becominge van informatie, welke niet bequam, omdat de menigte bij
nagt onkenbaer was, en de opsigters aldaer nieuwelagen en op Mey aldaer van buiten
(waren) ingecomen.
Hij reed derhalven na Oostermeer, latende de dienaers opschreden, en nam inkeer
bij de Secretaris Sminia met intentie om daer eenig clarissement te ontmoeten.
Alles wat beenen had quam onderwijlen bij een niet alleen van dat wijd uitgestrekt
dorp maer ook van elders.
De Procureur nam ogenschijn, onder veel gemor. De Substituut en dienaers
quaemen er ook en gingen in de herberg, en waren in govaer. Dog s' Hofs authoriteyt
altoos nog eenigsins ontsachelijk deden se geen molestie aen de persoonen; vroegen
alleen aen de Substituut of hij ordre had om eenige te vatten. Hij seijde neen en moest
sulx met handtastinge bevestigen.
28 Dingsdag. De Proc. Gen., 's nagts bij de Secret. Sminia als een onaengenaem
gast in die tijts omstan-

1) De militie toch was, om den oorlog, te velde.
2) Hector Willem van Glinstra, Naaml. v. Grietm., blz. 135.
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digheden, en de dienaers in de herberg doorgebragt hebbende, keerden vroegtijds na
Leeuwerden; alwaer 't Hof, anders de vacantie begonnen hebbende, deselfs rapport
afwagtede, en seer verslagen wiert over haer developendentie van haer soo seer
ontsachelijke en op de gemeente altoos ingedrukte authoriteyt, en met de praesente
Heeren van 't Collegie Glinstra, Eysinga, Haersma en Sixma of Burmania of Sloterdyk
sonder ceremonie op 't Landshuis conferentie en corps hielden, om te beraden over
de gevolgen, en middel van stuitinge derselver.
Inmiddels was dese nagt den oploop al verder voortgegaen en ook tot Suameer en
Garijp aen die cant, en na Agtcarpelen op, enige huisjes omvergesmeten.1)
't Eenigste dat nootsaekelijk scheen was convocatie der Staten. En die hoe eer hoe
beter. Vervolgens uitgeschreven tegen Saturdag. Ook wiert aen de Prins2) geschreven
en hem kennis gegeven.3)

1) Bericht in eenen brief van den Heer Glinstra, waarin hij tevens mededeelt zijn Executeur in
de dorpen zijner grietenij rondgezonden te hebben ‘ten einde 2 Gecommitteerden morgen
vroeg om 9 uijren uit ieder dorp aen mijn huijs te senden om derselver beswaer op te geven,
versoekende middelertijt van verdere attentaten af te houden.’
2) In eenen brief van den Heer Glinstra, zie mede blz. 1 noot 4, staat daaromtrent: ‘(Onder ons)
de Heeren Eysinga, Burmania, Sixma en ik alhier present hebben door de Heere Wijckel
desen morgen per expresse aen S. Hooght. wegens het College laeten schrijven in consideratie
gevende of ter oorsaeke van de tumultueuse tijt S. Hoogh. niet soude kunnen goetvinden ons
een regement a 2 te besorgen, versoekende daer omtrent met brenger bescheijt om op de
aenstaende vergaedering der Heeren Staeten er rapport van te kunnen doen.’ De Heeren hier
bedoeld waren Tjalling Aedo Johan Heringa v. Eysinga, Grtm. v. Rauwerderhem, Jarich
Georg v. Burmania, Grtm. v. Oostdongeradeel, T.AE. v. Sixma,
, en in den tekst nog
Livius van Haersma, Grtm. v. Smallingerland, en F. v. Sloterdijck. J.S. v. Wijckel was
secretaris der Staten.
3) Het merkwaardige antwoord van den Prins, in afschrift aanwezig in het archief v.d. Heer
van Eysinga, wordt hierachter in Bijlage II medegedeeld.
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29. Dese dag was gestelt tot onse dijksbestedinge op de Lemmer.
Sminia1) en Sixma tot de Woudijken, Glinstra en Haersolte2) tot de Lemsterer
geavantageert souden die waernemen en s' avonts te voren bij mij coomen logeren,
om dan gesamentlijk, exempt Haersolte, die om de uitstekinge (aanwijzing) welke
hij op de vijfd. dijken deed niet compareerde, de comparitie op de Lemmer bij te
woonen.
Sminia quam alleen van Wommels, van dese excessen maer yts bij gerugt gehoord
hebbende; de andere wettigden3) haer excuis door de tijtsomstandigheden, en Sminia
in plaets van na de Lemmer keerde Woensdag na Leeuwerden.
Op de Lemmer was s' Donderdags bevorens reeds een tumult geweest over een
grietmans affixie die de Heere Andringa4) had te wege gebragt, en waeraf Oldendorp
de swarte man en aenlegger genoemt wierd, behelsende ordonnantie dat yder schip
dat langer als veertien dagen in de haven bleef leggen, leggelt van 2 st. ni fallor yder
nagt moest geven voor de Kerke.5)
De nieuwigheid van 't geval dede de schippers murmureren, en selfs redencavelen
of een grietman die

1)
2)
3)
4)
5)

Idzard v. Sminia, Grtm. v. Hennaarderadeel.
Arent v. Haersolte, Grtm. v. Barradeel.
Glinstra in het begin van den brief op blz. 1 noot 4, en blz. 3 noot 2 bedoeld.
Regnerus v. Andringa. oud-grtm. v. Lemsterland.
Zie hierachter Bijl. I. ‘Door de stilstand der navigatie lag de haven op de Lemmer gestadig
soo vol schepen sijnde buitendsvaerders, dat de aen en afgaende schepen nauwelijks passage
hadden.’ Aant. v.d. Heer J.V. v. Cl.
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magt wel had in een Landschapshaven, en dreygden daerop die last blijvende niet
meer in de Lemmer te willen coomen havenen, en overmits de ingesetenen daer bij
souden verliesen omdat aen sulke schepen altijt wat is te calefateren of te repareren
soo begonnen handwerklieden en neringhouders ook die saek tot haer nadeel te
bevatten. Dit liep soo verre dat se begonnen saem te rotten, en wel voornamenlijk
op Donderdag hemelvaartsdag synde den 23 Meij. Juist als vroegmorgens daar
passeerde een merkelijk getal Groningers meest uit den Oldampte van daen, gaende
in commissie na de Prins in den Haeg over de saeken tot Groningen voorgevallen,
welke niet alleen tot Doccum, Leeuwarden en Sneek alwaer se des Woensdags te
voren waeren gepasseert, vrymoedig roemden op haer bedryf van de regeringe te
hebben bedwongen en imposten afgeschaft, de Friessen voor blooddaerts houdende.
De intentie was dan om het huis van den ouden Heer Andringa te insulteren, daer na
dat van Oldendorp en gevolgelijk dat van de Secr. de Jong.1)
Eenige welmenende en de fatsoenelijkste uit de borgerye quamen sulx voor door
te seggen dat men eerst deze Heer daer over moest gaen begroeten om de vernietinge
van die last te wege te brengen, t geen door hen ook geschiede maer eerst geen
genoegsaem gunstig gehoor vindende, en hem getoont de aenwassende saemrottinge,
eindelijk de afschaffinge belooft en de last ingetrokken wert, waermede die scene
ten einde liep en sedert geen onrust volgde hoewel het formde een gisting, die schier
algemeen was onder de menigte sedert het Groninger werk.

1) Mr. Paulus de Jongh.
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Op de Lemmer wierd dan de bestedinge in goede ordre volbragt, en keerde elk na
huis om elkanderen Saturdag tot Leeuwarden te vinden. Ik informeerde 't Collegie,
dat met het Hof vergadert bleef, dat soo mijne comste vervroegt moeste worden ik
aenstonts soude coomen, en geen tyding becomende bleef ik tot Saturdag morgen
den 1 Juny wanneer met sonnen opgang vertrok. Onderwylen waeren de huisjes reeds
overal afgebroken al successivelyk van de N.O. cant der Prov. af Zwaerts aen op de
Joure ni fallor woensdag nagt 29 May. Veen en die cant vroeger en later.
Doniawerstal vrijdag nadem. 31 May.1)
Lemmer eodem die.
Saturdag Gaesterland.
Hemelummer Oldefaert, Woudsend en Sneek laest.
Onder des begon het scheuren der Collecteboeken meest sonder onderscheit oude
of nieuwe, ten minsten in den beginne in de eerste drift, dog bij vervolg wiert men
voorsigtiger en bewaerde de oude waer in aengetekent stonden de imposten voor
Mey 1748 ingevoert of ons gegeven.2)

1) De Heer V. v. Cl. had een stuk gereed, hierachter medegedeeld in Bijl. III, om door de
predikanten in de kerken zijner Grietenij te doen aflezen, maar hij zelf teekent er op aan ‘dog
twijffelagtig en liep te niete, als dien avont de huisjes om ver raekten.’
2) ‘De oude collectboeken behelsden aentekeningen van waren voor Meij ingevoert of
geconsumeert en gevolgelijk bij de gemeente reeds gedragen en betaelt en alleen derhalve
moetende strekken tot particuliere winst van laet betalende coopluiden, molenaers, bakkers,
ofte ook wel van de collecteurs, welke veeltijts gewoon sijn eenige gereede penningen tot
haer particuliere gebruik te employeren, lappende het oude met het nieuwe, waervan het
getal niet gering is. En is het onbetaelde van de impositien voor Meij geheven waerschijnelijk
wel bedraegende 900,000 Gl., waervan mogelijk de helfte niet sal te berde coomen, met
merkelijke jalousie van de eene ingeseten tegens de anderen over hunne particuliere winst
in desen.’ Aant. v.d. Heer J.V. v. Cl.
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Nu begon men ook in alle dorpen gecommitteerden te maken eerst met een onbegrip,
hoewel eenigsints op 't groninger exempel en niet buiten overleg. Dit werk wiert bij
de eene begonnen dagen later als bij andere.
Als in Engwerden bij de schans 't molenhuisje was gedemoleert en eenige te late
quamen dagten se ook wat te moeten uitregten, gingen daer op, met
scheepstimmermans bylen, by de werf crygende, na de Haskerdyker tolhek, en
vernielden de selve. In Dantumadeel wiert de Heere Swartsenberg alle die in sijn
Grietenij waren verscheydene in getal, genoodsaekt wegtenemen. En sulx geschiede
op veel plaetsen, niet tegenstaende sulx geen relatie tot pagtsaken had, maer was een
tolheffinge tot hoedinge der renten van costen bestedet aen een nieuwe of verbeterde
weg; tolhekken op de trekwegen kreegen ook haer vrije openinge, dog wel haest
bemerkt werdende te ongelijk, wierden aldaer haest weder gesloten.
't Had de naem een algemeene vrijheit.
30 May, bij Leeuwarden om, de eerste rits van gecommitteerden te merken; liepen
de geheele nagt door.
1 Junij morgens vroeg met slaande trommels door de stad van Lekkum na Huisum,
doende en passant de grietman aen, die eerst weygerde te tekenen, dog naderhand
dede sonder merkelijke molestie te ontmoeten.1)
Bij ons verhaelde men de onvrijheid die er was om naar Leeuwarden te coomen.

1) Zie Doting's Verward Friesland, blz. 7 en 8.
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Ik vertrok s morgens met de son; liet de wagen de weg om rijden, en ik te voet na
de Jouwer of wel tot de Scheen, daer mijn wagen vond, en sonder plaisteren doorreed
na Leeuwarden, alwaer om 8 uur quam.
Woensd. worden tot buiten Leeuwarden de molenhuisjes om ver gehaald.
Donderdag nagt binnen Leewerden,1)
Vrijdag de gortmolens kettings2) afgenomen.
Ik vond onderwegen geen de minste verhinderinge, en groetende de luij op weg
na de weekmarkt gaende ontmootede ik immers soo veel beleefde tegengroet als oyt,
soo dat ik schier niet conde denken, dat er sulken tumult was.
De eerste in de stad die ik sprak was de Burgemeester Hiddema die mij t
voorgevallene en nù geschiedende met veel ontsteltenis verhaelde, en te kennen gaf,
dat de regering in de stad gealtereert was, en voornemens was sig na de
omstandigheden te schikken; ook aftecondigen t armegelt3) onlangs opgestelt tot
ondersteuninge der noodruftige met de belastinge van 8 p. van de guld. reet (reeds)
op de huisen en vastigheden leggende, en tot welke heffinge schepen Kleuzing (?)

1) Zie Doting a.w. blz. 3-7. ‘De buitenstadse hadden daartoe de wallen beklommen.’ Aant. v.d.
Heer J.V. v. Cl.
2) De gortmolens mochten malen van 's morgens 6 tot 's avonds 6 uur. Dan werd er door een
Charger een keten aan den molen gedaan. Het afnemen hiervan wordt bedoeld. Het komt
mij voor, dat een ongeteekend en niet gedateerd briefje, maar waarin ik de hand meen te
herkennen van den Grietman van Leeuwarderadeel, Burmania, aanwezig in het archief v.
E., op de molens in de Schrans doelt.
3) Zie ook Doting a.w., blz. 11, en de gedrukte Resolutie in Bijlage II aldaar.
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veel hebbende aengeraden gevaer liep van de sacrifice van 't gemeen te worden - mij
aenradende dat de Heeren ook moesten toegeven.
In huis coomende vond ik een brief1) van de grietman Glinstra mij notificerende
sijn civil arrest wyl de ingesetenen liever niet toelaten ter vergadering te compareren;
gelijk mede niet de Secr. Sminia, waer over de ingesetenen van Oostermeer een
certificatie hadden getekent en door twee personen aen de Heeren van 't land gesonden.
De grietm. Haersma2) van Augustinusga was ook s avonds te voren in de stad
geweest maer was verpligt geworden op 't ontvangen van een dreygement sijner
ingesetenen van syn huis te beledigen soo hij niet aenstont met de gesondene expresse
terugquam, derwaerts weder te keeren.
De aensegginge om op 't collegie te vergaderen was tegen ½ 10 uur.
Ik maekte aenstondt myn werk te gaen na de grietm. Sminia van Wommels die ik
hoorde in de stad gecomen te syn. Wij spraeken cort over de gesteltheit der saeken
en de conclusie was toetegeven. Van daer tragtede ik de grietm. Swartsenberg3) als
1o van 't mindergetal te gaen sien, maer hij was nog niet gecomen. Dus keerde ik
weder na huis, alwaer weinig daer na bij mij aenquam grietm. Heere Schwartsenberg,
direct uit het schip coomende, mede opgehouden of aengerand door syn ingesetenen
om s' daegs te voren niet te vertrekken.

1) Zie den brief in Bijlage IV hierachter.
2) Aulus van Haersma, Grtm. van Achtkarpelen.
3) Michael Onuphrius Bar. thoe Schw. en Hoh. Grtm. v. Dantumadeel.
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De byeencomste der Staten bij missive van t Collegie, tegen 2 uur nademiddags op
't Landshuis bepaelt sijnde was gemelde Heer in dat begrip dat er voor af geen
mindergetal vergaderinge moest sijn. Ik persuadeerde hem van de nootsaekelykheit
van 't tegendeel, waer op hij daer van aenstonds vergaderinge deed beleggen tegen
10 uur.
Daer compareerden Swartsenberg, Camstra,1) (Rengers2) absent), Bouricius3) (voor
Here Aylva4) in den Haeg), Lyklama5) v. Makkinga, mijn broeder toen nog absent
dog om 11 uur bij ons coomende, Arnoldi,6) Bergsma,7) IJtsma.8)
Ons Collegie bestont uit Epo S. v. Burmania als praesident; daer aen ik; Sminia,
Haersolte, Eysinga, Sixma, Sloterdijk.
Wij begonden ons deliberatie met de rapporten vant voorgevallene en directie
welke de Praesident in desen had gehad, en overlegden wat in dese omstandigheden
best te doen ware.
De molenhuisjes lagen om; de collectboeken van alle pagten de collecteurs
ontnomen; de opsigters buiten functie, niemant hunner veel aan pagters yts durvende
kikken; alles verward; de ingesetenen verwoed en aen alle ongebondentheit
overgegeven, en alles een ruïne.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Hans Willem v. Camstra, Grtm. v. Idaarderadeel.
Sjuck Gerrolt Juckema v. Burmania Rengers, Grtm. v. Wijmbritseradeel.
Martinus v. Bouricius, Grtm. v. Aengwirden.
Tjaard v. Aylva, Grtm. v. Wonseradeel.
Daniel de Blocq Lycklama a Nyeholt, Grtm. v. Ooststellingwerf.
Dr. Nicolaas Arnoldi, Magistraat te Leeuwarden.
A. Bergsma.
Mr. Wijbrandus v. IJtsma, Magistraat te Harlingen.
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Derhalve waren wij eenparig van advis, dat boven al nodig was een publicatie dat
de pagt van 't gemael afgeschaft wiert, en terwijl de Landsdag tot geen actiwiteyt
conde coomen door de belemmering aen de Oostergosche grietsluiden toegebragt
en absentie van andere, schroomende daer te coomen, en ook terug gekeert synde,
dat derhalven sulx door de Gedeputeerden conde en moeste geschieden met assumtie
van de presente leden in 't mindergetal die als presente leden van Staet versogt wierden
ons daer omtrent in onse deliberatien te assisteren en bij ons op t collegie te coomen,
gelijk geschiede en door de Secr. Wijkel1) een concept publicatie geformeert.
Onderdes begon de menigte meer en meer te attrouperen voor 't collegie, en gelijk
het gemeenlijk gaat de eene de andere tot nieuwsgierigheid verwekkende. En sien
wij daer op schielijk een groote beweginge onder haer sig scheidende aan rijen, waer
op 't gevolg was dat een groot getal Gecommitteerden van Harlingen2) over de 40
stuks vier aen vier quamen aen marcheren, met intentie om te versoeken binnen te
staen bij de Staten, dog horende de inactiviteyt der Landsdag, in presentie van 't
mindergetal op t collegie, hielden sy daer stil.
De Heere IJtsma was besig ons te doen een verhael van 't geen die Gecommitteerden
hem hadden geseit en ging daer op na beneden om te vernemen wat nu haer intentie
was.

1) J.S. van Wyckel, Secret. der Staten. De publicatie staat in Leven v. Willem IV, dl. II, blz.
121.
2) Zie ook Doting a.w., bladz. 9, 10 en 12-21, die de namen der 57 Gecommitteerden noemt,
de aanspraak van v. Idsinga mededeelt, en hunne verzoeken breeder formuleert.
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Terwijl sij onderwylen reeds audientie bij ons vroegen en haer toegestaen wiert,
soodat de Heere IJtsma met haer boven quam, waardoor een gerugt ontstont dat se
waren gerecipieert aen de trappen en na boven geleyt.
8 a 9 quamen in de vergadercamer; de rest bleef onder in de voorsael.
De Boelgoedsontv. Idsinga deede het woord voor alle staende aan t end van onse
tafel alwaer hij uit een papier te voren las en deduceerde syn voorstel, de overige
mede staende agter de tafel alle blootshoofts, en decentelijk sig gedraegende en
verclaerden uit nootsaekelijkheit en ongeerne dese commissie aen genomen te hebben;
daer toe op gisteren avont door alle borgerij gestemt en gecommitteerd sijnde bij een
vergaderinge op de groote Dwinger.
Haer propositie behelsde afschaffinge van alle havenpagten samt turf en brandhout,
en het verlies te vinden bij quotisatie, ampliatie van S. Hts instructie met meerder
magt, en successie in de vrouwelijke linie als in Holland, en daer geen favorabel
antwoord op quame inderdaad de stad Harlingen sou cunnen worden een verwoestinge
en bloedbad door de terrible gistinge van 't gemeen.
Na gedaene voorstel vertrokken sij sig in de groote vertrekkamer.
En delibereerden wij over het antwoord 't geen eenparig besloten wiert en in
gevolge sulx door de praesident met veel vrijmoedigheit geseyt, dat wij wetende des
tijds gesteltheit reeds ons gedagten hadden laten (gaan) om der ingesetenen neyginge
te gemoet te coomen, en daer om genomen hadden de resolutie1) welke

1) Deze resolutie staat gedrukt bij Doting Bijlage I.
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wij haer te voren laesen, soo wel siende op de generale pagten als op t gemael alleen.
En dat wij de verdere proprositie favorabel souden recommanderen aen de Staten
die wij tegens den 5 daer aen volgende hadden beschreven en in de notificatie
geinsereert, dat also goede ingesetenen haere griefven als dan behoorlijk conden
inbrengen.
Dit antwoord genoegde haer, en na dat wij met de selve nog nader in discours
waren gecomen, wiert afgesproken dat sy in 't afgaen souden betuigen genoegen te
hebben becomen. T' welk agtervolgt werdende, een algemeen gejuich verwekte en
de seer aengegroeide menigte haer dede volgen en het Collegie verlaten. Waer op
wij scheidden tot Woensdag.
Onderwijlen was 't gebeurt dat mijn broeder eerst om 8 uur van de Jouwer
vertrekkende ongeveer bij de ronde schoorsteen ontmoetede de Heeren Sminia1) van
Aersen en Bouricius, welke mijn broeder waerschouden van sijn reijs te staeken,
overmits de Heere Rengers haer bij Barrahuis was tegengecomen mede wederkeerende
in alle haest, en te kennen gevende dat hij was geinformeert dat niemant in de stad
gelaten wierde en alle poorten gesloten en de avenues met boeren beset, dat ik er ter
nauwer nood was binnen geraekt - dat binnen de stad alles in confusie was, en de
Comptoeren geplundert wierden en alle rijtuigen, die konden, wederkeerden met
haest van de stad af. Welk verhael haar, benevens de premier Scheltinga,2) had doen
resolveren dat exempel te volgen.

1) Frederik v. Sminia, Grietm. v. Utingeradeel.
2) Er zal bedoeld zijn Menno Coehoorn van Scheltinga, Grtm. van Schoterland en premier van
Heerenveen.
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Dog wierde mijn broeder hier door niet afgeschrikt maer bleef volstandig bij sijn
voornemen om sijn post waer toe hij geroepen wierde te gaan waer te nemen, sonder
schroom van gevaer; niet bedagt sijnde dat hem geen leed zoude geschieden, en in
alle gevalle met sijn broeder en andere presente Leden een sort te willen ondergaen;
waerop sij van elcanderen scheydeden en elkanderen goede reys gewenst hebbende
vervolgde mijn broeder sonder de minste schroom of belemmeringe sijn reys, en
quam bij ons op 't collegie om 11 uir, en vertekende de publicatie mede, staende
qualijk gedrukt HVVC moetende sijn AVVC, hebbende gelijk nog ook was gebuert
meer als ordinaire vrindelijke begroetingen ontmoet.
Mijn soon die wegens sijn onlangs geledene krankte des morgens soo vroeg niet
durfde hasarderen (wagen) met mij te gaen, vertrok later, te scheep en kreeg het 9
uir trekschip tot Sneek, sag onderwegen bij Goutumer brug de Heere Rengers met
haest te rug keeren, 't geen benevens allerhande verder gespargeerde gerugten
becommeringe verwekte.
't Schip quam om half 1 uir tot Leeuwarden; hij ging buiten uit en de gragtwal om,
en ontmoetede ook niet het geringste.
De Grietman Wykel1) ontmoetede de Heeren Sminia en Bouricius bij de Schouw,
en keerde op haer raad te rug, 't geen bij ons in desselfs weder deur passeeren
merkelijke becommering gaf en swaermoedige discoursen over 't gevaer waer in wij
ons tot Leeuwerden mogten bevinden.

1) Regnerus Annaeus Lycklama van Wyckel, Grtm. van Gaasterland.
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Dit dede mijn broeder en mij resolveren s nademiddags na huis te keeren, en mijn
soon te laten tot Leeuwerden.
Ik sond mijn wagen na de nieuwe schouw voor uit.
Deselve ontmoetede niets als tot Irnsum de ceremonie van 't verscheuren der
collectboeken door een menigte van volk.
Die wagen soo wel als waer op sat de premier Scheltinga welke onderwijlen een
reys na IJlst was wesen doen, moesten halte houden tot dat sulx verrigt was.
Wij vertrokken met mijn broeders wagen om 9 uur, en bejegende niets op weg,
als dat wij na bij Irnsum sagen een groote troep boeren agter Irnsumerzyl af gaende
na Friens, met vaendels en slaende trommels, en dat ons ontmoetede een geringer
getal bij kleine troepen op de weg van Irnsum coomende hebbende een vendel bij
sig en voorsien van stokken, die ons alle groeteden, en eenige met een goede dag
wensche bejegenden.
Tot Acrum hoorden wij de klok klippen en de boeren op dat geluid derwaerts sig
haesten.
Daer coomende vonden wij reeds op de buren bij 't kerkhof vergadert een seer
groot aental, waerop wij geresolveert waren door te ryden. Dog de grietman1) van
onse comste gepraeadsesteert, liet ons versoeken een gangje aen te coomen, gelijk
wij deden, en in huis traden. Wij hadden ter nauwernood van de drukpers becomen
de geresolveerde publicatie, dog uit voorsigtigheit ons daervan nogtans voorsien,
om er bij geval ons van te cunnen bedienen.
Wij verhaelden 't voorgevallene en gaven hem een

1) Zie blz. 13, noot 1.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

16
exemplaer over, 't geen hij aenstonts aen de menigte die van 't kerkhof na de herberg
vertrok liet voorlesen, hoopende dat dit sou geven het genoegen dat se gestilt wierden
om de collectboeken mede te verscheuren.
Dog te vergeefs. Wij namen afscheit, siende met medelijden de aendoeninge,
welke dien ouden Heer, om 60 jaer aldaer grietman geweest sijnde, over dese
tegenwoordige tijden en gesteltheid hadde.
Vervolgens quam ik nog om 8 uur of een quartier daer na te huis, God dank in
midden van soo veel quaede gerugten en troublen.
2 Junij, sijnde Pinksteren, viel niets voor, als dat bij ons en overal gehoort wierden
allerhande gerugten van seldsaeme beroertens.
Des morgens quam yemant van Sneek bij mij seggende dat hij onderwegen gesien
had twee groote schuiten vol boeren wel gewapent, coomende van Twellinga en
Oppenhuizen, samt de leege gaen, sijnde Offingawier en Gouw, cours settende na
de Hommerts etc. alware sij de predicant die ter kerken stond te gaen om het H.
Nagtmael te celebreren, mede namen, gelijk sij ook op veel andere plaetsen deden.
Sommigen voegden daer bij die dese scheeps armade hadden gesien dat se na onse
cant wilden. Dog sij gingen verder na Woudsend, alwaer se de schoolmeester
versogten uit de kerk bij haer te coomen, wien se seyden Ds. in 't oor te willen
luisteren of hij 't wal cort wilde maken, dat de tijt het nú medebragt, waerna se de
executie aen de collectboeken, gelijk geschiede, deden, en doen eenige haer reys
vervolgden over Indijk en elders en andere wederkeerden - sijnde dit de algemeene
leuse, dat drie dorpen met alle man reysden
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na 't 4de, en als sij daer haer dingen gedaen hadden, het verste of 1ste dorp terug trok,
en het 2de 3de en dat dorp, daer se gecomen waeren, het selve verder bij successive
vervolgen volbragten.
Bij dese ware gerugten wierden nog allerhande grove onwaerheden bij vergrotinge
vermengt.
Onderwijlen had ik in mijn particulier weynig aendoeninge1) over dese
ongelegentheid als voor soo verre de nare gevolgen en 't verlies van de hooge
authoriteyt en veranderinge in een anarchie, met een irreparable schaede in prov.
beursen en fondsen, mij een diepen indruk en becommeringe gaven.
Ik ging evenwel des anderen dags in mijn eensaemheit nog een groote wandelinge
doen, langs Legemeer, door.......? voor bij S. Nicol. kerk, en de bueren over na het
huis ter heijden en soo weer na huis sijnde bij na drie uren gaens, en ontmoetede
niets als fatsoenlijke menschen, welke evenseer beklaegden de rampen des tijts en
betoonden haar verlegentheit. Aen 't huis ter heijde vonde ik self de drie getemteerde
opsigters bij de molens elkanderen haer rouw beclaegende.

1) Eigenaardig is een aanteekening van den Heer J.V. v. Cl. van den volgenden inhoud: ‘Door
Gods goedheit besitten mijn broeder en ik een ruime conscientie bij ons zelfs en een
geetablisseerde reputatie bij 't gemeen van vrij te wesen van eenige onbetamelijkheden in
onse pligt, 't geen in dese tijden een besonder harnas is. Het sij verre dat ik wil beschuldigen
alle die een quaede naem hebben, maer 't is seker dat hier en daer wel eenig misbruik is
geweest.’ Over dit laatste schreef V. v. Cl. in zijn geschrift, beneden vermeld, ‘Sunt bonae
leges Frisiis’ het volgende: ‘Maer dit is elk en een yder bekend, dat de pagters bij de quotisatie
der cherchers elk voor zijn aandeel boven maten gesogt, gequelt, gedreijgt jae! gedwongen
werden om een merkelijk getal cherchers ter dispositie van particuliere Heeren te laten.’
Voorts schrijft hij, dat die diensten der pachters retour en wedergunst van zoodanige Regenten
eischten. Maar een groot aantal Regenten had in zulke handelingen een tegenzin.
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3 pinxter maandag reed ik met mijn dogter na de Jouwer na de predicatie. 't Was daer
nog alles wel, maer vol van beroertheid en gistingen; dog veel volk na Schotermerkt
gegaen sijnde, daer 't nog alles redelijk wel afliep en ik keerde 's nademiddags weder
vroeg na huis; 's avonds vermenigvuldigden de quaede gerugten.
Tot nog toe was in mijn grietenie niets irreguliers gebeurt als 't omverwerpen der
huisjes. Alleen dese morgen hadden de Broekster de klop geklipt, alwaer de Bijsitter
ook quam en wat woorden maekende dat hij meende dat het om brand was en dat
dit onordentlijk was, seijden se dat se hem afsetteden.
Op de Halle drongen de Hornsters dat de collectboeken weg moesten, daer op
resolverese twee Gecommitteerden uit Trijega1) te maken die de boeken in bewaringe
souden houden.
Bystere gerugten gaf men mij over - dat de boeren van Tryegaester polder wilden
opcoomen en mij afdwingen restitutie van de costen der polderdijk aldaar ao 1738.
- dat sij, en andere van de Joure, de nieuwe herberg wilden koopen, en alle boomen
op de rijdweg op de heijde staende souden afhouwen - alle leugens, en waerschijnlijk
gefabriceert om wat?... mogelijk onse tranquilliteyt waer over de nabueren jaelours
waren te ontrusten, en jagt onder de gemeene hoop te maken. Dan waren 't Halsters,
dan Scharsters, dan Jousters, dan van de Leege dorpen in Wymbritseradeel welke
souden coomen. Dit had het effect, dat 's avonds

1) Zoo noemt men de drie dorpen Oldeouwer. Ouwsterhaule en Ouwster Nyega in Doniawerstal.
De Halle = Ouwsterhaule. De Hornster = de inwoners van Haskerhorne.
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bij mijn huiscomste 3 personen sig aen mij adresseerden op Langweer, te kennen
gevende de malle gerugten die sig verspreijden, Gerke Harings, Pieke Lieuwes,
Casper......?, of ik niet dienstig oordeelde, dat in navolginge der naburen
Gecommitteerden wierden gemaekt en de Collectboeken in versekeringe genomen;
voorts wakers aengestelt.
Mijn antwoort was dat ik op losse gerugten wel geen agt sloeg maer dat ik hun
voorstel prees en versogte sulx maer werkstellig te maken en 't volk huis bij huis aen
te seggen tegen 9 uur bij elcanderen te coomen.
Sulx geschiede. Gerke Harings, Obbe Hettes, Pieke Lieuwes en Homme Hoytema
wierden genomen tot gecommitteerden, en na sulx gesonden een deputatie na de
ontvanger Frederici om de collectboeken, Meij 1748 ingegaen, welke hij overgaf,
en gevolgelijk in de herberg daer se vergaderinge hielden gebragt en verbrant wierden.
Na 't scheyden quamen se bij mij overleggen wat waeksaemheit de tijts
omstandigheden verders vereijsten.
Dingsdag 'daegs daer aen gaven se haer mededorpen kennisse van 't gepasseerde,
met versoek van 't selve te doen.
En dien avont bragten se mij een brief haer van t huis ter Heyde toegecomen, waer
van 't opschrift was - aen de Gecommitteerden van Doniawerstal - welke sij mij
versogten te openen, dog na weigeringe bij haer gedaen wiert; ik hielp haer de inhoud
lesen, behelsende dat tot voorcominge van confusie gereguleert was dat uit yder stad
en grietenie maer twee of vier gecommitteerden souden worden gesonden en dat die
op Woensdag (synde s anderdaegs) des morgens in de groote kerk tot Leeuwerden
moesten compareren.
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Daer op ried ik haer, alle dorpen niet alleen te doen aenseggen (op haer naem dog
wel mogende gebruiken geregtsdienaers om de spoed) van niet alleen
gecommitteerden te maeken, maer ook deselve tegens Woensdag middag te senden
na Langweer, om uit den haeren wederom twee a 4 te benoemen om na Leeuwarden
te gaen. Dit geschiede alsoo, en wierden genomineert Homme Hoytema en Pier
Harings, die vervolgens niet voor s' avonts in de stad quamen, alwaer onderwylen
verschenen waren Sjeerp Wierda en Heere Gerryt van Tjestig (?) benevens Sybren
Bosman en...... uit Goingarijp, welke van de bijeencomste tot Langweer niet wetende
meenden dat alle dorpen gecommitteerden na Leeuwerden moesten senden; dog met
dese dag eindigde haer commissie wyl bij nader byeencomste de beyde generael
gecommitteerden gecontinueert wierden.
Onder en voor dit alles, 't geen om de consecutiviteyt van 't verhael nopens 't geene
bij mij voorgevallen was hebbe aen een moeten schakelen, wierden opgeschoven de
gordijnen van een naer schoutoneel niets verbeeldende als acteurs van ongebondentheit
en schendinge van de regten der gemeene societeit.
Ik heb reeds aengehaelt dat op Saturdag den 1 Junij1) een groot aental inwoonders
van de N.O. cant van Leeuwarden de hoexterpoort waren ingecomen hebbende de
predicant van Lekkum2) aen 't hooft door dwang en met vliegende vaendels en slaende
trommels waren doorgetrokken na de wirdumer poort en vervol-

1) Zie ook Doting, blz. 7.
2) Abraham Wassenberg, pred. aldaar van 1729-1778, was de vader van den Professor E.
Wassenberg te Franeker. Zie Romein, Naamlijst blz. 68.
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gens na Huisum, alwaer se de grietman1) begroeteden en na eenige wederstant van
persuasie nootsaekten eenige artikelen te onderteekenen, wijders den goeden ouden
predicant Rheen verpligteden om met haer voor te treden na het naestgelegen dorp,
en soo wyders, dog in desen allen en bespeurde men niet die buitensporigheden welke
elders bedreven wierden en wel voornamentlijk aen de Noordcant uit.
't Bilt was boven al in rou met Baerderadeel, en de eene dreef de andere sonder
dat de drijver nog gedrevene wiste waerom en tot wat eynde, als meerendeels tot
afschaffing der pagten, en verbetering der lasten, scheldende in 't gemeen op de
regenten, en noemende met naemen die meest in 't oog liepen. Onder anderen wiert
het huis Lauta State tot Wier gedreygt met ruine. Bootschap op bootschap quam er
van 't absoluut voornemen dies.
Mijn schoonbroeder de Hr. Knijf2) was op Saturdag na de stad gereden ter
Landsdage, weshalve sijn huisvrouw sig gedreven vond uit voorsigtigheit de beste
meubels te pakken, 't geen deselve gemoedigt uitvoerde, dog de afsendinge als doen
nog niet geraden gevonden, bij de absentie van haar man.
Sondags sijnde Pinksterdag als de duivel scheen los gelaten, en de geest van
verwarringe uit den afgrond uitbarstede, en de nederdalinge des Heiligen Geestes
uit den hemel als met gewelt te keer ging en verhinderde, de godsdienst beroerde,
de heijlige saken selfs nagtmaels uitdelinge dede opschorten, predicatien ein-

1) Jhr. Hobbo van Burmania, grietman aldaar van 1721-1765.
2) Horatius Hiddema van Knijff, Grietm. van Ferwerderadeel van 1729-1770.
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digen en meerder ergernissen pleegen, (deed) de ongebondentheit in de hoogste graed
en tot rasernye en woede uitspatten. Een dag waer aen geen Christen mensch kan
herdenken sonder aendoeninge en verfoeijinge.
S' morgens dan kreeg de Heere Knyf een expresse welke hem te kennen (gaf) dat
soo hij persoonlijk om 12 uir sig niet vervoegde in de kerke tot Ferwert, sij aldaer
sijn huis souden om ver halen.
Hij vertrok, en spoede sig soodanig dat de menigte aldaer nog bij een vond; een
menigte1) bestaende uit een eindeloos getal menschen welke die groote kerk soodanig
vervulden dat men schier niet conde respireren.
Op sijne comste gingen Gecommitteerden uit en ontvingen hem en swaeyden hem
het vendel over 't hooft en bragten hem in de kerk, verclaerende hun genoegen over
sijn spoedig overcomen en versogten hem mede te willen tekenen eenige artikelen
bij hun geconcipieert, welke hij las en haer versoek inwilligde; waer op sij insteerden
dat hij haer wilde accompagneren na de andere dorpen; dog om sijn swaerlijvige
gesteltheit sig excuserende voerden se hem te gemoet dat hij wel rijden conde, en
daer tegen weder objectien gemaekt sijnde om 't geraes en daerdoor ligtelijke
verbasinge van de peerden, sulx in omvrage gelegt wierd, waer op de eene dit
seggende en de andere dat, begon een persoon sig wat meer authoriteijt aenmatigende
hard uit te roepen wat! wij kunnen dit bij alle man niet omvrage ik neem dit op mij
voor de geheele rekening

1) Sij hadden Mevr. Haersolte gebooren Heemstra met pastoorske Schiffart aan 't klokketouw
gestelt om te luiden. Joh. de Schiffart was pred. te Ferwerd van 2 Mei 1723 - 27 April 1774.
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van mijn dorp, en kreeg haest gelijk gevolg, temeer soo ras de Heere Knijf seijde dat
sijn soon in plaets sou gaen.
Het duirde nog al eenigen tijt eer sijn soon weer te huis quam en te samen na Wier
retourneerden, ontmoetende onderwegen tot S. Anna nog al enige tegenstribbelingen
na tijts gelegentheit.
Eindelijk vond hij sijn vrouw in een seer ontroerde toestand, hebbende alles
geschikt om na afschepinge van twee schuitjes haer huis en grove meubelen te connen
verlaten. Welke scheepen afgezonden wierden van Leeuwerden dog onderwegen
een van deselve overweldigt door ongebonden menschen dog nader weer ontset door
brave luyden inwoonders van Menaem. Zoo dat eindelijk veilig aen quamen. En
terwijl de ongerustheit steeds toenam, en de gerugten algemeen wierden con men
schier niet bevroeden dat het soo wel sou aflopen als 's daegs te voren, wanneer een
kleine troep was opgehouden en belet geworden door een goed tractament in de
herberge, en op 't scheyden soo voldaen dat se beloofden bij nood niet alleen haer
bijstant maer ook waerschouwinge alse voor af yts vernamen.
Omtrent 10 uiren soo ik meene comt er ymant schielijk aenlopen en boodschappen
dat er nù geen versuim meer was, maer dat het huis aenstonts moest verlaten werden,
wilden se voor haer persoon geen gevaer lopen. Soo geseijt soo gedaen, en afterom
over een hout na 't dorp of wel Ds. huis gegaen en gevlugt. Onderwijlen quam de
menigte aen, sig hebbende verdeelt in drie troepen, - soo men segt omdat er een
gerugt was, dat de Eygenaer sig had voorsien met geweer tot defensie.
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Het eerste effect was1) om alle gewelt te gebruiken om het huis om verre te halen,
dog een gebou soo sterk als dat was onbeweegbaer voor gewelt. Wat raed om tot
haer oogmerk te geraeken als het selve door brand te vernielen gelijk het gerugt reeds
drie daegen te voren had gelopen.
Onder des nam de predicant Haytsma2) onlangs daer beroepen de hardiesse van
sig na hetselve huis te begeven, en te doen een toepasselijke en beweeglijke aensprake
om was 't mogelijk sulk een boos opset te verhinderen. Hetwelk soo veel indruk
kreeg dat sommige handen slap wierden, en hare woede in medelijden veranderde,
soodat sij aen de andere troep toeriepen houd af houd af! Dog bij deselve geen gehoor
vonden, schreeuwende wat hebben wij met Ds. te doen, 't moet er nu dog aen - en
vervolgens gevonden vlas en boeken gebruikt als eerste middel om de vlam te
ontsteeken, en door te doen gaen.
Het tieren raesen dreygen en alle onsinnigheden te bedrijven had geen einde, en
vermeerderde de schrik der gevlugten.
De Heer Knijf, vrouw en soon wierden te rade het huis van den predicant te
verlaten, en sig stillekes te begeven na een hutte van een arme vrouw niet verre van
daer staende, alwaer sij met besloten deuren en vensters eenigen tijt in naerheit
passeerden, tot dat de Heere Knijf en sijn soon te rade wierden stillekes ter

1) Het verhaal omtrent het gebeurde te Wier is in ons Hs. veel uitvoeriger en zeker nauwkeuriger
dan het korte bericht bij Doting, blz. 23.
2) Het medegedeelde door T.A. Romein, Naaml. der Pred., blz. 100, dat Age Haitsma aldaar 5
Sept. 1748 is bevestigd, is dus niet juist. Hij was er reeds 3 Junij 1748.
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agterdeur uit sig te begeven, sonder sijn huisvrouwe te waerschouwen, sig begevende
niet verre van daer in een oude drooge sloot agter een oude boom die het gesigt daer
op belettede.
De vrouwe dit wel gewaer werdende door 't gemis van haer man geraekte in te
grooter benautheit, dog moeste patientie gebruiken, en sig en de hare aen de goddelijke
bescherminge overlaten.
Het vuir bij verloop van tijt dat magnifique slot vernielt hebbende, selfs in 't
gedwongen aenschouwen van de predicant Haek1) van Jacobi Parochie, keerde de
menigte in den laten nagt of vroege morgen met een vrolijk of ijsselijk getier als van
een triomphe te rug, sijnde haere woede vermeerdert door 't misbruiken der drank
die se in de kelder bevonden en eerst consumeerden, waer in sommige sulken exces
hadden begaen dat een getal van meer als 12 op 't hiem waeren blieven liggen, en
welke de getrouwe tot Wier schier voornemens waeren door den dood haere misdaet
te doen besuren, dog de Heere Knyf wederhielt haer en belettede het, de wrake aen
Gode overlatende.
Men sond soo eer het afgetogen volk ruimte had gegeven na Belcum en Beetgum
om te leenen, van de grietman en Mevr. Schwartsenberg2), een verdekte wagen of
schepen om daermede de Heere Knyf cum suis in veiligheid naer de stad te brengen;
dog de beschroomtheit bij een yder was soo groot dat sulx geweigert wiert, en dus
sij te samen genootsaekt wierden

1) Titus Haak was van 28 Oct. 1736 - 4 Junij 1759 pred. aldaar. Romein, a.w. blz. 225.
2) Michael Onuphrius Baron thoe Schwartsenberg en Hohenlandsberg, grietman van
Dantumadeel, gehuwd met Margaretha Maria Baronnesse van Ghendt, woonde te Beetgum.
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op een boere wagen soo veel mogelijk vermomt sig weg te begeven, nemende haer
weg na Marssum, rusteden bij de predicant Stokman1) en quamen eindelijk behouden
in de stad.
Mijn soon tot Leeuwerden gebleven dit gerugt vroeg morgens horende neemt de
partij van met een chaise sig derwaerts te begeven, wel een generaleuse dog
onvoorsigtige en gevaerlijke onderneminge, om sijn oom en moey soo doende eenige
dienst te doen; gaet tot Beetgum aen bij Ds. van Assen2) om te vernemen hoe het er
mede stond, en in onsekerheyt sig bevindende rijd na de Rijp, alwaer met de vrinden
aldaer overleyd wat raedsaem. Vervolgens gaet de overste Lt. Humalda na den eeten
met hem op de chaise en rijden na Wier sonder de minste belemmering; vernemen
de salveringe van de gesogte, en besien daer het droevig spectakel en ruine, daer af
niets als de mueren met torentie waren staende gebleven; een naer aspect 't geen hem
sensibel aendeed en sijn gesontheit die hij maer cortelijks gerecupereert had na eene
gevaerlijke siekte op nieuws krenkte. S' avonds tot Leeuwerden geretourneert
ontsettede hij sig niet minder in de personele aenschouwing van syn soo nabestaende
vrinden3), die alle adergelaten wierden, en door Gods goedheit terwijl ik dese schrijve
(17 Junij) nog redelijk na tijts gelegentheit welvarende sijn gebleven.

1) Joh. Sixtus Stokman, pred. aldaar van 27 Aug. 1747 - 21 Jan. 1758. Romein, a.w. blz. 61.
2) W. van Assen, pred. aldaar van 16 Aug. 1739 - 16 Juni 1765. Romein, a.w. blz. 87.
3) In eenen, in het Fransch geschreven, brief heeft de zoon van den Heer V. v. Cl. dit een en
ander zelf aan zijnen vader bericht. De brief is nog in het archief v. E. Zie voorts het vervolg
dezer historie in Bijlage V hierachter.
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De haet waer om dit afgrijselijk feit wierde uitgevoert gaven se voor was veroorsaekt
uit 3 beschuldigingen:
1o. Frans gelt te hebben genoten; een beschuldinge soo onnosel dat ik er niet alleen
denselven maer ook volkomen alle Friesen van vrij spreek en nog oijt gevonden
hebben een exempel dat sulx op een Fries vat heeft gehad;1)
2o. veel conversatie en influentie op en met Bote v.d. Veen en andere pagters te
hebben en sig voor opsigters te interessen en in sijn dienst te gebruiken.
Wat hiervan sij 't is seker dat dese swakheit veele regenten heeft bekropen. De
eene doet het, de andere volgt het na, de exempelen trekken, en had van hem
en andere gewenst in desen voorsigtiger te sijn geweest. Dog mijn gemoet
bevrijd hem in desen van eenige onregtveerdigen handel te hebben bedoelt, of
verder misbruik gemaekt; de voorstant en patrocinie van Bote van der Veen
heeft al van langer hand veele regenten, van dat humeur niet sijnde, mishaegt;
o van personen met beneficie te hebben begunstigt, niet sonder erkentenis voor
3.
sig of bij relatie.
Voor mij in eenvoudigheit des herten soude ik hem daer van volcomen vrij kennen
met opsigt tot eijgen genot, dog om andere plaisier te doen, sou mogelijk wel yts te
seggen vallen van niet op 't rigoureuste te werk te sijn gegaen.

1) Wijlen Dr. F.G. Slothouwer wijst er, in zijn stuk ‘Friesche troebelen gedurende het jaar 1748’
in de ‘Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudheidkunde’, 3e Reeks, nog op, dat Knijff zich sterk
uitgelaten had tegen de vermeerdering van macht en erfelijkheid in de vrouwelijke lijn van
den Prins, met een beroep op Cerisier X, pag. 415. Het werk van Cerisier ‘Tableau de l'histoire
de Provinces Unies’ wordt echter als zeer onvolkomen en hoogst partijdig tegen de
Stadhouderlijke regeering geacht.
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Mijn reden sijn de kennisse die ik van sijn bestaen heb, en daer te boven van sijn
genoegsame incomen, en des niettegenstaende gestadig becrompenheit der beurs, en
agterlijke betalinge van schulden, 't welk in geenen deel can overeencoomen met
buiten cansjes van eenig belang, wijl sulx meer sou moeten stoppen als de defecten
van slofheit, en sijnde natuirlijk geneygt om geen profusie te doen, en ook geen
bovengewoone staet houdende. 'T is wel waer dat eenen Quader in dronk van den
selven verhaelt heeft der af voor sijn stem in eenig ampt 1100 gl. had genoten, waer
op de Heere Knyf hem heeft aengesproken ex C(ausa) diffamaci, welk proces nog
indecys hangt en is naderhant bij de Heere Kn. cum uxore gewonnen, dog heeft
Quader niet anders bijgebragt als dat hij sulx uit gerugte had, en er geen het minste
bewijs van had en genegen was sulx publiek te verclaren, en Heere Knijf van die
blaem bij revocatie te bevrijden.
Dien selven Sondag moest het huis van den ontv. of Fiscael Ekringa1) tot St. Anna
het ook ontgelden, werdende het selve 't eenemael om verre gehaelt en vernielt van
de woedende gemeente, soo dat sijn vrouw daer uit ter nauwernoot ontquam als
hebbende eerst het selve niet willen verlaten.
De beschuldinge tegen desen was het meesterschap dat hij toonde over alle Bilkers,
misbruikende de confidentie die de grietman Haren2) op hem had, en op sijn
schouderen leggende veele vexatien: ook wierde hem te laste gelegt dat hij 's lands
geld misbruikte. Dog de waerschijnelijkste redenen sijn dese.

1) Doting heeft hiervan slechts een kort bericht, a.w. blz. 23.
2) Willem v. Haren, A.E.z.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

29
Na dat de familie van Alberda1), wiens vader, oom en grootvader aldaer secretarissen
geweest en rijk waren geworden, niet had connen obtineren het vacante Seretariaet
en de grietman de soon van Ekringa Secretaris verkoos, na dat de Gede. Staeten
(portier) daer toe gedestineert hadden geweert als sijnde een remonstrant, en
vervolgens de familie toeseijde alderselfs vertrouwen, sijn desselfs middelen die
reeds merkelijk door eenige beneficien waeren geaugmenteert, meer en meer
toenemende, en met een desselfs gesag, bij des Grietmans langdurige absentie, op
hem alles latende aencomen. Een kostelijk nieuw huis na sijn staet, wel opgepronkt,
en met rijkelijke burgerlijke meubelen voorsien. Van niets begonnen. T' zijn sterke
beenen die weelde connen draegen, en hoe weinig menschen sijn er die geen misbruik
maken van een langdurige authoriteyt.
Daer te boven heeft er seer veel toegedaen de winst van een proces tegen een
quaksalver doctor die sig daer met er woon had ter neer geset, en bij de inwoonderen
genegentheit vond, en welke hij niet mogte lijden, en derhalve soo men voorgaf het
hem aldaer soo bang maekte dat hij eindelijk sig van daer begaf, dog op dese gerugten
nieuwe moed en ingressie bij 't gemeen kreeg tot weerwraek.
Ekkringa cum uxore quamen tot Leeuwerden, gingen na Wolvega, van daer na
den Haeg, en verders na de Heere Haren.2)
De vergaderinge welke dien dag tot Ferwert gehouden was vervolgde haer vlegt
tot haer nabuirige dorpen,

1) Dr. Cornelius Alberda.
2) Toen Gedeputeerde te velde, en in de Meijerij van 's Hertogenbosch.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

30
en quam tot Marrum, alwaer 't weinig haperde of mevrouw Wielinga huis sou last
geleden hebben; van daer na Hallum alwaer veel insolentien van brooddronkenheyt
ten huise van de Heere Sixma gebeurden, en alle verdere dadelijkheden voorgecomen
wierden met rijkelijk schenken van bier en wijn, en haer verdere verteringen in 't
doop toeteseggen, waervan de costen meer als 1500 gl. bedroegen. Deselve moest
nogtans op sijn beurt mede de tour der dorpen doen.
Men segt dat er een vorige daed uit voorsigtigheit voorcomende hem schier een
swaere desastre sou hebben te wege gebragt, vermits de ingesetenen had weten bij
een te crijgen om sig wegens dat dorp alleen te associeeren en te verbinden, 't geen
eenige deden en andere weijgerden, en euvel genomen wierde bij de andere dorpen
der grietenie als of Hallum alleen imperium in imperio wilde oprigten.
Sijn beschuldinge was al mede Frans gelt getrokken, en wat veel familiariteyt met
Hibbe v. Dijk administrateur van de pagtsaken in Oostergoo gehad te hebben, wiens
huis te Hallum1) in de eerste furie met de huisjes al om verre gehaelt was, nog niet
soo seer uit haet van sijn administratie als wel over een beschuldinge van
gemalverseert te hebben in de hem aenbevolene leverantie van hooy en stroo na de
legers van hier te senden.
De reden waer om men soo gereed was van ymant te beschuldigen van Frans gelt
genoten te hebben is enkelijk hercomstig uit de sentimenten welke soodanige
persoonen gehad hebben in de critique omstandigheden

1) Doting bericht dit wèl, blz. 9, maar geeft de reden niet op.
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van Europa sedert Keyer Carel de 6o doot1), steeds staende houdende selfs tegen 't
sentiment van S.Ht. tot wien se merkelijke relatie hadden, dat het de belangens van
onse republiek niet mede bragten sig soo verre tegen Vrankrijk uitelaten.
Ik behoeve hier niet te melden van de ongegrontheit deser accusatie tegen de Heere
Sixma.
Nu vervolgde de marsch al verder op, altoos 3 dorpen vereent, en coomende bij 't
vierde dan 't eerste afgedankt.
Nu was er een algemeene haet ingesogen of wijs gemaekt tegen de Heere Wykel
Secretaris van het collegie, en gerugt op gerugt maekten het aldaer bange op sijn
huis aen dese cant Stiens onder Britsum behorende, sonder dat ik als nog eenige
wettige beschuldinge tegens deselve vernomen hebbe; alleen can er desselfs eenigtsins
ruwe ommegang met het gemeen en geringe familiariteyt eenige oorsaeke toe gegeven
hebben.
'S daegs te voren quam reeds een gerugt van oploop tegen 't selve huis, maer de
menigte quam niet verder als de poort, terwijl hij tot Leeuwerden was. Dog nù werd
hij nader gewaerschout dat het hem gelden sou. Sij nemen haer partij om met gedult
alles aftewagten, settende homey, poort en deuren open, en selfs na buiten uittredende,
hebbende reeds van wijds en sijds soo veel tijtsgelegentheit het toeliet, eet en
drinkwaeren doen bij een brengen. Men segt dat de predicant2) van Stiens,
medegenootsaekt mede te gaen, en steeds alle boos voornemen na tijts gelegentheit
dehorterende

1) Tengevolge van den dood van dezen keizer in 1740 brak de Oostenrijksche Successie-oorlog
uit.
2) Deze predikant was Petrus Passawier. Romein a.w. blz. 72.
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en eindelijk tot voor de laen gecomen sijnde sou hebben gesegt ‘mannen! nog Gods
woort nog mijn conscientie laten mij niet toe aenschouwers van een soo boose daed
te wesen, (Jan v.d. Weg van Marrum aenkomende sprak hem aen seggende “gij hebt
soo veel int oge dog laten wij naeder haer eens besoeken”) gij cunt mij dooden maer
mijn ziele sal onbesmet blijven’, 't geen eenige veranderinge gaf en geholpen wierde
door de ontmoetinge van de Heere Wykel haer alle aen de homey begroetende en
belovende haer alle genoegen te sullen geven mits sig onthoudende van eenige
molestie.
Steens een groot dorp synde en Hallum daer bij nog gecombineert was 't getal der
menigte seer groot.
De Heere Wykel was seer ontset.
De menigte drong aenstonts in 't voorhuis soo veel het selve conde bergen, tot
daer nauwelijks ymant meer in of door conde, te meer dat (daer) het begon te regenen,
en donder gehoort wierd; de rest bergde sig onder de poort of bleeven onder den
bloten Hemel, soo se best conden.
Mevrouw Wykel anders teer van complexie behield in desen een mannelijke
stoutmoedigheit, verselt met haer mans voordogter uit het eerste bed, en de soons;
de overige kinders niet in huis durvende blijven maer elders verborgen. Sij sprak de
luy vrindelijk aen, diende en beschonk haer en deed alles om haer gemoederen te
winnen, 't geen te verwonderen was bij een menigte reeds merendeels beschonken;
men regtede 4 a 5 tafels aen op het plein en waer men con, en diende haer van
broodbollen, tweebakken, bier en wijn in overvloed, selfs van costelijke roode wijn
als de andere geconsumeert was.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

33
En tot besluit moest er een belofte geschieden van haer aftespreken een rijkelijke
verteringe soo tot Steens als Hallum yder in sijn dorp. En eyndelijk moest de Secretaris
Wykel met haer voortreysen, eerst na Cornjum, Jelsum, en voorts over de Ee na
Medum; voorwaer een onaengenaem geselschap en togt, 't geen hij nogtans niet
durfde weygeren, schoon de Heeren L.S. v. Burmania en postmr Glinstra van Cornjum
sulx hadden afgecogt met een paer ducaten, nadatse daer te boven de menigte rijkelijk
getracteert hadden.
Als de afgaende dorpen dan weder keerden gingen se alwederom haer goede
tractatoren eens opsoeken, en de restanten consumeren, 't geen bij Mevrouw Wykel
nieuw alarm veroorsaekte.
Wat wonder is het dat in al die ongebondenheit en woede geen meer menschen
bloed of quetsingen sijn geschiedt, van wegens de dronkenschap en onderlinge
krakelingen, gelijk se een en andermael bij de Secr. Wykel deiles en slaegs wierden
en bebloede coppen cregen.
Seldsaem was het dat twee persoonen alleen in de keuken gingen sitten, met
afsonderinge van de overige, en sig daer lieten bedienen van het nodige, sig
geschiktelijk gedraegende, sonder te willen weten wie sij waren, schoon gevraegt.
Eindelijk den tijt verlopende en gevraegt hoe lang dit geselschap daer nog moest
blijven, seijden se dat het al hooge tijt was om te vertrekken, stonden op, gingen na
buiten, en riepen ‘marsch, mars’ waerop elk holbollig opstond en afdroop roepende
‘al regt uit’, waerdoor de menigte soo ras de poort niet connende passeren
verscheydene bij de wal neer sprongen of gestoten wierden, en door 't wa-
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ter en modder heen wadeden en aen de overcant weer uit raekten.
Tot Blij bewerkte de menigte tot beslissing van veel processen welke een voornaem
pleiter Abe Aptr had, en ordoneerde hem sijn papieren te scheuren en met sijn partijen
goed vrint te wesen.
Sware disputen tusschen de Heere Grietman Aylva1) van Holwert en de Secr.
Hulshuis2) ontresen sijnde, die niet ligtelijk scheenen een einde te sullen nemen tot
groote ondienst der ingesetenen, vorderden deselve van die beyde partijen vrintschap
en vernietinge van haet en oneenigheit, haer dringende een glas wijn te drinken en
elcanderen de hand te geven tot een sekere bewijs van haer goede intentie ter
naercominge.
Nog hatelijker proceduren en oneenigheden in Oostdongeradeel ontresen sijnde
tusschen de Heere Grietman H.H. van Haersma en Secr. Bergsma3), mede hem
dwingende 't selve te doen, hebben de inwoonders aldaer dese grietman ook
genootsaekt mede te gaen om spectateur te sijn van t afbreken der huisjes, gelijk die
van Anjum ook gedaen hadden aen de Grietman van Franekeradeel Ir. Jarig G. van
Burmania, hem nootsaekende aan 't hooft van over de 1000 personen de eerste pannen
af te ligten van het huisje en te dragen de Collectboeken, en haer te regaleeren,
werdende voorgegeven wat vrijmoedigh tegen dese behandelingen gesproken te
hebben.
Tot Collum quam de menigte ook op de been, en sond na Veenclooster om de
grietman4) en om hem te

1)
2)
3)
4)

Hessel Douwe Ernst v. Aylva, Grietm. v. Westdongeradeel.
Claes Jilles Hulshuis.
Wilhelmus Bergsma.
Willem Hendrik van Heemstra.
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nootsaken soodanige distructie mede met sijn preesentie te honoreren. Hij uit de
slaep ontwaekende en horende geraes bij nagt kleed sig eenigsints aen, neemt sijn
hornvestie1) en vraagt wat se willen; sij seggen hij moet mede gaen; hij weijgert en
bestraft haer, en dreijgt die hem souden willen aentasten; eindelijk bij capitulatie,
doet sijn knegt die functie.
De Grietman Swartsenberg2) wiert mede verpligt sijn knegt daer bij te doen
assisteren.
Wat nu de verdere bedrijven aengaet is difficiel in alles te melden.
Het huis van de Grietman Eysinga tot Raerd wiert mede gedreijgt. Het voorwendsel
was, dat hij sijn domestyk stokslagen sou gegeven hebben, om dat hij oranje cocarde
op sijn hoed droeg; een plompe leugen. Dog sijn ingesetenen met groote magt
bewaerden en conserveerden hetselve.
Tot Ysbregtum was de woede grooter; dog de ingesetenen van Wymbritseradeel
waekten daer voor met 200 a 300 man, niet sonder merkelijke vervrissingen aen hun
toetevoegen. Uit Rauwerderhem, Hennaerderadeel en van Tzum waeren se al in
optogt, dog keerden onverrigter saek te rug. Mevrouw Rengers had sig geborgen bij
Mevrouw Burmania tot Sneek om alle ongerustheit te eviteren.
Op t Heerenveen quaemen een rest boeren uit de Grietenie, vorderden de grietman
Scheltinga bij haer te coomen, hem afhalende met escorte en bij weigeringe
dreijgende; dog voldaen sijnde hem weder geleijdende, na dat hij had toegestaen de
opgestelde voor-

1) Hornvestie, misschien zijn wapen.
2) Zie blz. 25, noot 2.
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waerden en afgestelt als Burgemeester van 't Veen.1)
Voorts hebben se feitelijk doorgegraven het pastorie stuk veen, separerende de
agterveenen van de compagneien, waer over soo lange jaren met ongelukkig succes
bij sententie revis en grootrevys gepleit was; sulx doende alvorens bij wege van coop
door de Gecommitteerden uit de ingesetenen, als sijnde Kerke dorps of pastorie land,
aan de Compagnons, die haer gelastigde daer hadden, en daer van profiteerden om
een corte decisie te geven van alle proceduren daer over gevallen.
Op de Gorredijk was ook merkelijke beroerte en door alle grietenien van
Opsterland, Oost en West Stellingwerf, sonder dat ick alle besonderheden wete.
Op de Joure was in den beginne de ijver tot alle soortige redressen en afschaffinge
van imposten seer groot, de gemeente bestaende merendeels uit persoonen van hant
tot tant levende, en veele tot insolentie overhellende, dog de gecommitteerden uit de
beste burgerij gecoren, en de waeksaemheit derzelver burgerij belettede alle gewelt.
30. 31 Mey s' nagts quam een groote troup boeren van de Heerenwal af tot aen de
Joure toe versamelt op aendieninge van eenige geringe personen van mede te gaen
of 't huis om ver, en dus agglosseerende de troup, willens en onwillens en sonder
intentie; elk seijde ‘t is my oantjenne.’
Bij nagt op de Joure coomende klopten se aan het huis van de Collecteur Burghoven
om te hebben de boeken. Het antwoort was dat de nieuwe waren in bewaringe van
de Jouster Gecommitteerden en de oude moesten strekken om daer na haere rekening
te doen.

1) Zie blz. 13, noot 2.
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Onderwijlen quam dit gerugt over tot de Gecommitteerden en mogten die daer op
ieder vraegen wat volk sij waren en of (sij) ook gecommitteerden hadden, en die
gemaekt sijnde seijden deselve dat se de boeken wilden hebben, 't geen door de
Jousters gerepliceert wierde, dat se dat selfs wel afconden en geen buitenluiden nodig
hadden. Dus raekten se aen 't huis van de Secretaris daer naest die selfs onpasselijk
was, eijschende restitutie van verscheijde saeken die sij haers oordeels te veel of 't
onregte gegeven hadden, en begonden de glaesen in te slaen, dog het vervolg bij de
burgerij belet wierde; wilden de Secretarie beroven, dog de Jousters vergenoegden
haer met de Secretarie toetesegelen. Eijndelijk daer niets connende uitregten seijden
‘nu moeten wij na de porte’ (denoterende Herama State, 't huis bij mijn broeder
bewoont, omdat eertijts de weg liep onder 't huis door en daerom als een poort
genaemt) en gevraegt ‘wat sullen jimme daer doen’, en geantwoort sijnde ‘dat weten
wij niet’ begonden de Jousters haer ooren op te steken en te seggen ‘weg jimme daer
jimme van daen gecomen sijn’ en drevense als lammeren ten dorpe uit.

Tot Oudega
was veel gemor tegen de grietman1) en gedreijg van buitenlieden om het huis te
ruineren, soodat sig 2 nagten daer uit heeft geabsenteert; desselfs beschuldigingen
waren 1o dat hij aen drie Bijsitters had laten uitdeelen 10 duiten 8 duiten en 6 duiten
resp per gulden van 't gecollecteerde in de Secrete liste voor de 50 p ;

1) Bedoeld is hier Livius van Haersma, Grtm. van Smallingerland, wonende te Oudega.
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2o dat hij selfs voor sijn salaris sou getrokken hebben een merkelijke som. Een notoor
verdigting en gedestitueert van de minste schijn, hebbende dien Heer exemplair te
werk gegaen in de heffinge dier 50 p , alle persoonen eerst eenige dagen voor af
waerschouwende en uitleggende hun pligt. En daer na dag leggende tot den opbreng.

Oostdongeradeel
Nadat de geschillen tusschen de grietman en Secr. bij gelegt waren door authoriteyt
der gemeente, moest de grietman ook aen t hooft om de meulens huisjes te sien
afbrecken, sittende op een wagen en alse souden beginnen, wilde hij haer dehorteren,
en vragende of se daer van niet liever een hondegat wilden maeken, waer over hij
beschimpt wierde. Voorts bedwongen om in sijn grietenie te verblijven, dog op den
5 a 6 kreeg hij een schriftelijke permissie om ten Landsdage te verschijnen, onder
conditie dat hij op de eerste ordre aldaer weder te rug sou coomen.

Tot Oostermeer.
De Hamsters quamen in menigte na Oostermeer vragende of de vertekeninge al
gedaen waer, en dreijgende bij gebreke des Secrt. Sminia huis te ruineeren omdat sij
meenden dat hij 't afgeraden hadde, dog 't contrarie bespeurende en een wijtlopiger
acte als sij hadden verteekent siende keerden te rug en versekerden de Secrt. Sminia
dat sij hem met alle magt souden bijstaen.
Onder des gebeurde het dat van de cant van Suameer af na Oostermeer quamen
12 a 15 soldaten ongewapent, en doorreijsende na Groningen. Elk was geallameert,
en 't gerugt ging dat het waeren van onse
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guarde van Leeuwarden om Secrt. Sminia die terug was gehouden te haelen; dog
haest wierd de misslag ontdekt en ter nauwernood de klokkeluidinge voorgecomen.
Evenwel was 't gerugt soo verre reeds verspreijd dat een groot getal van de Ham
op de been geraekten en van Surhuisterveensters gevolgt wierden om Secrt. Sminia
te bewaren voor ongenade. Sy quamen voor sijn plaets en paradeerden daer met hare
stokken en knuppels. De Secrt. presenteerde haer sijn bier wat hij in de kelder had.
Sij settenden sig onder de boomen, bedankten hem, en retirierden sig vervolgens in
goede ordre.
Op de Lemmer was het mede seer onrustig.1) Als de huisjes eerst stonden
afgebroken te worden scheen de grietman, daer present, sulx met gewelt te beletten,
opsigters en geregtsdienaers gewapent sijnde, 't geen van quaed gevolg sou sijn
geweest. Het grootste gemor was tegen de oude Heer Andringa, Ontv. Oldendorp en
Secr. de Jong, juist toen absent en daerover de vrouw ten uiterste becommerd, dog
wiert gestilt, en feitelijkheden voorgecomen door goede woorden en liberaliteijten.
Dog Saturdag avont kreeg den Heer een brief tot waerschouwinge van sijn goede
vrinden, dat aen Groninger grenscant bij t Stroobos en elders een constant gerugt
was dat hij een schip met buspulver had geladen en voor tabak aengegeven en
versonden na Duinkerken, en dat van daer eenige 100 man aenrukten om sulx aen
hem op de Lemmer te wreeken.

1) In een eigenhandigen brief van den Heer Andringa, d.d. 3 Junij 1748, aanwezig in het archief
v. E., wordt het tumult te Lemmer medegedeeld.
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Dit gaf denselven een merkelijke consternatie en verlegentheit en seer bewogen
vertoende elk en een yder dese brief en tot medelijden bewegende en daer vertogende
dat hij maer 2 scheepen voor eenig part in zee had beyde na de Oostzee; vervolgens
van dat gerugt geen idee connende maken; dog dit was de saeke, voor ruim een jaer
is er een soodanig gerugt geweest dat Oldendorp soodanig een schip had bevragt, en
dit wiert nú weer opgehaelt en alleen tot laste van de oude Heer uitgemeten.
De burgers en ingesetenen hier op beloofden hem trouw en assistentie, en namen
denselven onder haer protectie. Selfs die van Oosterzee. Maer conditioneel. Een
Candidaat Cramer was er tot predicant gestemt, op aendrang van Secrt. de Jong, door
de oude Heer bewerkt, dog tegent sin der ingesetenen niet tegen den persoon selfs,
als sijnde een goed subject, maer om haer meerder inclinatie voor eenen Rost staende
in de Rottevalle en die er met kennisse van de oude Heer gepredikt hadde en genoegen
gegeven, denkende toch dat de oude Heer sulx moest toegeven. Deze stemming
moest nu weer verandert werden en sij haer sin genieten.
Tot Balk was weinig rusie. De eerste aenloop was tegen eenen Jacob Wilkes Ontv.
bij de molen en met eenen oeffeninge doende, tegent sin van de predicant, dog met
groot genoegen en onder protectie van de grietman.1) Dese ontvlugtede de eerste
furie, en daer mede was 't wel; dog 't cathechiseren moest worden gestaekt.
In Hemelum. O. quam de beroerte laet, en de griet-

1) Zie blz. 14, noot 1.
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man1) wel gesien, maer de Secr. Gualtema en Bijsitsitter Ekkringa syn swager, een
broeder van Ekkringa van 't Bild, dese wilden se uit 't regeer hebben, veele
beschuldingen inbrengende, soo verre dat Ekkringa resolveerde sijn beneficien te
resigneren; dog Gualtema was wijser en de andere had wel haest berouw.
In Wonseradeel was de grietman2) absent, in den Haeg. Mevrouwe desselfs moeder
weigerde stantvastig en manmoedig eenige voorgestelde teekeninge; sloeg af het
voorstel bij die van Maccum gedaen, om gelt van 't tolhek tot Witmaersum te ligten
tot profijt hunner armen, en bragt te wege dat sij sulx rede gedaen hebbende daer
van acte obligatoir passeerden. Deze cordaetheit vermurfde kragtelijk de woede der
menigte en is Mevrouwe v. Aylva gerespecteert geworden en niet alleen geen de
minste leed geschiet maer ook alle protectie tegen buitenluyden besorgt.
In Barradeel was 't ook alles in 't wild en de Heere Haersolte3) niet weinig in
verlegentheit te meer siende sijn nabuers huis branden. Wier waer een quartier van
daer; dog violentien sijn aen hem niet gepleegt.
In alle steden4) was groot rumoer en opschuddinge. De huisjes en op de havens
moesten de Cherchers huisjes vroeger of later omver, de collectboeken weg, en hier
en daer de oude van gelijken.
Secrt. Loon tot Hindelopen5) ontvlugtede de woede

1)
2)
3)
4)

Johan Willem v.d. Haer.
Tjaard v. Aylva was tevens lid van de Staten-Generaal.
Arent v. Haersolte.
Doting a.w. blz. 53-69 handelt over de gebeurtenissen in de steden, ook van Harlingen en
Workum.
5) Zie omtrent Hindeloopen het breeder bericht bij Doting a.w. blz. 56 en 66-69.
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na Coudum en voorts over Galama-dam sig met een schip salverende bij sijn soon1)
predikant in Wymbritseradeel.
Tot Stavoren leed het huis van de Heere Sixma gevaer; 't geroep van Frans gelt
en sijn weinig aanwesen aldaer waeren de instigatien; dog gestilt.
Tot Bolswert wapende de burgerij sig tegen de builanders, 't canon ladende en
cruid en lood om deelende. Men verhaelt een aardig geval van een der voornaamste
Gecommitteerden Basselaar die als er geklaagt werd dat de varkens op 't bolwerk
liepen, niet tegenstaende de ordres daer tegen bij de magistraat gestelt, bij raillement
seijde ‘de domme beesten selfs weeten wel dat de Heeren nu geen meer magt hebben.’
Als hij en andere gecommitteerden van Leeuwerden met de schuit quamen wiert het
canon geschoten.
Tot Leeuwerden2) was versogt geweer en kruid en lood uit s' lands magasijn, 't
geen haer toegestaen wierd, maer geen gebruik van is gemaekt. De burgemeester
Swalue praesiderende in plaats van de burgemeester Arnoldi heeft eere van sijn
conductie; maer die van de burgerij heeft niet geëclateert omdat de Vlietsters alle
besorginge en beveilinge tot haer last namen en ook den voornamen 5 Junij de wagt
om de groote kerk hebben gehouden.
Tot Franequer3) is 't gebeurt dat 4 personen van 't Vliet, den praesident burgemeester
Burenstins te vergeefs hebbende gesogt aen sijn huis, hem vonden aen

1) Arnoldus van Loon, van 1742-51 pred. te Oudega, Idsega en Sandfirden. Romein a.w. blz.
380.
2) Zie Doting a.w. blz. 3.
3) Doting bericht alleen het demolieren der Chergers huisjes aldaar, a.w. blz. 53.
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dat van de Heere B. Wellens en sig aengedient hebbende toegelaten wierden als
committeerden, gelijk sij deden en dan alle verschenen met bloote degens vergende
belegginge van vergaderinge van magistraet en vroedschap tot verkiesinge van een
supernúmerair lid, waer toe se eenen He. Smits hadden gedestineert. Burenstins
antwoorde kortelijk, dat sij al daerin hun gewelt hadden, maer dat hij, al cost het sijn
leven, noyt sou toelaten tegen de goede ordre te sullen geschieden, om een vroedschap
aen te stellen daer er geen vacant was; dat hij noyt weygerde vergaderinge te beleggen.
Dus ging naer huis, en stelde ordre. Daer quamen weer andere Vlietsters die hem
wilden dwingen sulx niet te doen. Hij seyde de ordre gegeven te sijn, dog ten
principalen te blijven bij sijn sentiment. De vergaderinge bij een synde, bleef de
weigeringe op 't gedaene voorstel 't welke geremarqeert werdende en onderwijlen
gearbeijt sijnde om Age Sybolts Poelstra te doen resigneren wierd versogt de
begevinge van die vacante plaats, en sulx doorgedrongen.
De Heeren Bergsma en Arnoldi Maendag uit den Hage gereverteert sijnde, hadden
de saeken soo helpen dirigeren, dat de Heeren van t mindergetal souden bij een comen
die in de stad waren en de Staten mede op 't landshuis te versoeken die present waren;
de landsdag also een dag anticiperende, gelijk geschiede.
De Heere Rengers dede een voorstel, sijnde dien morgen vroeg, als onseker hoe
't buiten sou aflopen, in de stad gecomen, of de gemoederen niet souden gepraevenieert
en bedaert werden door een geanticipeerde publicatie, van de geamplieerde successie,
en afschaffinge der pagten, 't geen niet alleen aldaer maer

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

44
ook in de onvoltallige camers unaniem goed gevonden wierd werkstellig te maken,
en sulks bij de praesente leden alle te doen ondertekenen, hetwelk geschied aenstonts
gepubliceert en van de puye van 't Stadshuis afgekondigt wierd, voorts gedrukt en
overal geaffigeert. Onseker is het of dese min nootsaekelijke en schielijk informele
resolutie goed of quaed gedaen heeft; mogelijk geen van beyden. Siet de public. en
onderteekeninge dies.1)
Ik begaf mij dan op Dingsdag avont den 4 Junij na de Jouwer bij mijn broeder,
overnagtede daer, en reden wij elk afsonderlijk, ik wat vroeger en mijn broeder een
uurtje later, na Leeuwerden, alwaer ik sonder letsel om 7 uur aenquam en mijn broeder
mede voor 9 uur. Onderwegen bespeurde men geen de minste bewegingen nog
samenrottingen, maer elk burger en boer was aen sijn werk, en niemant neijgde na
Leeuwerden toe als de Gecommitteerden welke in seer grooten getale waren en men
segt gesamentlijk verre over de driehondert vermits 't getal niet genoegsaem overal
soo schielijk had connen worden gereduceert op de circulaire brief door de Vlietsters
gesonden.2)
De aansegginge van de camers was om 9 uur. 'T Collegie vergaderde een half uur
vroeger, en vervoegde sig vervolgens mede yder in sijn camer op Landshuis.
De gecommitteerden vergaderden in de groote kerk om 9 uur.3)
Op t Landshuis stonden veel wesens als verwesenen;

1) Zij staat bij Doting in Bijlage 3.
2) Zie dezen brief bij Doting a.w. blz. 29.
3) Zie Doting a.w. blz. 30-40, die van de vergadering in de kerk enz. nog iets meer mededeelt.
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die yts op sijn leden had was beschroomt, die suiver was, mogt sijn hooft vrijelijk
om hooge beuren, dog liep niettemin bij een schielijk oploop en indrang gevaer van
met de groote hoop geënveloppeert te werden. Men schroomde dan de effecten van
de groote kerkevergaderinge.
Eenige meenende wat meer van 't geheim dezer vergaderinge te weeten als andere,
tragteden de Leden van Staet een pas vooruit te laten doen, door 't nemen van 3
resolutien welke men meende dat haer ijver sou versagten soo niet praevenieeren.1)
1o. Successie van 't Erfstadhouderschap in vrouwelijke successie met die volle
authoriteyt als alle de andere provintien.
o Bevestinge van 't geresolveerde op t collegie den 1 deses en op 't Landshuis den
2.
4 dito.
o Ondersoek en teregtstellinge van alle die geene welke in Lands of pagtsaken
3.
gemalverseert hebben.
Dit wierd daer op eenparig geresolveert, gaende voortaen alles bij eenparigheid om
niemant durfde een exceptie maeken sonder gevaer te lopen van dat hem singulariteyt
ten quaedsten sou gerekent worden.
Maer nú was de vraege hoe dit aen de Kerkvergaderinge bekent te maken. Elk sijn
beste gedagten, dog alle onderhevig aen de onsekere uitcomste, uitende, dog in
langdurige deliberatie verblijvende eer de conclusie volgde. Na uitdenkinge van
allerhande concepten wiert besloten: men sou een der camerbewaerders senden na
de kerk en kennisse geven dat de Staten

1) Tot deze vergadering hebben een tweetal stukken van den Heer J.V. v. Cl., aanwezig in het
archief v. E., betrekking. Zie hierachter Bijlage VI.
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wel yts aen haer hadden te communiceeren, met insinuatie dat er ymant haerentwegen
soude comen tot dat oogemerk, 't geen geaccepteert sijnde traden de Heeren Arnoldi
uit de steden d' eerste int mindergetal, sampt de Secrt. Sminia derwaerts. Sij wierden
gerecipieert aen de kerkedeur, met welke aenstonts in gesprek raekten, om was 't
mogelijk uit haer te ontdekken, of de overbrenginge van de geresolveerde pointen
bij de vergaderinge wel soude opgenomen werden; 't geen twijffelagtig beantwoort
werdende, spraken se nog dese en geene van goede kennissen, en vonden 't selve
bescheit merendeels uit raisonnement dat sij aen de Staten haer grieven moesten
inbrengen en de Staten haer niet praevenieren, maer 't versogte behoorde te accorderen.
Wat nu eygenlijk de saek sij, 't schijnt niet buiten eenige confusie te sijn toegegaen
soo wel van beyde Heeren als de menigte. Er wiert daerom goedgevonden sonder
lecture van 't geresolveerde terug te keeren. De hoope die men had van het verwagt
effect op t gedaen rapport geheel verdwijnende vermeerderde de verslagentheit. De
tijt verliep onderwijlen; 't wierde 1, 2 jae 3 uiren; men wiert onpatientig; veele wilden
gaen eeten en scheyden tot nader convocatie van 't mindergetal; evenwel al
delibererende en oneenig op dat point blijvende, quam er een gerugt tegen 4 uiren
dat de Gecommitteerden audientie in 't mindergetal hadden versogt en sulx haer was
toegestaen. De namen der Gecomitteerden staen in de publicatie.
De ceremonie van haer te recipieren wiert holbollig goedgevonden de navolgende:
't mindergetal sou staen met ongedekten hoofde aen de schoorsteencant van de
tafel, en de Gecommitteerden
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souden daer tegenover ook blijven staen ongedekt. Ik gelove niet dat sij sulk een
gedistingueert onthael tegemoet gesien hadden.
Sij remonstranten, adresserende sig aen de Commissie der Staten, moesten de
representanten der souverein hebben geseten, en ten minsten de voorsittende Heer
gedekt, en de Gecommitteerden staende ongedekt haer propositie hebben gedaen.
Dit quam met de nature der saeke overeen, en sou meer sijn gepresen als dese
flauwhertige distinctie: en van dat gevolg, dat sedert die methode niet heeft durven
verandert werden als dat se naderhand péle mele bij elcanderen stonden, een
omstandigheit waerover ik mij seer heb geërgert. Maer confuse gedagten geven
troubel water uit.
De voorsittende was beteutert, de tweede ontset, de derde beefde en trilde, hoe
fier ook in voorspoet; de vierde was een substituut, de vijfde onberaden, de sesde
een jongeling sonder genoegsaeme experientie in soo sware saeken; de 7de niet best
gemoedigt, en de saken geheel anders bevindende als uit den Hage gaende verwagt
hadde; de 8ste minst gedeconcerteert, de negende 't eenemael ontset onder alle dese
moeyelijkheden.
Hun voorstel,1) door de mond van Smits gedaan, aengehoort wesende met den
aendrang daer bij van

1) Zij verlangden: 1. dat de stadhouderlijke macht erfelijk zou zijn in de vrouwelijke linie; 2.
dat de pachten afgeschaft zouden worden, 3. dat er drie commissiën uit hun midden zouden
worden benoemd, om de financiën na te zien, om de overtollige ambten af te schaffen en de
traktementen te verminderen, en de stemkohieren na te gaen, 4. een algemeene amnestie, en
5. dat de Staten over alle remonstrantien, die van tijd tot tijd zouden worden ingediend,
gunstige beschikkingen zouden nemen, en hun toestaan om bij weigering zich tot Z. Ht. te
wenden.
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spoedige resolutie uit becommeringe van de ongesteltheit van 't gemeen, wierden sij
versogt wedertekeeren na haer vergaderinge ten einde de deliberatien daer over
rijpelijk mogten gaen, dog sulx geweigert, voorgevende niet te mogen wederkeeren
sonder besluit, om de gevolgen, maer wel soo lange te willen gaen in een der
vertrekken; wanneer haer aengewesen wierde het somerhuis in de tuin, alwaer men
haer enige verfrissinge gaf.
Maer nevens 't generael voorstel wierd door de Gecommitteerden van het 2de
quartier der Zevenwouden nog overgegeven een geschrift van een groot getal
pointen,1.) welke soo gou niet hadden connen geagreert werden bij de Gecommitteerden
van de andere quartieren en waer op die van de Zevenwouden even sterk urgeerden
dat haer genoegen wiert gegeven.
Men las aenstonts alles in de camer van Oostergoo aen de volle Staten voor; de
Heere Tj. v. Aylva met

1.) De Gecommitteerden van Oenkerk hadden ook een 10 tal punten afzonderlijk opgesteld. Zij
liggen in afschrift in het archief van den Heer v. E., en zijn bij Doting gedrukt in Bijlage 8.
De Heer V. v. Cl. scheen te twijfelen òf aan de juistheid der punten òf aan de Oenkerksche
afkomst. Hij schreef buiten op het stuk, in het archief v. E., ‘Consideratien soo men segt van
Oenkerk.’ Doting noemt ze, blz. 52, ‘van een singulieren en seldsaamen inhoud, maar toch
zeer remarquabel.’ Nu, zij waren wel bespottelijk. Men eischte n.b. dat de grietslieden en
raadsheeren voor niets hunne bedieningen zouden waarnemen; dat de boeren ook zitting
zouden hebben op den Landsdag, ja! boven de Heeren zouden zitten, en aan de zijde van
zijne Hoogheid, den Prins, zouden gaan, opdat, wanneer de kinderen vroegen ‘hoe is dit zoo’
de vaders hun konden vertellen, dat de boeren het land voor de tweede maal hebben vrij
gemaakt, enz. Geen wonder, dat men een spotlied op de boeren maakte, dat in Aug. door de
liedjezangers gezongen werd, en hierachter in Bijlage VII te vinden is.
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J. v. Grovestins waeren ook soo opt moment daer bij gecomen.
Gelijk men reeds gepraeventeert was met de idee generalijk geagreert, dat men
eenvoudig alle voorstellen sou accepteren, als de tijt niet toelatende reflexen te maken
veel min tegenspreeken, soo was men gou over de generale propositie henen.
Maar de Zevenwoudsche artikelen gaven meer beweginge en bedenkinge, 1o om
datse van een afsonderlijk quartier waren, 2o dat se de deliberatien van andere
wegnamen, terwijl haere pointen geagreert sijnde schoon tegent sin van andere
quartieren, de veranderinge difficil was, 3o omdat se enkele partein cariteyten
behelsden van merkelijke bedenkelijkheden en de andere meest generalia waren.
Evenwel was men er mee aengehaelt drijvende en dringende de Gecommitteerden
op absolute approbatie.
Onderwijlen comt de Heere N.N. met gewoone ijver en beweginge, in dese tijt
ongepast, ons in de camer seggen dat hij particulier met de Gecommitteerden van
de Zevenwouden gesproken hadde, en dat se te vreden waren met belofte van
favorable reflexen1), 't geen te wege bragt de conclusie gelijk se in de publicatie 5
Junij staet als ordinantie.
Door al dit deliberen raisonneren heen en weer loopen en andere belemmeringen
raekte de tijt gauw weg, en begon de vergaderde menigte buiten 't Landshuis te roepen
‘dit duirt te lange, maekt er uw af’ - waerop de 8 Gecommitteerden versogten, de
Staten

1) Deze woorden worden gevonden in het placaat of notificatie bedoeld in noot 1 op de volg.
blz.
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wilden sig spoeden, en dus creeg 't mindergetal last om alles te applaneren cum plena.
De Secrt. Sminia onderwijlen maekte de extensie op, hebbende onderwijlen de
gecomm. hem doen begrijpen of mogelijk in geschrifte overgegeeven, in wat ruimte
se die begeerden. 'T geen gedaen sijnde sonder tijt van resumtie en soo voorts repje
scheerje gesonden in de camer om te tekenen, wiert sulx sonder nalesinge gedaen,
en elk haeste sig met de vertekeninge, de eene de andere drijvende; waer door 't
gebeurde, dat als men s' anderen daegs 't gedrukt placaet1) las, men verstelt stont over
de approbatoire extensie, meenende die alleen te bestaen uit een eenvoudige approbatie
sonder van alle bijvoegselen yts geweten of gelesen te hebben. De koegel was door
de kerk; en mogelijk beter. Tegenspreken was geen tijt; en hoe extravaganter de
expressien waren hoe klaerder se deden blijken door wat wegen de vertekeninge was
geschied.
De vertekeninge gedaen sijnde wierde haer Gecommitteerden mede gegeven, om
in de kerk te rapporteren, en sij in 't uitgaen haer succes meldende was ‘'t hussa
hussa’, en haer na de kerk gevolgt, en wij vrijheit becomende.
De eene ging wat vroeger de andere wat later weg. Dog onderwijlen quam een
gerugt dat de Kerkevergaderinge gescheyden, en onder de Zevenwoudsters misnoegen
ontstaen was over het uitstellen der agreatie van die pointen bij haer overgegeven,
hebbende een der Gecommitteerden van Opsterlant, die men noemde

1) Dit placaat of deze notificatie, in separaat afdruk aanwezig in het het archief van Mr. v.
Eijsinga, is te vinden bij Doting a.w., Bijlage 4.
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Jan Eites met de handen op de tafel geslagen, en geseyt dat hij soo direct na huis
ging en sig wel satisfactie beschikken sou, dat andere ook in dat misnoegen deelden.
Die ons dat seijde scheen er van versekert te sijn, maer een ander Heer
contradiceerde het uit de mond van die er present waren geweest, en versogten mij
wel na sijn huis te gaen en sulx nader te horen terwijl se daer saten; gelijk geschiede,
en ik voldaen wierd, en die Gecommitteerde aennam het geringe misnoegen ten beste
te sullen bewerken; daer op uitgaende; dog wederkerende seyde hij dat het slimmer
was als hij meende, en vreesde voor de gevolgen, 't geen wij in onse camer
rapporteerden, weshalven men overleyde wat best te doen om nieuwe verwijderinge
voor te comen.
Men meende dat het genoeg was dat ons quartier, omdat het van de Gecomm. van
de Z.W. quam, die pointen approbeerde mits ter decisie der Prins nader overlatende;
en sulx wierd ook goedgevonden, nemende wij een der Gecomm. op de vertrekcamer,
die seyde dat het selve sou voldoen. Het welke soo ras de andere quartieren hoorden
maekten sij daer bedenkelijkheit over, terwijl geen quartier sig con separeren van
een generaele genomene resolutie, en dat dan al de blame op haer sou aencomen, en
die van Oostergoo naest geexponeert blijven aen alle insulten; soodat eindelijk
goedgevonden wierden die woorden welke wij met overleg van een der Gecomde
gemaekt hadden tot een generale resolutie te doen werden, en daer van een extract
resolutie1) cito te laten drukken en de Gecomde mede

1) Deze extract resolutie, in afschrift aanwezig in het archief van Jhr. Mr. F.J.J. v. Eijsinga,
staat gedrukt bij Doting a.w., Bijl. 5.
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te geven; gelijk geschiede, met matig genoegen voor alle Gecomde nopens de wijse,
praetenderende hetselve ook te moeten gepubliceert werden met de bevestinge der
ondertekeninge - en voorts occasie tot morren gaf voornamentlijk in Opsterlant, Oosten West Stellingwerf.
Dus scheiden wij eindelijk dien dag ongeveer 7 uiren, en reysden de Gecomde elk
na huis, met adjournement tegen Maendags daer aen, maer uit yder grietenie of stad
alleen 2, en te compareren in de Doele.
'S avonts om 7 uiren hoorde men 3 canonschoten1) doen op de dwinger bij de
Hoekster poort, 't geen elk supremeerde en men een geruimen tijt de redenen daer
niet van wist, de eene dit d' andere dat gerugt uitstroyende, altoos met vergrootinge.
Dog wiert als algemeen gedebiteert, dat de Vlietsters dit gedaen hadden om te geven
een signael dat de Gecomde haer genoegen gecregen hadden, en dat één schoot gedaen
sijnde sou te kennen geven, dat sij geen favorabel bescheyt gecregen hadden, en dus
de boeren van Tietjerksteradeel en de geheele oostcant van Leeuwerden sou opcoomen
om s' nagts de stad te beroven en aen de regenten en haer huijsen de meeste laesie
te doen.
Bij nagaen van dit geval heb ik in waerheit vernomen dat bij de President
Burgemeester Swalue wat na 6 uiren sijn gecomen 2 Vlietsters van die welke bij de
Kerk de wagt hadden, seggende uit last van de Gecomde in de Kerk te versoeken om
3 schoten met het canon bij Hoekster poort staende te mogen doen, vermits er Gecomde
waren die beloofd en hadden, s' avonts om 6 uur weer terug te sijn, en soo sulx niet
gebeurde, dat sij dan souden besorgen drie schooten ten teeken

1) Doting vermeldt dit kort, a.w. blz. 40.
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dat de saeken wel stonden; 't geen de Pres. Burgem. niet dienstig oordelende te
weigeren directelijk toestont.
Van de eene schoot en haer beduidenis wiert hem niet geseijt, maer is naderhand
gedivulgeert. Het blijft als nog een twijffel of aen de wesenlijke waerheit van dat
teken yts reëels is of een chimere, meldende de eenparige berigten dat aen die cant
geen de minste oplettentheit veel min samenrottinge was om sulken pas te doen.
Maer daerentegen gesegt, dat een der Gecome, sonder te noemen wie, sou gesegt
hebben ‘als wij ons genoegen niet crijgen dan sullen van de nagt de oosterze boeren
opcomen die op ons wenk gereed staen en met welke ik versproken over een signael
van één of 3 schooten met haer beduidenis’, en dat dit bekend maken sou oorsake
gegeven hebben van een besluit te nemen om te doen het versoek aen de magistraet
hier boven gemelt.
Wat teken con dog één schoot geven, met een noorde wint dikwijls niet eens
gehoort, en nauwelijks op gelet connende werden.
6 Junij1) wiert gedelibereert2) over een Commissie te senden na den Haege om sijn
Hoogheit te feliciteren over de geampleëerde successie en authoriteyt, en verders op
t kragtigste bij deselve te insteren om door desselfs algemeen verlangde overcomste
de ruste en

1) Op dezen dag kwam een stuk in het licht van N.N., behelzende pointen reformatoir. Een
afdruk er van ligt in het archief v. E., en behelst nagenoeg hetzelfde wat later verkregen werd.
Ook ontvingen de Staten een missive van den Heer Constantijn du Tour, als besittende
Hemmema leen op 't Bildt, die men echter onbeantwoord liet, en hierachter is medegedeeld
in Bijlage VIII.
2) Doting a.w. blz. 69. Tot deze vergadering behoort een stuk van den Heer V. v. Cl.,
medegedeeld in Bijlage IX.
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securiteyt te herstellen. Daartoe wierden gecommitteert de Heeren Hobbe van
Burmania uit Oostergoo, Jarig Georg v. Burmania uit Westergoo, H. Vegelin v.
Claerbergen uit Zevenwouden, sijnde origineel Ass. Vegelin v. C. daer toe benoemt
dog tegen de reys in dese omstandigheden, daer sijn praesentie thuis van tijt tot tijt
hoog nodig was, aensorgende, aen hem gelaten daer toe een andere te begroeten, en
J. Syrtema v. Grovestins uit de Zevenwouden.
Men maekte op haer instructie of commissie over welker bewoordinge al veel
speculatieën vielen. Siet de resolutie daer van.
Die vier Heeren maekten sig direct gereed, en vertrokken s' avonts over Harlingen,
en quamen s' anderendaegs avonts tot Amsterdam, en s' nagts met een postwagen
doorreysende des morgens goedelijk in s' Hage, en hadden s' Sondags voordemiddags
audientie bij Sijn Hoogheit.
7 Juny sijnde Vrydag vergaderden wij nog om eenige landsaken te reguleren, en
s' avonts vertrok ik met mijnen broeder na de Jouwer en Langweer, alwaer s' avonts
om 8 uir aenquam.
8 bezorgde ik het nodige bij huis; verminderde de wagt na dat drie dagen te voren
Langweer in alarm was geweest door los seggen en dreygen van de Hommertse om
met de Jutrypers onse rust te willen storen, waer op sig elk wapende, en haer te
vergeefs afwagtede.
Doch dien selven nagt quamen 2 buiten uit Dyken seggende dat het huis ter Heyde
in brand stonde, en dat sij de brand gesien hadden. Daerop alle man derwaerts. Maer
niets minder als dat.
Evenwel oordeelden de Gecommitteerden goed te
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sijn, omdat er soo veel malle gerugten gestroyt wierden, liever de persoon die er
woonde, sijnde een opzigter bij de molen, van daer te doen delogeren als sijnde in
gemeen ongerust en vervolgens ook de tap van daer te brengen, latende zoo lang
andere 't huis bewaeren, 't geen niet als met moeite geschiede.
9 des Sondags morgens als ik na kerk sou gaen en Albert Lubberts uit Legemeer
bij mij sat praten lieten sig twee vreemde personen uit Engwirden aendienen, die ik
dede incomen en na mijn gewoonte plaets nemen en hun boodschap vernemen.
Sij seyden om gelt te coomen. Ik vroeg uit wat oorsaek. 'T antwoord was dat sij
een brief hadden die ik las, behelsende dat Douwe Sioerds schuldig was bij de
Obligatie 200 gl. aen Age Sipkes. Ik vroeg, wat mij dat raekte. De eene seyde, dat
Douwe Sioerds boelgoed had gehouden, en ik geseyt hadde, dat die oblig. schult niet
meer als 20 p.c. conde crijgen, waerop sij niets willende doen haer Oblig. hadden
gehouden, en dat Secretaris int vervolg had getelt aen Douwe Sioerds 221 gl. als
overschot van 't boelgoed. Ik antwoordde mij yts dog seer weinig als reeds eenige
jaeren geleden dit geval te erinneren, dat Douwe Sioerds had gehouden vrijwillig
boelgoed, dat hij met veel schulden was belast, dat niemant yts genoten had als
florein, huir en boelgoeds hoejer (?), dat ik waerschijnelijk liefst had gehad dat yder
wat vallen liet, maer sulx niet ingeschikt werdende ik de saek op sijn beloop liet, en
niemant de Secrt. aengesproken of daer op arrest gedaen hebbende moest hij alleen
aan Douwe Sioerds betalen; vervolgens een saeke die mij geheel niet raekte. Dat
meenden sij evenwel, dat
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door mijn directie of bedwang oorsaek was en de schuld had, dat hij sijn betalinge
niet gecregen had; dat hij sou aenspreken daer 't behoorde.
Vroeg, of die Douwe Sioerds nog leefde, dat hij niet wist.
Mijn boer Albert Lubberts dit horende begon eindelijk uit te spatten, hoe sij om
sulken frivole en opgeraepte saek haer grietman conden aenspreken, en was t mogelyk
in t den tijt te retiraederen (?) en waerom daer over hem niet eerder hadden begroet,
dat het een goedheid was haer op die wijse te bejegenen, en een geluk, dat de
ingesetenen dit niet hoorden, dat sij best deden haer biesen te pakken of men sou
haer voeten maken.
Ik besuste dese ijver nog wat, en vroeg of sij haer oude Ds.1) niet eens souden
horen; dog seijden geen tijt te hebben en gingen weg.
Dit verhaelde die boer s' avonts aen andere, en daer uit ontstont een gerugt, dat de
boeren met 200 man s' avonts souden comen om die 200 gl. waer uit abuis ontstont
te coomen halen; en dit mal gerugt maekte alarm; dog gelijk de saek selfs nietig was
ook nietige gevolgen moeste hebben.
Onderwijlen stelde ik ordre opt een en andere en ook op St. Nicolaesgaester merkt,
derwaerts na gewoonte sendende de geregtsdienaers; 't liep er alles wel af.2)

1) Deze Ds. was Egbertus Lansbach, vroeger te Tjalleberd, toen te Morra en nu te Langweer.
Romein a.w., blz. 603, 561 en 618.
2) Zeker droeg daartoe bij de communicatie van den Heer Grietman V. v. Cl. van den volgenden
inhoud, en op ‘St. Nicolaesga merk’ afgekondigd: ‘overmits de Gecommitteerden ten goeden
beste en tot voorcominge van ongemakken hebben dienstig geoordeelt de nieuwe herberge
op de Heijde te doen wegbrengen en ophouden de tap, en voorts aen Claes Claessen daer
inwoonende aen te seggen hetselve te ruimen en te verlaten, soo is 't dat ik eygenaer hetselve
volcomen approbere en prijse; sijnde voor 't overige mijn voornemen deselve daer niet weder
in te brengen, maer door een andere persoon te laten bewoonen opdat het huis niet ledig
moge staen. In kennisse mijn hand desen 9 Junij 1748.
J.V. v. Cl.
Het stuk ligt in het archief v. E.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

57
Eenige rumoermakers van de Joure en Woudsend morden al dat als 't bij haren was
sij sulk volk daer niet souden dulden.
Ik vertrok desen avont weer na Leeuwerden, hebbende mijn wagen op de Schouw
laten staen - rijdende mijn broeder met mij.
Staende in desen allen te noteren, dat eygenlijk de Ged. Staten hebbende na tijts
omstandigheden op den 1 Juny 1748 met assumtie van 't praesente mindergetal de
pagten afgeschaft, en daer bij de goede ingesetenen versogt indien eenige
beswaernissen hebben sulx aen de hoge regeringe die Woensdag den 5 sal worden
geconvoceert behoerlijk aentegeven, het hier door gebeurt is, dat niet alleen
gecommitteerden gemaekt sijn op 't exempel van de Groningers in yder dorp, om
beleijders (leidslieden) te wesen, maer ook deselve nodig waren, om behoorlijk de
beswaernissen in te brengen.
Dog de authoriteyt die sij cregen in de eerste troubles bleef hunluyden bij, en sij
wierden wel haest geconsideert als tribuni plebis, jae! dat meer is als gesaghebbers
over de menigte, doende sij alle convocatien, horende een yders grieven, opmaekende
pointen van beswaernisse en redres, eerst eenigsints communicatief met de grietman,
naderhand genoegsaem op haer eygen houtje,
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soo dat velen selfs twijffelden of de Nederregters wel oeffeninge hunner charge
hadden; op veele plaetsen als pro authoriteyt op gehoorde clagten afsettende dese en
geene bedieningen, Bijsitters, Secretarissen, dorpregters, bysjagers, dog sonder effect
omdat se geen executive magt hadden als die se sig aenmatigden. Weshalve geen
regdagen gehouden wierden, geen executien, citatien of aenspraeken gedaen, veel
min deurwaerder gesonden, en daer door alle betalinge stille staende,1) elk sig schier
verbeeldende dat er regt nog justitie was en elk vrijheid had te doen en te laten na
gelieven.
Ook waren de Commissien hier en daer exorbitant.
De Fiscael Generael Nauta2) vond sijn huis schier afgeloopen door persoonen,
welke sig verbeelden regt te hebben om alle betaelde boeten van condemnatien over
gepleegde sluikereien3) van hem te mogen repeteren, dog meerendeels dolerende over
de excessive declaratien van costen, bij hem boven de boeten op gestelt, synde vele
staeltjes dat hij 14, 15 ja 20 gl. eyste over een geaccordeerde boete van een ducaton
of een daelder, welke in vorige jaere veele gevallen waren als 't collegie gedrongen
was op expresse ordre der staten, tegen menigvuldige representatien bij 't selve

1) Tot deze dagen is zeker te brengen het stuk, aanwezig in het archief v. E. en in Bijlage X
hierachter medegedeeld. Het zal in de Staten zijn voorgedragen. Buiten op is toch geschreven
‘Concepten reden’, en is van de hand van den Heer J.V. v. Cl.
2) Wat de schrijver hier en later verder verhaalt, is door Doting a.w., blz. 78 enz., korter verhaald
en bijeengevoegd.
3) Eigenaardig is het na te gaan wat voor de troebelen wegens ‘impositien en Excijsen’ betaald
moest worden. Er ligt daaromtrent een gedrukt stuk in het archief v. E.
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gedaen over de gevolgen, de pagt der passagegelden in alle uitgestrektheit over
schippers, haer knegts vrouwen en kinderen, geene beurtling sijnde, te handhaven,
èn uit medelijden èn om de menigte eerst voor 1 a 2 ducatons, naderhand voor een
daelder, afmaekten.
Een saek die sekerlijk sedert lang in 't oog liep, en te meer daer 't Collegie
gratieuselijk om de gevolgen die saeken behandelde, en van 3 a 400 boeten, waer op
alle condemnatien sullen hebben gelopen, hij boven de expensen ten minsten sal
hebben geprofyteert 10 a 1200 gl. Ook was er sedert langen tijt een algemeen soubçon
en jalousie tegen hem, dat hij favoriseerde soodanige coopluy, welke van sijn soon
een tabakscoper, en van sijn swager Beukens een wijn en brandewijn vercoper, beyde
tot Amsterdam, hare waren ontvingen, en andere welke bij haere vorige mengers
verbleven nauwer op toesag, gelijk nog onlangs een notable sluikerij was ontdekt
geworden door den administrator Gerben Tomas, en verklikt sijnde, coomende van
Beukens en gaende na Sneek aen een coopman Wynia susters soon van de Fiscael,
en aengehaelt op Tacozyl, geleydet en afgehaelt door een Geuke Doedes van
Schokland, en daer toe getragt hebbende de opsigters om te copen, gelijk haer
toegelaten wierd door den administrator om sulx intewilligen, en daer door te
secuurder van heur werk te sijn.
Dese Geuke Doedes is geweest de sacrifice van 't geheele werk, den Fiscael in 't
aangesigt verwijtend dat hij maer een daglooner was geweest en van Wynia had
bedongen een stuk gelts om het secuur binnen te brengen; en heeft dese Geuke ook
syn verlies getragt vergoed te becomen.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

60
Wat van alle dese lasteren sij weet niemant seker, maer bij een fameus proces met
Bote van der Werfs volk al sedert 1730 a 1731 geduurt hebbende, gewonnen, verloren,
geappelleert en half gerestitueert, en voor de helft bij 't mindergetal nog indecys
hangende, over de gehalte van een groote quantiteyt brandewijnen, spraken deze uit
de borst, dat sij alleen gepersecuteert wierden omdat sij van Beukens haer waren niet
bequamen.
Nog was er een algemeen beklag, dat de aenbrengers der sluikeryen haer premie
of ⅓ aendeel in de waeren en boete niet gemakkelijk uit handen van de Fiscael conden
becomen, waer om men genootsaekt is geweest te ordonneren, dat de opsigters haer
⅓ van de aengehouden waren selfs, ten overstaen van 't geregte, costen afhouden.
Nog was hij seer langsaem in t' inleveren van sijne rekeninge tot profijt of nadeel
van den Lande hebbende nù bij geval als het in de afrekening en wederuitkeringe
der ontvangen boeten aen v.d. Werf, volgens reformatoire sententie, gebleek van 's
lands aendeel in de ⅓ der boeten, den pagter behorende, en dus van de geheele
boete onder hem berustende te sijn, en daer van geen rekening gedaen te wesen sedert
1728, waertoe vervolgens bij resolutie gelast wierd sulx te doen, dog langsaem
incomende gebleek hij meer als 6000 gl. meer ontvangen te hebben en schuldig te
wesen.
Ik verhale dese saeken om te doen remarqueeren de besondere haet tegen sijn
persoon, boven de algemeene haet tegen de pagtsaken.
Ook had hij veel opsigters door hem gerecommandeert
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en bij de pagters aengestelt tot sijn dispositie, 't welk in 't oog liep haer veeltijts ter
jagt gebruikende.
Voor 't overige was hij bekent voor een arbeijtsaem en ordentlijk oppassende
persoon, allesints genegen om plaisir te doen, en meerendeels in de accoorden over
de boete seer toegevende, waer door hij nog al veele vrinden maekte.
De luy quaemen hem onbeschoft aenspreeken, bleeven in sijn camer sitten, haelden
haer piepen voor den dag, sloegen vuur, en deden alle ongeregeltheden.
In die verlegentheit wiert hij gedrongen gedeeltelijk gelt te geven, gedeeltelijk
handschrift te passeren, sijn gereede penningen wel haest geconsumeert wesende.
Men sogt haer Hoogheit aen,1) hem als in Sauvergarde te nemen door 't bijsetten
van een der lakeyen, 't geen in 't begin hielp, dog naderhant versleet.
Hij claegde aen de Staten, aan 't Collegie - dog wij hadden geen executive magten,
immers durfden onse authoriteyt niet verder compromitteeren; en vermits haer
Hoogheit de toegeventheit had gehad haer laquey te doen imploieren tot sijn
bescherminge, soo schroomde deselve daer in te continueren, om niet te schijnen sig
eenig gesag aentematigen, weshalven met goedvinden van de Staten de Heere
Swartsenberg versogt wierde H. Hoogh. te versekeren dat dese continuatie aengenaem
was.
Vervolgens hernam de Fiscael moed, en weygerde een yder, seggende dat de saek
nu ook aen de Prins stont.

1) Bedoeld is hier Maria Louisa, de weduwe van Johan Willem Friso en moeder van Willem
IV, die te Leeuwarden op Marienburg woonde.
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Een ander geval is gebeurt aen de Heere Eds M. van Burmania.1) Deselve had voor
eenige maenden

1) Het ‘Verhaal van 't geen E.M.v.B. bejegend is op Pinksterdag 1748’, zie Syst. Cat. d. Prov.
Bibl. v. Friesland. Vervolg blz. 395, geldt zeker niet E.M. maar Laas van Burmania, die ook
in dien tijd raadsheer in het Hof was. Het komt hierop neer. Een groote troep boeren kwam,
's morgens vijf uur, te Weidum voor het hek van Dekama-State, gewapend met stokken en
knuppels, en geleid door de Pastoren van Hijlaard en Beers. De gecasseerde Vendrich Petrejus
droeg het vaandel. Voor het hek scholden ze, en riepen ‘maak het hek open, of wij slaan 't
aan stukken.’ Het hek werd ontsloten. Zij verzochten om genever, en kregen 3 fl., die in een
kwartier geconsumeerd waren. Toen zij zouden vertrekken, vorderden zij dat B. zich aan
hen zou vertoonen. Hij was daartoe genoodzaakt, en vond onder hen dezen en genen van
aanzien, waarvan sommigen verbaasd waren, en met wie hij weinig sprak. Toen zij heengingen
voegde de hovenier zich bij hen, gelijk ook de groote menigte, die Bs. meijer afhaalde. Alleen
bleef de gedeporteerde Ds. Brink achter. Hij was een weinig beschonken. B. vroeg hem om
mee koffie te drinken; maar hij verzocht om drank. Daarop werd hij vol en kwaad, en daar
hij te dronken was om te gaan, lei men hem buiten de deur in het gras. Kort daarna vroeg
men een voorbijkomenden kennis van Ds. om hem mee te nemen. Deze zette hem op een
kruiwagen, bracht hem zoo in het rijtuig, en daarin naar huis. Hoewel keuken en gang vol
menschen waren, is niets gebroken. Alleen bedreigden ze de meiden te slaan, omdat zij niet
spoedig genoeg bedienden. Sommigen wilden B. dwingen mee te gaan, zeggende ‘al was 't
een raadsheer, maar nu was hij niet hooger dan zij.’ Maar de boeren van de naaste dorpen
vielen hun niet toe, en er kwam niets van. De Ds. van Weidum, teruggekomen van Mantgum
en Jorwerd, verhaalde aan Bs. huis, dat hij sommige boeren had hooren zeggen: ‘wij willen
gaarne een slot afbreken’, doelende op Bs. huis. De Weidumers verzetteden zich er tegen en
bedreigden degene, die het zouden ondernemen, met den dood. Een snaak zei: ‘als zij een
slot wilden afbreken, dat zij dan dat van den ouden Heer Boelens, dat zoo vervallen was,
maar moesten afbreken.’ Maar zij zeiden: ‘daartoe hebben wij geen lust, het zal van zelf wel
instorten.’ 3 Juni 's avonds kwamen eenige lieden van Roordahuizum, met hun schoolmeester.
Mr. gaf aan B. een acte te lezen, om 2 Gecom. te maken tot 's Lands nut. Er werd in
gestipuleerd, dat ‘so iemant baldadigheid deed, hij gesubmitteerd bleef aan de Judicature
van 't Hof.’ Velen hadden geteekend en men zeide, dat een Copie er van gegeven was aan
den Ds. van Weidum. De Mr. voegde er bij, dat eenige honderden uit Leeuwarden vertrokken
waren om de specie-boeken te vernielen, dat ze anders met 500 man naar Weidum gekomen
zouden zijn, om de ingezetenen te doen teekenen. Deze lieden waren beleefd, stonden
ongedekt. B. verzocht de hoeden op te zetten. Voor bier en genever bedankten zij. - Bs. huis
te Weidumer hout werd bedreigd door een troep jongens; maar de vrouw haalde het draaihout
over en verhinderde hun plan. Op een anderen dag riep vreemd volk de vrouw toe: ‘hoort
dat huis een Grietm. toe, die Prinsgezind is?’ ‘Neen!’ zei de vrouw, ‘een raadsheer, die een
Prins man is.’ Toen gingen zij heen. Twee voorbijgaande knapen, langs den trekweg gaande,
zeiden: ‘ik denk, als wij dat huis laten staan, dan zal 't wel staan blijven.’
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getriumpheert in 5 processen bij hem geinstitueert of gesustineert tegen de ingesetenen
van de Dragten over 2 roede wals aen de vaert, en haer eygendom, te pas gecomen
over de geslatte eerde, welke de huisen sig aenmatigden, en andere saeken particuliere
persoonen aldaer betreffende.
De menigte nu de meester speelende hield sig benadeelt bij die sententien en
schreef se toe aen 't credit dat hij in de raed con hebben bij sijn mede collegium en
noemde deselve sententien onregtveerdige, hadden derhalve bestemt de annullatie
en vergoedinge daervan te becomen van die Heer op Baccaveen woonagtig, waer
sijn vrouw en familie alleen sig toen ter tijt daer bevonden, terwijl hij in de stad was
gebleven.
Dit gerugt sig verspreydende sogt Mevrouwe hulp bij de Opsterlanders, welke alle
gewelt getrouwelijk voorquaemen, en haer voornemen te niete liep.
Waer na sij vier geresolveerde keerels sonden na Leeuwerden, die voornde
Raedsheer daer vonden en aenspraeken, drongen en dreygden om te tekenen een acte
van desistement en annullatie derselver gewonnen proceduren, of anders dat hem
alles leeds sou weder-
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varen. En hij aen de tijt moetende toegeven sig genootsaekt vond daer in (toe) te
geven.
Mevrouw Haersma1) wede van de laetste grietman een proces gesustineert hebbende
wegens haer plaets onder Burum begeregtigt met vrijheit van dorps omslagen en
daer in getriompheert, wiert genootsaekt bij dreygementen daer aen te renuntieren.
En wat alles te boven gaet, twee personen van de Dragten dreygen, dringen en
dwingen de Procureur Generael om hun te tellen een civile boete vervallen ten profijte
van den Lande en aen 't Comptoir van de domeinen overgebragt, op sijn eysch en
Hofs condemnatie verbeurt bij eenen Postumus aptheker aldaer.
Men segt van verscheydene saken die soo wel door gecommitteerden in forma,
als bij particulieren sijn afgeperst aen de Hre Scheltinga op t Veen.
Ook segt men dat de Heere Rengers eenige boeten heeft moeten herstellen.
Particulieren sijn gedreygt jae hier en daer gedrongen om gepasseerde obligatien
weer over te leveren, quitantien van verschuldigde huiren sonder gelt te passeren,
en andere dingen te extorqueren tegen regt en rede.
's Maendags morgens om 9 uur quamen de Gecommitteerden2) volgens afspraak
weer bij een in de Doele, dog elk grietenie of stad vermogte maer 2 te senden. Evenwel
sag men daer 3 uit Ooststellingwerf en 3 uit Weststellingwerf. Van het eerste weet
ik geen redenen, maer van het tweede sijn mij de navolgende gesegt: dat Not. Edema
van Wolvega was gedeputeert

1) Hier zal bedoeld zijn de Wed. van Arent van Haersma, Grtm. van Achtkarspelen en gest. 16
Sept. 1740. Zij was Maria van Boelens, en zijn tweede vrouw.
2) Doting geeft hunne namen op.
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om aen de gesamenlijke Gecomde alhier kennisse te geven dat de manslag geschiet
aldaer op den merktdag van Pinxter Dingsdag, en waervan informatien bij 't geregte
waren genomen en aen den Hove toegezonden, en gevolgelijk Proc. Gen. met medicus
en Chirurg derwaerts afgevaerdigt ter examinatie van 't lijk, den dader sijnde den
Executeurs soon het ontvlugt sijnde, en aen haer voor te dragen of se dit feijt niet
conden beklemmen onder de amnestie, als voor het arresteren dies voorgevallen
sijnde; dat het selve afgewesen was als hebbende geen relatie tot dese beroertens;
dat hij evenwel sig had weten te insinueren omme terwijl hij nu praesent was mede
sessie te blijven behouden.
De Staeten waeren ook wederom in haere vergaderinge verschenen.
De Gecomde sonden een commissie om te versoeken visie van de balance, sampt
pointen van doleantie.
Dien avont quam alleronverwagst uit den Haeg terug Jhr. Hobbe v. Burmania, d'
eerste der 4 Friesche Gecommitteerden, adresseerde sig aenstonts aan verscheydene
leden, en 11 Junij des Dingsdags morgen vroeg had audientie in 't mindergetal, aldaer
te kennen gevende de beschroomtheit van S. Hoogh. om eenige magt en authoriteyt
te gebruiken, strijdig tegen sijne instructie van Sept. 1711, en dat sulx hem obsteerde
om soo spoedig sig ter overtogt te determineren, betoonende niet te min
bereydwilligheit om sijn Vaderland door sijn tegenwoordigheit te helpen bevryden
van haer ongelegentheit soo eer de vereyste eclairrrissementen tot genoegen waren
overgecomen.
Onderdes quamen op nieuw Gecomde uit de Doele doen 2 voorstellen:1)

1) Doting a.w. blz. 71.
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1o om aen S. Hoogh. op te dragen de begevinge van alle militaire ampten
2o aen deselve mede te defereren de decisie bij stakende stemmen van twee
quartieren der Staten.
Dese pointen en 't voorstel van Jr. Hobbe gaven nieuwe deliberatien.
De ontslaginge van den eed op vorige instructie soo verre die S. Hoogh. in desen
beperkten om gene hooge authoriteyt sig te mogen aenmatigen was wel haest
goedgekeurt, gelijk men ook reeds voor af daer over (eens) was om 't militaire te
laten sijn Hoogheit in optima forma. Maer t 3e point van decisie bij stakende stemmen
viel meer bedenkinge over, en als men vergde aen de Gecomde hoe sulx bij absentie
van S. Hoogh. sou geschieden, wiert geantwoort: als 't kleine saeken sijn can men
er over schrijven, en als 't van belang is can men een bode senden. Men wilde het
uitstellen tot dat een instructie sou geformeert werden, en alles ryper overwogen was;
maer hun nader aendrang dat het volk sou onverduldig werden als sulx uitgestelt
wierd, dreef de eene d' andere, en ontstont een merkelijke confusie. Elk was aenstonts
de tramontane quijt en die wat wilde seggen of concipeeren wiert aenstonts
oversnaeuwt ‘daer is geen tijt, in die camer en in die camer drijft men er op’, en als
t nagevraegt wiert quam het averegts uyt, en gesegt dat aen haer gecommuniceert
was dat onse camer het had gedreven, en soo over en weer.
Eindelijk quam het op de bewoordinge aen van de nadere ampliatie aen Jr. Hobbe
mede te geven, en die wiert veel malen over en weer gelesen, dog eindelijk
geconcilieert, des middags, en 's nademiddags geresol-
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veert,1) waermede Jr. Hobbe vervolgens dien selven avont nog over de Lemmer
vertrok, hoopende 's anderen daegs middags in den Haege te wesen, dog tegenwint
en eerst hard weer vertraegden sulx tot Donderdag middag.
12 Woensdags versogten de Gecomde nader openinge van de authorisatie aen de
Hre Burmania medegegeven, als mede dat de 2 pointen mogten werden gedrukt en
gepubliceert.2)
De Secr. Sminia sou daerover een concept maken. s' Nademiddags quamen gecomde
van de Doele uit het Zevenwoudster quartier nader elucidatien proponeren, te voegen
bij de artikelen van den 5e harent wegen overgegeven, behelsende explicatie over 't
gebruik van eenige stemmingen met versoek dat sulx mogt geagreeert werden. Hier
riep weer d' eene hoij en de andere strooij, en daer quam niets van als dat men bleef
dat de Heere Secr. yts sou opstellen nopens de generale propositien, gelijk eindelijk
geresolveert wiert de resolutie van den 11 soo nopens 2 pointen, als Jr. Hobbe, te
doen drukken en publiceeren.
13 Donderdag geschiede een nader aendrangh uit het quartier der Z.W. door haere
Gecomde met overbrenginge van verdere elucidatie en ampleatie van haer artikelen,
deselve mede gevende ter decisie van S. Hoogh. en desselfs guarantie daer op
vergende; 't algemeen begrip was dat men geen particuliere versoeken van Leden of
quartieren con inwilligen of daerover deliberen als strijdig tegen alle goede ordre.

1) De verschillende concepten zijn in het archief van den Heer v. Eijsinga bewaard, gelijk ook
het eindelijk vastgestelde, dat gedrukt is bij Doting a.w. Bijlage 7 aan het slot.
2) Dat is geschied, zie Doting a.w. Bijlage 7 in het begin.
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Dog de Gecomde sterk inheererende op de woordelijke publicatie der 22 artikelen
selve sampt der beijder ampliatie van 12 en 13 verclaerende dat se sonder sulx niet
secur 't huis conden comen, veel min versekert sijn dat de ingesetenen tot gerustheit
te houden waren - waren de sentimenten daerover weer seer verdeelt, elk evenseer
bevreest voor nieuwe bewegingen.
En vermits 't beleijt van de Heeren van 't mindergetal niet geconsideert wierde in
dese omstandigheden te sijn geschikt soo als fermeteijt en dexteriteyt vereijst, den
eenen dikwijls tegen den anderen staende, niet sonder nadelige effecten en weinige
tot een goed einde reusseerde, was 't algemeene oordeel, dat er andere leden
afsonderlijk moesten gecommitteert werden om met Gecomde van de
Doelevergaderinge in een vrindelijke conferentie te verspreeken en te overleggen
wat dienstig en na tijts omstandigheden nuttig was tot voorcome van nieuwe
beweginge. Eerst scheen gegouteert dat sulx sou geschieden ten huise van een der
Heeren, dog naderhant best gevonden in Landstuin in 't Somerhuisje.
Bij Oostergoo wiert genomineert de Heere H.D.E. v. Aylva.
Bij Westergoo wiert genomineert de Heere Tj. v. Aylva.
Bij Z. Wouden wiert genomineert de Heere Joh. Veg. v. Claerbergen.
Bij de steden wiert genomineert de Heere Epo Douma v. Burmania.
Welk voorstel de Gecomde van de Doele seer wel voorquam, en aennamen daer af
te rapporteren, en ten huise van de Heere Swartsenberg bescheijt te laten weeten.
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Gelijk geschiede conform t voorstel, en de tijt gestelt tegen 3 uir aldaer, uit de
Doele-vergaderinge gecompareert synde:
Albert Douwes Bijsitter van O.D., Steensma huisman onder Midlum, Notaris
Edema, Dr. Dorhout, aldaer voorgestelt werdende de incongrúiteyten welke moesten
voortcomen uit gepraecipiteerde deliberatien, op yder point dat mogte voorcomen,
en bijsonder als het selve uit een enkel quartier voorquam, dat sulx contradictien
moest te wegenbrengen, immers anticiperen de voorstellen van andere quartieren want was een point van een enkel quartier, het welk niet overeenquam met de advisen
van andere quartieren, gelijk men moest denken dese te wesen, omdat sig daer
andersints wel souden gevoegt hebben, dat op een nader voorstel, hier mede strijdig,
de vorige resolutie als eens genomen niet conde verandert werden; gelijk wel begrepen
wiert, maer evenwel de Woudse Gecomde insisteerden op 't reeds gedaene versoek
in desen om 't gevaer van onrust.
Weshalven men te raede wierd yts opt papier te stellen op de sagtste wyse.
Dit concept wierd voorgelesen en behaegde met geringe bijvoegselen een yder
soo wel ons onderlinge als aen de 4 overige Gecde - en dus wierden wij bevrijd van
een volcomene publicatie, van een absolute aenneminge 't geen reeds de aendrang
van den 5 deses had te wege gebragt, en weersijden alles ter decisie van S. Hoogh.
gelaten, siet het gedrukte 14 Juny, waer door wij veel in rust en authoriteijt wonnen.1)

1) De afzonderlijke artikelen van de Gecommitteerden uit Zevenwouden, met de elucidatien
en het concept, in den tekst bedoeld, liggen met de adviezen der 4 kamers van de Staten in
het archief v. Eijsinga, en zijn, behalve de kameradviezen, gedrukt bij Doting a.w. Bijlage
6.
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Wij gaven verder in consideratie of de herstelling der publieke rust dit jahre en
beveijlinge van alle ingesetenen niet meer en meer behoorde gehandhaefd en bevestigt
te werden door de herstellinge van de authoriteijt van de regtbanken; sij meenden
dat daer toe niet geringe conde strekken, een begin te maken met de finantie saeken
in plaets van de afgeschafte onder handen te nemen, vermits sulx de eerste
bestendigheit moest te wegen brengen, seggende last te hebben daer toe eenigh
voorstel te doen, hierin bestaende dat de Staten een resolutie souden nemen om de
gecommde in steden en dorpen te laten doen een omschrijvinge van familien en
personen, moetende bij vervolg dienen als een basis waerop quotisatie conde gebout
werden; dat men haer de resolutie wilde overleveren, en dat sij dan haere committenten
de respe Gecomde in landen en steden wel souden adverteren en informeren.
Wij presen haere oplettentheit, en bereijdwilligheit om die last op haer te willen
nemen, maer deden haer remarqueren dat de goede ordre 't succes van alle saeken
doet bevorderen, en in desen boven allen behoorde geobserveert te werden. En dat
gevolgelijk beter ware, dat de Staten wel de voorgestelde resolutie namen, en de
Gecomde in dorpen en steden daer toe authoriseerden, maer dat more solito de
exemplaren moesten gesonden werden aen de grietsluiden en magistraten met last
aen haer sulx te doen overhandigen. Sij stemden het selve volcomentlijk toe en wij
scheide-
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den als de beste vrinden en goede kennissen van langer band, alles op approbatie
van wedersijtse committenten, en stellende de deliberatie daerover uit tot s' anderen
daegs morgens, mede haer aengenaem, daer 't voren niet als drijven was.
De Staten vergaderden,
Vrijdag den 14 om 9 uir. Elk deed rapport in sijn camer; met unanime toestemminge
gevolgelijk aen de Gecomde ook de wete gedaen van een nader conferentie waer inne
sij mede de approbatie hunnentwegen inbragten en na een ondelinge overeencomste
genoegende scheyde.
Wij quamen gevolgelijk in 't mindergetal assisteren in de besoigne om het
geconcludeerde te brengen in forme van Staets resolutie en publicatie resolutie.1)
Waer in wij reusseerden en gevolgelijk met meer gerustheit scheydeden als wij
voor bedugt waren, hebbende de beyde conferentien te wege gebragt een algemeene
satisfactie soo bij de Staten als selfs bij alle Gecomde, ons adjournerende sonder te
scheyden tot Maendag weder opt Landshuis.
Onderwijlen hadde de Doele vergaderinge tot haer voornemen ook Gecomde na
den Hage te senden en audientie bij de Prins te becomen en deselve te communiceren
het gedaene, te versoeken desselfs approbatie en van t verder te verrigtene de
guarantie. De daertoe genomineerde waren:
Ritsma v. Collum, Hettinga v. Oudkerk, Monsma v. Makkum, Fontein v. Boer,
Hubbeling v. Oldebercoop,

1) Het origineel concept, met een afdruk er van, gelijk het ook te vinden is bij Doting a.w., Bijl.
9, ligt in het archief v. Eijsinga. Zie voorts hierover Doting, blz. 71-73, en wat Leeuwarden
betreft blz. 73-76.
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Meekhof v. Makkinga, Smits v. Franeker, Binkes v. Worcum.
Sij vertrokken des Donderdag avonts over Stavoren en quamen Saturdag avont in
den Haege.1)
Jr. Hobbe dan Donderdag middag aldaer geretourneert sijnde vonde de situatie
van saeken seer verandert. De Prins onpasselijk geworden en onsigtbaer; de
geneygtheit ter afschaffinge der pagten uit Vrieslant tot in Hollant doorgedrongen
en door Friesen niet weinig aengestookt.
Hetwelk van dat gevolg was dat Vrijdag de menigte tot Haerlem tot dadelijkheden
quam en 7 pagters huisen spolieerde en omverhaelde schoon S. Hoogh. en Gecv
Raden hadden doen publiceren een placcaet dreygende met doodstraffe, met alligatie
van redenen, die sig schuldig maekte aen de storinge der publ. rust en invorderinge
der vastgestelde impositien.
gedateert den 12 Junij.2)

1) Doting a.w., blz. 50 en 71.
2) Deze publicatie is te vinden in ‘Het leven van Z.D.H. Willem Karel Hendrik Friso’,
Amsterdam bij Bernardus Maurik, deel II, blz. 121. Men kan, behalve dit werk, ten aanzien
der beroerten in de Hollandsche steden nog raadplegen:
1. Kort dog zakelijk verhaal van alle de plunderingen en verwoestingen van de huizen
en goederen der pagters, en hetgene verders over het vernietigen der pagten in alle
steden voorgevallen is, in de Provintien van Groningen, Vriesland, Overyssel,
Holland, Zeeland en Utrecht. Te Leiden bij de Wed. en zoon van J. van der Deijster,
Crijn Visser en Philippus Bonk, 1748.
2. Echt en waar verhaal van de beroerten in de Vereenigde Nederlanden, voorgevallen
in den Jaare 1748; voornamelijk over het afschaffen der pachterijen, in de Provincien
van Groningen, Vriesland, Holland, en wel in 't bijzonder te Haarlem, Leiden, 's
Gravenhage en te Amsterdam. Te Amsterdam bij Albert van der Kroe, 1748.
3. Korte schets of dagverhaal van het tegenwoordig gedrag der Burgeren van
Amsterdam, wegens redres in eenige vervalle zaaken, aanvang neemende den 9
Aug. 1748. Voorzien met alle de origineele stukken, die daar van zo voor als tegen
zijn uitgekomen. Gedrukt voor den Uitgeever, 1748. En zijn te bekomen te Groningen
bij Berlinkhof, te Leeuwaarden Ferwerda, te Harlingen van der Plaats enz.
Wat Leiden betreft zijn in het archief v. E. de volgende gedrukte stukken aanwezig:
1. Omme tot soulaas van de arme gemeenten de volgende pagten over de Stadt te doen
ophouden, als enz.
2. De dispositie van den Prins ‘op de versoeken van wegens de de schutters en burgers
van Leyden’, na het ontvangen rapport van de Heeren Frederik Hendrik Baron van
Wassenaer en Mr. Willem Pauw, door den Prins als commissarissen gezonden, dd.
18 Oct. 1748.
3. Het besluit van den Prins, waarbij de oude Regenten te Leiden, die hunne
betrekkingen hadden neergelegd, worden ontslagen en nieuwe aangesteld, dd. 18
Oct. 1748.
4. Publicatie van den Geregte der stadt Leyden, om bekend te maken, dat de Prins
Guarnisoen binnen de stad legt, tot behoudenisse van de ruste, en beveyliging van
de persoonen en goederen der burgeren, en te vermanen tot ‘stilheyd’. en tot
waarschuwing tegen ‘samenrottingen op straaten, ofte eenige vergaderingen voorof in huijsen’, met bedreiging van straf voor de overtreders, dd. 16 Nov. 1748.
Zie voorts over Leiden Cat. d. Bibl. v.d. Maatschappij der Ned. Letterk. II, 1, blz. 470.
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De burgerij aldaer in de wapenen belettede verdere desordre, maer was nog in staet
nog genegen om de pagters te helpen.
Tot Leyden quam het ook tot dadelijkheit door 't omverhalen van eenige pagters
huisen en deselve jammerlijk te beroven en te destrueren; dog de burgerij
toeschietende en vuir gevende wiert verder gevolg gestuit.
Tot Amsterdam wierden bevelhebbers boven ontboden en gevraegt na de gesteltheit
der burgers en goede versekeringe becomen hebbende, wiert op alles goede ordre
gestelt. Niettemin sloot men op Maendag, sijnde een marktdag, het waegcomptoir,
en liet de boter vrij van imposte dien dag.
In den Haeg begon Saturdag nagt eenige oploop,
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dog wiert gestuit. Maendag nagt van gelijk; allesints tegen 't huis van den pagter van
der Spijk, van niets tot een excessive rijkdom weelde en brooddronkenheit sijnde
gesteygert en uitgespat in equipage trots de grootste; evenwel de burgerij voorquam
nogtans de destructie van het huis, het welke wel gesloten en voorsien sijnde niet
soo ras con ingedrongen werden of deselve burgerij quam weer op den baen sonder
militie, nogtans gereed op haer ordre, en stuitede nogmaels dese woede.
Onse 4 Gecomde dus door de indispositie van S. Hoogh. verhindert denselven te
onderhouden over 't subject van haer geamplieerde Commissie, spraken daer over
met den Secr. de Bak, die haer over den inhoud dies eenige objectien maekte en
deselve breeder had verwagt, sig stootende aen eenige woorden en expressien te seer
limiterende. Weshalven sij met een bode op nieuws desen toestant te kennen gaven,
en versogten nader ordres; welke Sondag den 16 nademiddags arriveerde.
14 nademiddags vertrokken mijn broeder en ik weer na huijs, daer arriverende
even voor 't swaere onweder van donder waer door een koe in mijn grietenie
doodgeslagen wierde en in de Lemmer een mast van 't schip geslagen.
16 s' avonts na dat thuis mijne saeken na tijts omstandigheden wat had gereguleert,
vertrokken wij gesamentlijk weder na Leeuwerden. Nú was de wagt tot Langweer
vermindert.
17 waren de Staten vergadert genoegsaem alleen over de instructie nader aen onse
commissie in den Hage te geven. Deselve hadden sedert de terugcomste van de Hre
Hobbe v. Burmania verhindert geweest om na-

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

75
der audientie te vercrijgen door de tusschen gecomen indispositie van S. Hoogh., en
hadden ook geen genoegsaeme authorisatie om H.C. Hoogh.1) te gaen opwagten, de
ongesteltheit der tijden op alles geen reflexie hebbende doen nemen, te meer wijl 't
in 't begin maer voorquam dat de Commissie alleen strekte om de Prins solemnelijk
te complimenteren en te versoeken ten spoedigsten herwaerts over te coomen, 't geen
men vaststelde dadelijk daer op te sullen volgen, derhalven de Commissie maer een
dag a agt te sullen duiren.
Men vond derhalven goed, dat de Heeren nader souden werden gelast ook H.C.
Hoogh. en princesse Caroline2) een compliment ter materie dienende te maken. Voorts
wierden haer toegesonden alle stukken relatie hebbende tot het geresolveerde van
vorige week, terwijl se ignorant waren, gevallig, vermits niemant haer had geschreven
in de vooronderstelling van hun proneyt retour, en dat de brieven haer niet souden
vinden.
18 wiert dit alles met de post en dan te boven met een expresse bode aen haer
toegesonden. Desen dag begonnen de Gecomde wederom haere sittingen op de Doele,
welke voorquamen niet seer reel (reëel) te sullen sijn bij absentie van haer commissie
na den Haeg, die aldaer wegens het siek wesen van S. Hoogh. denselven niet hebben
connen sien, maer bij H.C. Hoogh. audientie hebben gehad, ook in conferentie sijn
geweest bij den Heere griffier Fagel alwaer de Secr. de Bak van S. Hoogh. sig ook
bevond; voorts hebben se in

1) Hier is bedoeld Anna, dochter van den koning van Engeland, George II, en vrouw van den
stadhouder Willem IV.
2) Prinses Carolina, dochter van Willem IV, geb. te Leeuwarden in 1743, en 1760 getrouwd
met Carel Christiaan, Prins van Nassau-Weilburg. Zij was dus een zuster van Willem V,
maar ouder.
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veelerhande gesprek geweest met de Heeren Grovestins en andere.
Haer Logement was in de nieuwe Doele, alwaer twee Heeren van onse Commissie
mede logeerden. Sij vertrokken des Woensdags van daer en quamen Vrijdag avont
weder tot Leeuwerden, alwaer se de Doele vergaderinge nog bij een vonden haer
hebbende gepraeadviseert, soo lange te vertoeven om rapport te connen doen.1)
Onderwijlen verdroot de Heeren Staten huer eygen verblijf in de stad, sonder yts
te doen.
Men wilde evenwel afwagten aensoek van de Doele vergaderinge en haer niets
laten afvraegen.
Die vergaderinge hield haer saeken soo gesloten,2) dat men moeite had daer van
yts gewaer te werden, schroomende selfs bij ymant waer toe relatie hadden te coomen.
Evenwel men hoorde, dat se niets souden voortbrengen dese week.
20 sijnde Donderdag wagteden wij de post af, en adjourneerden ons sonder
scheidinge tot Maendag.

1) Zie ook Doting a.w. blz. 77.
2) Het verhael van Secretesse op de Doele-vergadering, aanwezig in het archief v. Eijsinga,
luidt aldus: ‘of niet de Gecomde van de 4 quartieren op de Stads-Doelen binnen Leeuwaerden
sig niet op de aldersterkste manier, bij verbeurte van haer eer behoorden te verbinden, dat al
hetwelke alhier word geproponeerd en bij meerderheyd van quartieren word geconcludeert,
in dier voegen behoort te worden gesecreteert, dat daer niets van quam uit te lecken, voor
en aleer hetzelve of eenige punten van dien door den druk was bekent gemaekt, en selfs met
die bepaling, dat de gecomde sig selfs niet sullen mogen uiten of uit te laeten tegen hare
medegecomde van ieder stad of grieteneije, maer met vertoning van dit punt ter behoudinge
van haer eer en goede naem kunnen volstaen; also bij gebreke van sulk de goede saeken ligt
souden kunnen werden ondermijnt en door voorkomende resolutie deselve verijdelt souden
worden. - Sijnde van alle de kaemers geaccordeert den 18 Juni 1748.’
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21 s morgens reeden mijn broeder (en) ik weder 't onswaerts, en elk verliet de stad.
Eenige weinige grietsluiden scheenen sig uit apprehensie uit haere grieteniën te
absenteren.
22 deed ik 't huis het nootsaekelijke.
23 alles was in groote tranquilliteyt, en de wagt cesseerde geheel bij mij.
24 keerde ik weder vroeg morgens na Leeuwerden, mijn broeder mij volgende.
De omschrijvingen van persoonen en familien waeren dese week met goede ordre
geschiet, dog niet overal op één wijse, geen genoegsame aenleijdinge haer sijnde
gegeven om se gelijkluidende te maken.
Dese omschrijvinge baerde allerhande speculatien. De blinde drift had menig(een)
vervoert sonder reflexie. De geringste hoopten dat se nú van lasten souden bevrijd
blijven, en de verminderinge van de prijs der waeren na proportie van de afgeschafte
beswaernissen beviel hun soo wel, dat se er smaek in cregen en de continuatie
verlangden, weshalven haer dese omschrijvinge tegen de borst was. Burgers en boeren
hadden een andere redencavelinge. Gelt moest er wesen, con elk hunner ligt beseffen;
de naest arme moesten er veel bij door loopen; de rijke alleen conden 't niet geven,
te meer dese last moest treffen consumtie, en eygenlijk niet raekte begoedigtheit.
Vervolgens dat de last op haer ook swaer sou vallen.
Sij voorsaegen ook veel ongelijkheit in een te doene quotisatie, die soo se bij
vrijwillige aentekeninge sou geschieden men ligt sou bespeuren, dat elk sig genadig
was, en allesints het onderscheijt tusschen genereuse en krimpaerts seer veel
ongelijkheit geven.
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Aen andere te laten de quotisatie, sou een last sijn op de schouderen der soodanige,
dat niemant daer ligt aen soude willen, immers niet de geregten en magistraten en
evenweinig de Gecomde in hunne dorpen.
De rijke hadden ook hier mede niet veel op, wel bevroedende, dat sij allesints
hooger in quotisatie souden moeten coomen als andersints sij in consumtie
contribueerden; evenwel sig consoleerende dat eenig weinige meerdere betalinge te
draegen was, cont land daermede gered werden.
Maer ten meesten viel de bedenkinge over de ongelijkheit die men in de tauxatie
voorsag.
Hoe lang hoe meer kreeg elk een indruk van een eygenwillige liberteyt in te doen
en te laten, in te betalen of niet te betalen, soo als se het goedvonden, en vond daer
smaek in, wijl genoegsame de officieren en geregten en magistraten buiten authoriteyt
waren, en de Gecomde een generale opinie gewaer wierden, en sig ook meer en meer
aenmatigden van de saeken te moeten bestieren.
Nog particuliere inschulden van huiren als andersints, nog eenige lasten wierden
betaelt als eenigsints druipende de floreen.
Evenwel elk moest leven; de schrijvers moesten de maend levringe van den 18
Junij betalen. Eerst scheen daer bedenkelijkheit te vallen, vermits sij bij de Z. woudse
pointen eenigsints 5 Junij door de Staten geapprobeert, dog 14 Junij geheel tot decisie
van S. Hoogh. gelaten, wierden afgeschaft. Dog die in officio is moet sijn dienst
werden opgesegt, anders continueert deselve; daer te boven de militie onbetaelt te
laten was van bedenkelijke gevolgen. Dus de eene en andere voorgaende,
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volgde de rest eenparig, niemant uitgesondert; maer 't grootste ongemak was
genoegsame penningen te becomen. Dog 't heeft sig gered.
In dese tijden is 't ook gebeurt, wijl elk wat nagegaen wert waer gedagten op vallen
van landspenningen onder sig te behouden, dat de soodanige nu wel prompter als
voor desen in 't betalen sijn geworden; dog de penningen elders gebruikt en tot haer
profijt uitgeset of geemploieert hebbende, en nu dieselve soo ras niet weder connende
becomen, bij andere om gelt hebben gesogt, 't welk aenstonts quaede presumtie gaf.
Ook door desen aendrang sijn er schielijk meer penningen aen 't comptoir gecomen
als bevorens de trant was.1) En hier door is een gerugt ontstaen, dat al dat gebruikte
gelt nu soo rijkelijk inquam, dat de comptoiren als opgepropt wierden, en dat men
nu con sien waer s' lands gelt was blijven hangen. Een waerheit in der daed, maer
seer vergroot om meer en meer de regeringe swart te maken.
De Doele vergaderinge scheyde des Vrijdags avonts, om Maendag avont weer te
keeren.
24 Junij. dien morgen vergaderden de Staten om de postbrieven te horen lesen en
te raedslaen over 't antwoord aen onse commissie te geven. Daer waren veel
speculatien over, en eijndelijk 25 dito beraemt en met de post versonden, als:
1o. sig te adresseren aen de Prins alleen.
2o. sonder S. Hoogh. te sien sig tot geen Commissaren uit te laten.

1) Misschien is dit een eenigzins ander bericht, dan dat van Doting a.w., blz. 94 en 95.
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3o. als na sulx S.H. haer tot Commissaren wijst als dan en niet anders daer mede
te confereren.
In de verleden week gebeurde een geval 't geen de authoriteyt van 't Hof scheen te
sullen releveren en de staet der ingesetenen te beveiligen.
Een persoon tot Harlingen wiert geattrappeert soo als hij sijn werk maekte en bij
verscheydene had gemaekt van met force op de deur bij nagt te kloppen en de
bewoners bij dreygementen gelt af te persen. Door de wagt gebragt aen de hooftwagt
geraekte hij onder de quasi jurisdictie der Gecomde. Men segt, dat bij haer 3
voorstellen geschieden:
1o. om den delinquant op heter daet te straffen. 2o. om hem den Hove over te
senden. 3o. om hem de magistraet over te geven.
Tot het leste en beste helde de pluraliteyt over. Vervolgens wierden bij haer
genomen informatien, die gesonden aen den Hove, en bij het selve gerescribeert den
delinquant onder goede bewaringe op 't gedemolieerde blokhuis over te brengen
more solito; 't geen nemine invito gerustelijk volbragt wiert, en de saek geschikt op
de cortste wijse om ter sententie te comen.1)
Onderwijlen gebeurde het den selven 25 Junij s' middags, dat een schipper met
name Fekke Harmens van de Lemmer quam ten huise van de Landsfiscael Nauta,
hem afvorderende betalinge van een handschrift van 300 gl., hem voor 14 dagen
afgeperst boven doenmaels ontvangen 180 gl. tot restitutie van een betaelde boete
en vercogt schip over begaene sluikerij.
De Fiscael seyde hem sulx ongelegen te syn omdat nu ten einde gelt was en hij
moest nog wat patientie

1) Doting deelt dit geval mede blz. 77 en 85.
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hebben; dog sulx hielp niet. Hij wou gelt hebben, en sou om 3 uur weercoomen, en
dan moeten ontvangen, en sou maken het selve te becomen.
Daer waren doen ter tijt eenige Heeren soo uit het Collegie als Hof bij hem. Men
overleyde dat het nú tijt begon te werden om dese stoutheit te stuiten.
Sij gingen, te weten de schipper en cameraad, na de oude Vorstinne en deden daer
haer beclag overmits een Laquey van haer Hoogh. Nautas deurwaerder was.
H. Ht stilde den personen soo veel mogelijk, soo dat se schenen sig te sullen laten
genoegen met de helft tot dat de Prins hier quam. Het was 4 uir, dat se weer bij de
Fiscael quamen. Daer wierden nader eyschen en dreygementen gedaen, en met
uitstellinge soo veel doenlijk beantwoort; eindelijk occasie gegeven aen de dienaers
der Justitie om dese luy in bewaringe te nemen binnens huis, toen informatien
genomen, deselve more solito bij de Raadsheeren terug gesonden, en eindelijk
geordonneert met toevoeginge van nog een gelijk getal (sijnde drie) dienaers, de
delinquanten na 't blokhuis over te brengen niet tegenstaende een groote menigte
volks was vergadert in de Oosterstraet en Heerestraet, de eene nieuwsgierige de
andere trekkende. Sij wierden geboeyt en voorts omtrent 9 uir veilig overgebragt.
Sulx gedaen synde ontstont een groot rumoer door de stad, een troep groote jongers
in haer midden hebbende 3 a 4 groote keerels, schippers gesellen, begeven sig met
een groote haest al dansende springende na 't vliet. Onder veel geschreeuw en geraes
de poortklok geluyt sijnde dagt men dat er rust van buiten soude sijn, maer om de
menigte van 't volk conde men de brug niet ophaelen en dus bleef ook de poort open.
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Cort daerna quam van daer een groote menigte wild volk nu en dan schreeuwende
vivat Oranje en tierden en raesden langs de straet, sig begevende na 't huis van de
Proc. Gen. en hem eyschende te spreeken, seyden te versoeken dat de twee gevangene
mogten werden losgelaten. Men can denken dat hij antwoorde sulx in sijn magt niet
te sijn, en als sij sterker aendrongen, ging hij na de eerste Heer in de stad, dog te
sterk geëscorteert en vreesende voor confusie ging hij bij de 1ste deurwaerder in, en
liet dien Raedsheer versoeken of hij niet nodig oordeelde den Raed nog te beleggen;
't geen geschiede.
Onderwijlen was in de stad veel volks op den baen, sweevende heen en weer bij
trouppen, maer meest sig ophoudende bij het blokhuis dreygende hetselve op te
loopen.
Het was een seldsaem spectakel, den Raed soo laet bij een te sien coomen, sijnde
het bijna elf uiren eer se alle bij een waeren.
Wat stond deselve te doen? - haer authoriteyt te maintineren! Sulx wiert
voorgenomen quovis meliori modo. Men ontbood 4 Heeren van de Magistraet om
te vernemen, bij wat tijt, en met wat succes de burgerij sou connen onder de wapenen
sijn, waertoe meer als 2 a 3 uiren vereyst wierden. Men sond den griffier aen den
praesident Sloterdijk van 't Collegie met versoek van ordres te willen geven, gelijk
dadelijk geschiede, om de guarde onder 't geweer te doen coomen, en soo nood
(eischte) te obedieren aen de ordres van 't Hof van haer de sterke hand te bieden.
Men ontbood alle Gecomde van 't Vliet ni fallor 7 int getal, ten einde deselve de
Vlietsters wilden induceren
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van hunne instantien tot loslatinge te willen desisteren; dat het Hof haer eerst moest
ondervraegen en informeren over 't delict voordat sij, eeds en conscientie halven,
deselve costen ontslaen,... maer sonder vrugt, verclaerende haer uiterste best gedaen
te hebben, en aenraedende toegeventheit soo niet wilden incurreren 't uyterste gevaer.
Onder des begon de menigte te morren over 't verloop der tijt. Ongeveer vijftig in
getal waeren doorgedrongen tot in de voorsael, daer rookende en smookende of 't
een corps de guarde was. Sij spraeken stoute woorden en dreygden in te dringen in
de raedcamer, soo men geen spoed maekte. De duerwaerder te seer geconsterneert
dit horende, en de gemeente buiten huis aengroeijende, klopte dikwijls aen de deur
der raedcamer om hiervan te bootschappen, de vreese voor gevaer 't gevaer selfs
vergrootende. Weshalven eindelijk, hoe seer ook haer tegen de borst, men genootsaekt
wiert bij meeste stemmen te concluderen tot relachement der twee gevangenen. En
de 2 deurwaerders gesonden om sulx de menigte bekent te maken, en selfs die ordres
aen de Cipier over te brengen, gelijk geschiede; waer uit een ongemeen geschreeuw
ontstont.
De principale gevangene was over dat ontslag niet te vreden, praetenderende
vergoeding over smert en hoon. Hij wiert triumphantelijk omgeleyt, en s' nagts opt
Vliet gehuisvest. Evenwel stont hij er so breed niet mede soo eer hij sig vergeselschapt
vond met drie dienaers, en was 't soo ver gebragt, dat hij beloofde niet alleen oyt
over gelt te sullen spreeken, maer ook andere dehorteren, mits vrijlatinge.
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De Raed scheydede vervolgens sijnde ongeveer een uir, blijvende de stad de geheele
nagt vol rumoer.1)
26 Junij was er vergaderinge van 't Collegie, horende s' lands fiscael sijn
beclaegelijke toestant rapporteren.
'T Hof vergaderde ook s' nademiddags.
Beijde onverrigter saeke scheydende sonder sig te determineren wat tot verdere
securiteyt te doen, geen militie in 't land sijnde als 70 a 80 guarde manties,2) en de
burgerij van haere aenbleventheit (volharding) tot maintineren van de goede ordre
in alle dese omstandigheden geen hartelijke blijken hebbende gegeven, en daerom
op deselve onsekere staet te maken.
Desen avont ontstond weer geweldig rumoer. Een buurman van de Fiscael Nauta,
aen wie 't selve huis ook was behoorende, verhuisde met sijn meubels op de vrees
over gerugt sig meer en meer verspreydende, dat de Fiscaals bewoonde huisinge daer
aen moest, welke daed dat gerugte bij een yder gelooffelijker maekte, daer bij
gedebiteert wordende, dat dese man een brief ontvangen had tot waerschouwinge.
Dus van 's avonts om 7 uir af 't gemeen al meer en meer attrouppeerde, en door de
bewegingen die sig na de cant van t Vliet opdeeden, meer als 100 jongers
gepraecedeert van wel 20 sijffelaers, kleine knapen op een ruispijp een naer geluid
makende, dog gelijk bij de uitcomste bleek te vergeefs; sijnde ook behoorlijke ordres
tot de alarm en vergaderinge van burgerij en militie gegeven, ook in huis wel
gecampeert synde en verscheidene personen aen huis de wagt houdende.

1) Doting a.w., blz. 79-83, verhaalt deze gebeurtenis ook, maar vermeldt niet alle bijzonderheden.
Zie voorts boven blz. 58.
2) Guarde manties = guarde manschappen?
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Eindelijk de toekijkers en onrustsoekers het verdrietende begonden allengskens te
defileren en keerden elk na huis, soo dat weinig na 10 uir alles weder tranquil was.1)
Dien morgen sijnde postdag vergaderden de Staten op nieuws.
De brieven bragten niets nieuws van onze commissie in den Haeg, als dat se
dagelijks ten Hove verschenen, insisteerden op audientie, en het selve niet vercregen,
maer telkens antwoort ontvingen, dat S.Ht. nog geen menschen sag.
De saken aldaer waeren ook seer van gedaente verandert.
De Friesche schippers en coopluy gingen aldaer te werk gelijk de Groningers alhier
hadden gedaen, seggende ‘bij ons hebben wij de regeringe gedwongen, in Frieslant
sijn alle pagten af, en wij vrij van alle bedwang.’ Een soodanige met schapen langs
de Haerlemmer dijk of trekvaert van Amsterdam drijvende en aengesproken werdende
om tol van de passage antwoorde brusque en dwong met sijn cameraets de tolman
hun vrij te laten passeren, 't geen evenwel ten opsigte van vrijheit van 't merkgelt tot
Haerlem hun soo wel niet gelukte. Dog evenwel 't een en ander meer en meer rumoer
beweginge en drift onder de geringste inwoonderen verwekte, en deselve voornamelijk
met een haet tegen de pagten van consumtie ingenomen sijnde, en de pagters rijk en
weelderig jae insolent synde geworden, het gaende daermede soo als het spreekwoort
segt ‘als niet coomt tot yet, dan is het allemans verdriet.’

1) Zie Doting a.w., blz. 83, waar echter niet de bijzonderheid der jongens wordt medegedeeld.
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Soo barste sulx eerst tot Haerlem uit den 14 Juny des avonts. De soodanige die minst
te verliesen hadden sig samenrottende, en met er tijt insolentien bedrijvende,
beginnende met de huisen der pagters waervan se 7 deerlijk spolieerden beroofden
en vernielden, evenwel sonder roofsugt, vermits alle meubels hoe cierlijk ook
verbraken, aen stukken sneden, en soo se best conden bedierven, en daer se conden
in t water gooyden.1) De burgerij stelde er sig in de wapens, dog wilde of conde sig
tegent menigte niet aencanten, soo verre sig alleen bepaelden aen het ruineren van
pagtenaers vastigheit, dog droegen sorge voor verdere progressen van sulke violentie
aen goederen van andere medeburgers. Evenwel sijn er eenige doodgebleven; of het
is gecomen door schieten of bedekt te raken onder de ruinen, can ik niet seggen. De
poorten waren gesloten, dog wagens of schuiten met passagiers aencomende wierden
deselve met detachementen geleijt poort in poort uit.
Den 13 Junij s' avonts begon 't gepeupel in den Hage ook te saem te rotten en het
huis van een rijke pagter van Spijk aen te tasten, dog verstroyt door de burgerij.
Den 17 dito van gelijken.2)
Den 18 dito op nieuws rumoer en alarm, en ontset, blijvende eenige kijkers door
musquitschoten van de burgerij doot.3)
Den 19 haeldense verscheydene pagters huisen om ver, dog militie en burgerij
stuitede den voortgang,

1) Het leven van Willem IV, Deel II, blz. 123.
2) Het leven van Willem IV, Deel II, blz. 130, over de onlusten te 's Hage, Leiden en Amsterdam.
3) Op dezen dag roerde zich vooral Dirk Frerking, die 1 Juli 1748 daarom ter dood veroordeeld
is. Het vonnis is in het archief v.F.
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werdende de Haegse burgerij gesoulageert door 't uittrekken van de guardes te voet
in garnisoen aldaer; en dus de securiteyt van burgers en regering gevestigt, wijl de
menigte dreygde de huisen van Wassenaer Twikkel, de Raedps.1) en proc. g.v. Wesel,
en scheenen te begeven een afsetting van veele onder 't oude ministerie.
Tot Leyden ging het den 17 aen de gang, ongeveer gelijk tot Haerlem en wierden
verscheyde pagters huisen gespolieert en vernielt.
Dien selven dag begon het smeulen tot Amsterdam ook in vlam te ontslaen op
Maendag den 17, dog gedempt door toegeventheit van heffinge der boter pagt, sijnde
doen het rumoer op de boter merkt.
Tot Delft, ter Gouda en elders ontstonden ook tumulten; alle mij niet genoegsaem
bekent.
Het ongeval wilde dat sijn Hoogheit was geattacqueert geworden door een
indispositie hellende na de pleuris, die hem verpligte sig te doen aderlaten, en vermits
de koorts hem bij bleef, ruste vereyste. Dit gebeurde den 13.
Gecommde raden, siende desen swaren buy opcomen, vermeenden hetselve te
stillen en te doen verdwijnen door het publiceren van een publicatie vertonende de
aengelegentheit van het continueren der pagten, en daer tegen de verlegentheit bij
het stilstaen derselve. En daerom waerschouwende sig sedig en gerust te gedragen,
en geen nieuwigheden aen te vangen.2)
Dese publicatie was3) geheel buiten kennis van S.Ht.,

1) Jacob Gilles.
2) Zie deze publicatie in ‘Het leven van Willem IV’, Dl. II, blz. 123.
3) Nogtans pronkte de naam van S.Ht. boven aen gelijk in alle placcaten van Gecomde raden.
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vermits desselfs indispositie geen aenspraek toeliet, en men segt dat S.Ht. daervan
en van 't geen soo in den Haeg als elders gebeurde om deselve redenen geene kennisse
bequam als Dingsdag avont den 18 wanneer 't grootste alarm in den Haeg ontstont
en S.Ht. de alarm horende slaen vroeg wat sulx was, 't geen eerst 't woort gegeven
wiert van brand, dog cort daerop 't eygentlijke geopenbaart. Waerop sijn Ht. nu
merkelijk gebetert sig s' anderen daegs den 19 Junij in een draegstoel liet brengen in
de Hollantse vergaderinge en doen aldaer wiert gecoucheert1) een remarquabel placaet
van de Staten van Hollant conform aen 't advis van S.Ht. sig beclaegende dat veele
der ingesetenen in plaets van sig alvorens behoorlijk te adresseren over de
beswaernisse welke se over de pagten hadden en aen te wijsen een aequivalent
bequaem middel, sig hebben begeven tot violentien in een tijt doen 't stilstaen van
soo importante landsrevenuen van de schadelijkste gevolgen is voor de militie die
onbetaelt sal moeten blijven in een tijt daer 't contrarie soo hoog nodig is, voor de
rentenieren, die haere los en lijfrente van de comptoiren niet sullen connen ontvangen,
voor de arbeydsluiden en winkeliers, die bij gebrek van de gefourneert werdende
penningen aen de renteniers geen werk en nog weiniger betalinge sullen hebben, en
derhalven ordonnerende tot voorcominge van die incongruiteyten dat een yder sig
van feitelijkheden en violentien onthoude, maer inslae de weg van behoorlijke

1) Dit was het placaat van 19 Juny, op pag. 87 reeds vermeld in noot 2, en dat buiten weten van
den Prins door de gecomde raden ontworpen was, maar nu onmiddelijk werd ingetrokken.
Leven van Willem IV, Dl. II, blz. 125.
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remonstrantien en aenleydingen tot beter middelen bij poene welke de placcaten
tegen de contraventeurs hebben gestatueert.
Woensdag denselven dag waeren de bewegingen tot Haerlem soo hooggaende dat
de magistraet verpligt was en gedwongen wiert, om te arresteren en te doen publiceren
een afschaffinge der pagten en sulx met alle aendrang ter Staetse vergaderinge te
sullen tragten door te drijven, welk placaet ook in de Donderd. courante wiert gedrukt,
daer toe mede vi coactus.
Dese extravagante dwang in den Haeg wel haest overgebragt sijnde veroorsaekte
een algemeene consternatie, terwijl men ten Hove niet alteseer dese bewegingen
scheen te apprehenderen, en hoopte deselve eerlange door sagtheit te boven te coomen.
Weshalven de Staeten van Hollant met advis van S.Ht. op nieuw een seer sterke
resolutie namen, vernietigende en condemnerende in de hoogste graed de resolutie
bij de regeerders van Haerlem genomen, en als nog ordonnerende elk en een ygelijk
de pagtsaken haer train te laten gaen tot dat daerin anders bij de hooge overigheit
voorzien was. 21 Junij.1)
Dog de gemeente wiert daerdoor niet gestilt. 'T werk was aen de gang; sij moesten
er mee door, de veelheit der handdadige moeste haer bevrijden van de straf, en het
effect van huer driftige onbesonnentheyt doen doordrijven.
In gevolge dies continueerden de nieuwe beroertens en ontvlamde het smeulend
vuir tot Amsterdam wederom met groot gewelt op Maendag den 23 Junij, wanneer

1) Dit placcaat is gedrukt in ‘Het leven van Willem IV’, dl. II, blz. 125, maar heeft daar de
dagteekening van 22 Junij.
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menig pagters huis omver raekte of gespolieert wierd, en eindelijk ook die der
wijncopers, welke onder haren de wijnpagt in admodiatie hadden, soo dat men
verhaelt, dat se wijn uit alle vaten lieten loopen, waerdoor sommige kelders 3 a 4
voet diep vol wijn stonden, en eenige sig soo vol soopen, dat se in de wijnplassen
neervielen en daer in verdronken.1)
Waerdoor eindelijk S.Ht. geen cans siende den voortgang te stuiten op Dingsdag
24 Junij te raede wierd te proponeren aen de Staten v. Hollant om:
1o aan te sien den tegenwoordige gesteltheit en derhalven af te schaffen de pagten;
die weer te vinden bij quotisatie van hooftgelt als anders,
o de klagten over de abuisen van de amptenaren reeds verleden jaer bij Rotterdam
2
geproponeert tot genoegen af te doen,
o de posterijen van nu af aen te destineren ten profijte van den Lande.2)
3
Welke voorstellingen van dat effect waeren dat de Staten daer inne niet durvende
difficulteren sulx resolveerden3); 't geen van dat effect was, dat en de cordialiteijt van
de Amsterdammer burgerij en 't genoegen deser afschaffinge de saeken aldaer tot
ruste bragte s' Woendags den 26 Junij, even voor den bedestond, welke nog in goede
ordentlijkheit gehouden wierd.
Nadat de burgerij een vremdeling, mogelijk een hooft der gaudieven en de eerste
in 't oproer, voorgevende

1) De regeering van A. maakte een ‘waerschouwinge en publicatie’ bekend tegen ‘het
verfoeyelijke oproer.’ Een afdruk is in het archief v.E., dd. 4 Julij 1748.’
2) Deze propositie is gedrukt in ‘Het leven van Willem IV’, dl. II, blz. 127, en ligt in separaat
afdruk in het archief v.E.
3) Zie de publicatie in ‘Het leven van Willem IV’, dl. II, blz. 128.
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alle roovinge tot eygen profijt tegen te gaen, dog bevonden werd het contrarie te
doen, geschoten, daerop doot geslagen, en onverwijlt na Woolwijk getransporteert
en daer bij een been hadden doen ophangen door de Justitie.
Dit Hollantse werk aldus consecutif afgehandelt hebbende keer ik weder na
Vrieslant.
't Hof van Justitie, ten hoogsten gevoellijk over haere gevilipendeerde en
gevioleerde jurisdictie en handhavinge der militie, resolveerde daervan bij missive
aen S.Ht. kennisse te geven met versoek van deszelfs hooge protectie en met eenen
sulx te communiceren aen de Heeren Staten en aen te dringen op de nodige
voorsieninge tot securiteit van de hooge collegien haere authoriteyt, van de stad selve
en alle haere goede ingesetenen.
Aengaende de gegevene communicatie resolveerden de Staten van gelijken direct
aen S.Ht. over deselve materie te schrijven, onseker sijnde van eenige audientie aen
onse Commissie te verlenen; en opt 't 2de goedgevonden het selve commissoriael te
maken op t mindergetal met Commissarissen van Collegie en Hof van Justitie, en
ten oproepinge van Gecomde uit de Magisstraet en bevelhebbers, 't geen nog dien
selven nademiddag werkstellig wierde gemaekt.
Uit het Collegie waren J. Vegelin v. C. en Sloterdijk.
Uit den Hove prove. Wielinga1) en Kempenaer.2)
Uit de Magistraet Hiddema, Swalue, v.d. Veen, Purson. (Pierson?)
Uit de Bevelhebbers Buma, Herfst, Wesselius, Reyding.

1) Epeus Wielinga.
2) Jan de Kempenaer.
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Het voorstel was: meerder goede ordre, en sterker wagt, met aenbiedinge van militie.
Gecomde uit Magistraet en Bevelhebbers naemen aen sulx te rapporteeren, en
bragten om 7 uir bescheit, dat sij aenboden 50 man nagts op de wagt, mits alvorens
nieuwe omschrijvinge van ter wagt trekkende burgery te doen, welke nú in 't geheel
maer sterk was 300 man; dat voor dese extra wagtcosten het land yder nagt behoorde
te betalen 6 gl.; dat de militie de poorten moeste besetten, en bij alle tumult voorgaen
als loontrekkende; dat ook de wagtgelden bij veele regenten voor haere huisen of
wooningen in de stad niet betaelt werdende tot haere laste souden coomen;1) - dog
betoonden genoegsaem dat se meer inclineerden tot die middelen welke nu in train
waeren, als dese nieuwe te introduceren, duidelijk te kennen gevende dat veele
burgeren niet praetendeerden sig in de bresse te stellen tot verdedinge van 't huis van
den Lands fiscael schoon met eenen sijnde hunnen regerende burgemeester; dat ook
bij veele soodanige quaede impressie was tegen de Hoge regeringe, dat se voorsagen,
dat die in cas van beledinge aen personen of goederen mede van generaele assistentie
geen versekeringe conden hebben.
Een harde tael en schier niet te verduwen in een stad die alle beneficie van het
resideren der Staetse vergaderingen en alle hooge Collegien met den aencleve van
dien genoot, en een lafhertigheit welke haer ten eeuwig verwijt mogt sijn.

1) In het archief v. E. ligt nog een geschreven concept, betreffende deze zaak, dat slechts een
weinig verschilt van het in den tekst voorkomende, maar waarop buiten is geschreven ‘dog
niet in 't werk gestelt.’ Zie ook Doting a.w. blz. 84, die echter het besluit anders voorstelt
dan onze schrijver.
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De regeringe en haer authoriteyt is allesints van elk redelijk mensch en ingesetenen
nodig beschermt te werden; dog beschuldigingen tegen persoonen van regeringe,
over malversatien in haer particulier of Staetsbedrijf suspect, moesten tegen deselve
geintenteert werden, maer in geenen deele hun getal, mogelijk veel geringer als de
quaedaerdige inboesemingen van lasteraers, aengeset door belanghebbende in de
onderbrenginge van de tegenwoordige regeringe, dog wel het overige gedeelte, dat
al het gesag in politie en justitie bloot stelde aen de uiterste gevaeren.
29 wiert hier van rapport gedaen aen de Staten: maer de brief aen de Prins
geschreven niet wel in den in den beginne na 't sin van de meeste geschoeyt.
Nieuwe aendrang wegens die van Harlingen, meerendeels geinstigeert door een
coopman Talma, die lange in oneenigheit met de regering had geleeft, ten opsigt van
een bij Staetse authoriteyt opgeschorte criminele aenspraek tegen eenige der
Magistraet, en 3o nieuwe aendrang van 't Collegie ter admiraliteyt tot becominge van
eenige penningen, waer toe de uiterste nood haer aendrong door de terug verwagt
werdende geëquipeerde scheepen en haere afbetalinge - verhinderden de deliberatien
op dien dag finael als enkelijk over de brief welke bij nader concipiëringe
geapprobeert wiert.
30 Juny. eindelijk na veel hacqueterens wierd de voorsorge van beter voorcominge
van gedreygde ongelukken in de stad nader commissariael gemaekt met de selve
Heeren.
De Burgemeester Arnoldi sessie hebbende in 't mindergetal rapporteerde dat aen
hem als president gisteren avont waren gecomen twee Gecomde met een procuratie
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op haer door de overige Gecomde uit de gemeentens deser stad verstrekt, behelsende
versoek aen Haer Agb. om kennisse te hebben wat nopens dese saek was geproponeert
of geresolveert, de securiteit van haere persoonen en der gemeente daer aen gelegen
sijnde.1)
Wij voeren daerop voort met de besoigne en lieten aen haer Agtb. daervan
soodanige Communicatie te willen geven als sij goed dagten.
'T besluit dan was als nog generale inclinatie om het bij 't vorige te laten blijven;
des sig onderwerpende aen de ordres der Staten.
Dog wiert vervolgens genoegsaem eenparig besloten dat de regeringe de militie
der guarde te voet alhier present sou laten gebruiken bij alle ongevallen en als
loontrekkende voor aen te gaen. Ook een klein corps der praesente in staet sijnde ex
populo te sullen formeren, ten selven einde; dat de stad 's nagts telkens 36 man op
de wagt sal leveren; dat de militaire en burgerwagt bij eenige merkelijke beweginge
sullen toeschieten ter plaetse daer 't ongeval exteert, en het selve tragten te dempen
en te verdrijven, dog bij aengroey of andere feytelijkheden en violentien de alarmklok
doen luiden, en dan alle militie en burgerij dient onder de wapenen op haer bestemde
plaetse coomen en vervolgens gewelt met gewelt te keer te gaen, en de beledigde
defenderen; dat de ontresen costen s' nagts sullen belopen 5 gl, en nopens de
wagtgelden een opstel gemaekt en daer op favorabel gereflecteert werden.2)

1) Onze schrijver deelt hier kort mede, wat Doting a.w. blz. 85-92 verhaalt omtrent de
wacht-maatregelen, die de Vlietsters namen. De wacht-artikelen echter, bij Doting gedrukt
blz. 87-92, liggen in manuscript in het archief v. E., en zijn gedateerd 1 Julij 1748.
2) Dit was het besluit, waarop Doting blz. 84 onder en 85 boven met een enkel woord doelt.
Later gaf deze wachtbezoldiging aanleiding tot verschil. De Staten namen 29 Juli 1748 een
Resolutie, waarbij het verzoek der bevelhebbers van Leeuw. werd toegestaan, dat, ten behoeve
van ‘de Nachtwacht’ een wachtgeld van de ingezetenen wordt geheven van twee of een
stuiver 's weeks, terwijl de Joden en Mennonieten 4 stuivers zullen betalen, welk wachtgeld
door allen zonder onderscheid moet voldaan worden, ook door de Leden der Regeering van
stad en Prov., door het Hof, de Predikanten, Praeceptoren van de Lat. scholen enz. Het Hof
protesteerde bij de Staten tegen deze Resolutie, die afgeperst was in een tijd van ‘volkomen
anarchij’, en die in strijd was met alle privilegien, aan het Hof sints zijne erectie onder de
Hertogen van Saksen verleend, en die aan de burgers mag opgelegd worden, maar niet aan
de Leden van het Hof. - De Staten handhaafden 28 Juli 1750 hunne Resolutie van 29 Juli
1748 tegen het protest van het Hof, dat zij 13 Maart 1750 ontvangen hadden. - 10 Aug. 1750
volharden de Staten bij hun besluit, na de consideratien van den Prins Stadh. gehoord te
hebben. - En eerst 6 Mei 1778 eindigde dit dispuut. De Raadsheeren werden toen verplicht
het wachtgeld te betalen. - Zie J.C. Singels, Inventaris v.h. oud archief der stad Leeuwarden,
bij A. Jongbloed 1893, blz. 305 en 306.
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De saek van Harlingen bleef haperen en sonder conclusie.
'T was niet van heden of gisteren dat het algemeene gerugt de Magistraet
beschuldigde van te hebben een particuliere beurs hercomstig uit eequivalenten welke
se hadden gestelt op ampten bij nieuwe begevinge en mogelijk ook uit collecten,
welk beursje sij noemden het botervat, en daer uit deselve converteerden tot hoedinge
van officegelden, eenige verteringen, en ook wel hetselve omparteden. In den vorigen
jaere was het gebeurt dat voor den Hove geventileert wierd een proces over een
rekeninge welke een curator had gedaen, en waerin hij aengesproken wierd van niet
te hebben gebragt sekere posten relatie hebbende tot dese emolumenten. 'T Hof bij
't vuideren van het proces sulx remarquerende meende verpligt te wesen, die saek
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te stellen in handen van de Proc. Genl, en hem te gelasten over 't geene die saeke te
nemen naukeurige informatie; welke daerop na Harlingen vertrok en van sijn
verrigtingen bij vervolg rapport dede. Waer na bij 5 Heeren praesent,1) bij extra
vergaderinge en 1 aengeseyt dog agtergebleven sijnde, de beschuldigde persoonen
wierden geciteert en tegen haer criminelijk geprocedeert. Dit wierd seer hoog genomen
bij de andere Heeren; vooreerst bij de Hre Boelens,2) niet gecompareert, en Laas v.
Burmania, wel gecompareert dog doenmaels tegen den separate vergaderinge
geopponeert, en 2o bij W.v. Viersen, Ph. v. Viersen, Lyklama,3) Wielenga en N.N.,
niet aengeseyt, s' anderendaegs in de volle vergaderinge daer tegen protesterende.
De agerende Heeren sustineerden daer toe regt gehad te hebben omdat de oude
Heer N.N., nu overleden, mede onder de beschuldigde was, en daer om hij direct
uitgesloten, en van gelijken die hem in de 6 graed bestonden, bij relatie volgens de
instructie.
De vijf Heeren allegeerden dat geen separate aenseggingen mogten geschieden,
maer alle de Leden aengecondigt werden te compareren, dan de saecke voorgestelt,
en Leden sig overtuigt vindende dat het gemelde artikel der instructie op haer
reflecteerde moesten uitgaen, of anders daer over gevoteert werden; dit susteneerden
ook de 2 niet gecompareerde; dat ook de geproponeerde beswaernisse niet in alle
deelen buiten dispuut was, dat de oude Heer overleden sijnde de criminele actie
cesseerde, en vervolgens de vier

1) en 1 absent dog schriftelijk advis ingevende; Jr. Laes v. Burma. wel praesent dog sig
opponerende.
2) Ayzo Boelens.
3) Tinco Lycklama à Nijeholt.
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overige van die voteringe over die saeke niet conden werden uitgesloten. Dese
dispuiten gingen hoog en waren van verre uitsiende gevolgen.
En men merkte het aen als een yver tusschen de Heeren Hamerster1) en N.N.,
voormaels intime vrinden in geestelijke en polityque sentimenten, dog sedert een
jaer a twee onderlinge verkoelt. De Heere Andringa wiens suster de Heere N.N. ten
vrouwe had gehad, door desselfs nepotisme in Zeven Wouden de besturende directie
hebbende, en in Oostergoo veel vrinden, gelijk mede in Westergoo door de Heere
Sminia, dreef het bij de Staten door dat de respective verschil hebbende Leden van
den Hove daer over de Staten, bij deductie, van de gronden dies souden informeren
om daer inne te decideren en onderwijlen, ten principalen, Staten te overleveren.
Dit geschiede niet sonder merkelijke oppositie van Steden en andere meerendeels
van den adelijken Staete, uitgenomen Jr. H.D.E.v.A. en S.J.v.B.R. uit O. en W.
En wat aendrang sedert aengewent wierde om de quaestie te decideren en
gevolgelijk de Staten aftedoen, twee quartieren weerhielden sulx altoos; dog in dese
ongesteltheit van tijden de saeke weer opt tapijt coomende, was en wierd het
bedenkelijker op dat stuk soo stijf te blijven staen.
O. en W. hadden sig reeds tot afdoeninge voor eenige tijt gedeclareert.
De Heere IJtsma, nu premier, soo men segt, tot Harlingen, en dese kladde in de
regeringe, hoewel voor sijn tijt gebeurt, geerne sonder vervolg siende

1) Dominicus Hamerster.
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bragt de steden in die opinie, dat Talma uit personele haet hier van de drijver was,
en anders de gemeente nu content.
Goede vrinden hadden geerne de Raedsheer N.N. geinduceert omme sig van die
actie aftemaken bij compositie, waer omtrent de begrotinge niet hoog sou steygeren,
dog meenende de goede naem en agtinge van s' vader daer bij te seer geinteresseert
te sijn, en hij selfs door geen genoegsaem blijken overtuigt, ook schuivende de
aengestelde actie op eenige animositeyt van de Heere Haren, bleef stijf op sijn stuk
staen, en meende daer te boven dat door desselfs vrinden daer inne nu genoegsaem
voorsien was door de Staten.
Op den 29 Junij sijnde Saturdag wiert de sententie op sommiere getuigenis van
verscheydene personen tegen de Harlinger concussor, verleden week geapprehendeert
en overgebragt, gevelt, ter gewoner tijt en plaetse geexecuteert, en den delinquant
gegeeselt, gebrandmerkt en 7 jaer in 't tugthuis gebannen,1) sijnde poena morti
proxima. 'T was te verwonderen hoe weinig menschen daer bij als kijkers assisteerden;
dog veele nogtans bij 't hooren lesen der sententie, alles sonder gemor of beweginge.
Eenigsints was dese executie gesecreteert, dog s' morgens bij veele reeds rugtbaer.
Had het afgedwongen ontslag op Woensdag niet voorgegaen, sou die apprehensie
en dese straffe oeffeninge een algemeene verbeeldinge en indruk van de herstelde
magt van 't Hof gegeven hebben; dog 't gemeen schijnt te hebben gedistingueert pagt
saeken en feitelijkheden of concussie aen personen over andere saken.

1) Ook Doting vermeldt deze straf, blz. 85.
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Maendag den 1 Julij vergaderden de Staten voordemiddags. Timmer en metselaers
knegten hadden sig ter wagt ten getale van verre over de 100 aengeboden mits
hebbende landsgeweer. Hierover vielen veele bedenkingen, de ijver wel gepresen,
dog in een conferentie met Magistraet en bevelhebbers nader te overwegen. 'S
nademiddags deed de Magistraet rapport van haer geresolveerde nopens de
geconcipieerde meerdere wagthoudinge, en op de swarigheden bij haer gemoveert
wiert de wagt gelaten bij het oude, synde een dubbelt getal of 24 uitmakende. Sij
begrepen ook de aenbiedinge van de metselaers en timmermans gesellen van
consequentie.
De Gecomde van de Gemeentens uit de stad hadden bij memorie aen de Magistraet
gerepresenteert hare bedenkelijkheit over een reeds gerugt makende aenstaende
inhalinge van de Prins bij de burgerij voorgenomen, deselve ontijdig in costen en
gevolgen agtende, versoekende daer op gelet en de saeken daer heenen gedirigeert
te werden ten einde S.Ht. alhier stilletjes mogte aencomen.
De post bragt ons brieven van onse Commissie in s Hage, behelsende becomene
audientie bij S.Ht. op Vrijdag, met overleveringe der stukken haer ten sulken einde
toegesonden.
S.Ht. betuigde desselfs aendoeninge over de ongesteltheit alhier, en beloofde het
geproponeerde te sullen overwegen met alle attentie, en haer nader van desselfs
gedagten communicatie geven, met versoek van soo lange haer terugreys opteschorten.
In Hollant waren de saeken soo hooggaende geworden en de aendrang en de
bevattinge van het voordeel
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der afschaffinge van de pagten soo algemeen, dat er nog reden nog gewelt tegen te
gebruiken was. S.Ht. dat overwegende en om 't volk te eerder tot bedaren te crijgen
deede den 29 in de vergaderinge van Hollant een propositie,1) daer heen tenderende:
1o. afschaffinge der pagten en nieuwe quotisatie
2o. redres in 't misbruik der ampten
3o. posteryen ten profijte des lands.
Het eerste wierd aenstonts geresolveert en s' anderen daegs gepubliceert,2) en dus 't
gemeen eenigsints tot stilte geraekt. Dog tot Amsterdam waeren des Dingsdags na
gegaen een gevangen eenige persoonen in de voortogt des oproer als een averegts
huis wiert aengetast. Een jonge klapte, en eenige hoofden wierden des anderen daegs
geattrappeert. Van twee de sententie des Donderdags gevelt. En deselve sijnde een
mans en een vrouws persoon des Vrijdags op de waeg ten venster uit opgehangen.
Als sulx aen de laetste te werk gestelt wiert, maekte sij veel gebaer, waerop de menigte
aendrong, en gesint scheen haer te ontsetten. De burgerij aldaer in grooten getal
geposteert, sig niet langer meester siende, gaven vuir, en schooten een merkelijk
getal dood en gequetst; een ander gedeelte door den drang terug deinsende vielen in
't damrak, en verdronken daer van verscheydene.
De burgerij was moedig op den triumph.
In Frieslant scheen wel een uitwendige gerustheit maer innerlijk was 't herte boos
en oproerig. De verbeeldinge dat elk nu meester was, en ten besten (in

1) Lev. v. Will. IV, Dl. II. blz. 127.
2) a.w., blz. 128.
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het beste geval) dat de breede gemeente van alle inwoonderen de souverain was, en
alles van haer dwang jae! wenk moest dependeren, drong dieper en dieper in de
gemoederen. De leugenstofferingen om de regeringe swart te maeken waren oneindig,
en hadden ingang hoe ongegront ook, en verwekten vervolgens tegen deselve een
algemeenen haet en ongeneygtheit. De langwijligheit van onse commissie in s Hage
en haer geringe vorderinge, hoewel meerendeels toevallig om de voorgevallene
siekte, en sedert gebeurde evenementen in Hollant, vermeerderde den indruk en
voorgeven van veel, dat S.Ht. over de tegenwoordige regeringe onvergenoegt was,
hetgeen dat effect had dat het haere wanbedrijven, hoe wel averegts bevat, stijfde.
Op de Geest1) had de grietman Schwartsenberg alle mogelijke moeite, om de rust
te bewaren.
Op het Bild vergaderden de gemeentens in de kerken, stemden een nieuwe volmagt
in plaets van de Fiscael Ekkringa, nominerende gecomde om alhier in de stad de
rekeninge met desselfs soon optenemen en te examineren, en eindelijk schreven een
brief aen hun Grietman, althans sijnde Gedeputeerde bij de Hertog van Cumberlant
in de armee, om binnen 12 dagen 't huis te coomen, bij gebreke dies dat sijn huis sou
geruineert werden.
Tot Harlingen waren de weevers knegts opgestaen tegen eenen Burgerweever.....
voor wien se hadden gewerkt en geobserveert dat hij bij 't afmeten van 't gewevene
constig een duimbreed op yder el had uitgehaelt, 't geen sij bij repetitie nu weder
begeerden, sulx alles

1) Rinsumageest.
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hebbende saem gerekent sedert jaeren herwaerts. En bij weigeringe souden het huis
schier hebben omver gelopen, soo niet de gesamentlijke Gecomde waren toegeschoten,
en gewelt hadden belet. Des niettemin wiert hij genootsaekt de actie aftemaken bij
redemtie.
Tot Bosum en. elders was ook beweginge geweest, dog sonder gevolg.
Op het Veen, op de Lemmer, op de Joure, mede een onrustige rust.
2 Julij vergaderden de Staten.
'T werk van Harlingen was 't principale point. De status was reeds gisteren voor
afgedaen gehouden. Nu was de vraeg of de voorsittende Heer hebbende geconvoceert
niet de volle Raed maer alleen die Heeren daer over connende sitten, had wel of
qualijk gedaen, en of over die geheele saeke souden connen adviseren de 5 Heeren
alleen of ook de 4 andere. N.N. per se niet. Men had veel werk om het daer over eens
te werden.
3 Julij vergaderden de Staten en delibereerden over 3 pointen principael.
o
1 . over een versoek bij request door 6 Gecomde van 't Bildt ingebragt in 't
mindergetal behelsende in haer faveur interpretatie van het oud dispuut, of de
State billanda bij haer wierden beseten als bruikers en huurders of als
employteutie, en dat voortaen den opbreng ⅓ minder mogte sijn, met afschaffinge
ook van de termijnen van 't propijn. Waer op geresolveert wierd haer
beswaernisse naukeurig te sullen examineren, en behoorlijke reflexie maken.
o
2 . op twee voorstellen bij de 2 Gecomde gisteren in het mindergetal gebragt uit
namen der Doele vergaderinge
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a.

b.

om alle lopende en verdere openstaende actien rakende de uitvoer
van rundvee en passagegelt te houden voor gesloten met compensatie
der costen, en overleveringe van het aengehaelde.
om de schrijvers en ontvangers te exhorteren tot betalingen en
opbreng, ten einde de militie rigtig moge betaelt werden.

Welke beijde saeken1) wierden gestelt aen een conferentie te houden op 't Landshuis
door Heren H.D.E.v.A.; P.v.A.; J.V.v.C. en E.S.v.B. met Gecomde van de Doele.
'S namiddags wiert om 4 uir deselve gehouden in Lanstuins somerhuisje met Albert
Douwes en J.A. Basseleur, en wierden bijvoegselen bij ons voorgestelt op rapport
geagreëert, en de te doene publicatien in 't net gestelt.
Gisteren op den middag quam de Heer Binkes bij de raedsheer Sixma als eerste
van de Raed, en hem praeadverteren dat de intentie der Gece. van de gemeenten was
dat de Heeren van 't Hof de eed geregelt bij 't placaet van den 5 Junij souden moeten
doen. Desen dag quam daer geen verder vervolg van.
4 Julij postdag quam een brief in van S.Ht. betuigende desselfs aendoeninge over
onse ongesteltheit, beclaegende sig dat desselfs gepasseerde siekte en sedert
opgecomene moeyelijkheden in Hollant hem hadden verhindert soo spoedig herwaerts
te comen als desselfs voornemen wel was geweest, en belovende het selve ter eerster
toelatende gelegentheit te sullen doen en onderwijlen efficacieuse ordre te sullen
stellen tot hand-

1) Zie het korter bericht hiervan bij Doting a.w., blz. 92. In het archief v. E. ligt in manuscript
‘Conferentie over 2 propositien door de vergaderinge op de Doele ingebragt en conclusie.’
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houdinge aen de loop der Justitie etc. - en daer op gerescribeert ter danksegginge en
nader aendrang.
De Commissie van 't viertal deed rapport der conferentie met Gece. van de
gemeenten gehouden. Daer over wierden eenige remarques gemaekt, dog vervielen
bij elucidatie - en 's nademiddags hadden wij nader conferentie alweer wedersijden,
openden de approbatie en dus gearresteert wierden beyde propositien onder
verschikkinge en verbeteringe van eenige woorden.1)
5 July vertoonde op nieuw een schouwtoneel eenigsints gelijk aen dat van den 5
Junij laestleden.
Eenige Gecomde van de Doele vergaderinge hadden 's daegs te voren kennisse
gegeven aen de Heere Swartsenberg dat sij in staet souden sijn desen dag eenige
pointen ter vergaderinge van de Staten overtebrengen.
Op 't Landshuis was niets te doen als daer na te wagten, en terwijl het tegen 11
uiren liep en wij geen kennisse van de praecyse tijt hadden verdroot het ons en 't
meerendeel der Volmagten gingen af, gelijk ook het mindergetal scheydede; dog
cort daer op quamen 16 Gecommde, sonder vooraf te hebben laten vraegen, opt
Landshuis, 't geen eenige confusie gaf, werdende aenstonts boden uitgesonden tot
prompte vergaderinge en de Doele Gecommde in een vertrekcamer gebragt. Als 't
mindergetal weer bij een was, wierden sij daer in gelaten,
als O.
Hulshuis

W.
Hemrica

Z.W.
Wigeri

St.
Smits

Marten Luitsens

Fontein

Edema

Alema

Wilman

Steensma

Dirk Beerents

Brouwer

Geolt Arents

Staek

Faber

Binkes,

1) Zie Doting a.w., Bijl. 10, waarin 5 Julij 1748 als de dag van afkondiging der Publicatie wordt
genoemd. Zie voorgaande blz. 103, noot 1.
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wanneer sij (Binkes het woord doende) aen HaerEd. Mo. presenteerden een
remonstrantie behelsende 72 pointen reformatoir,1) waer op sij versogten approbatie
der Staten, soo doenlijk voor vier uiren s nademiddags.
Het welke wanneer de Heeren van 't mindergetal betoogden onmogelijk te sijn,
connende nauwelijks in die corten tijt in de camer gelesen werden, veel min
geexamineert, door hun wiert beantwoort, ‘men cost het wel in de camer van
Oostergoo in praesentie van Leden van Staet lesen’, betuigende dat sij bij onverhoopte
delaij niet wilden verantwoordelijk sijn aen de gevolgen. Na sulx gingen se af.
En de 4 camers wierden in Oostergoos camer versogt en aldaer alle pointen gelesen.
'S nademiddags vergaderden de camers om half tweën. Aller sentimenten quamen
eenparig daerop uit:2)

1) In die punten drong men voornamelijk aan op:
1. maatregelen tot tegengaan van de opeenhooping van ambten.
2. dat, in overeenstemming met het voorstel van de Zevenwouden, naast den Grietman
of stedelijken magistraats persoon nog twee afgevaardigden op den Landsdag
gezonden zouden worden, en elk hunner een derde stem zou uitbrengen;
3. dat de tractamenten der grietslui door de stemgerechtigde ingezetenen op een matige
som gesteld zouden worden, en dat niets dan de onkosten van het deel over zijne
bewoners mocht worden omgeslagen, na nauwkeurig onderzoek der kwitantiën;
4. dat er jaarlijks uit de breede gemeente van elke grietenij of stad 2 personen gekozen
zouden worden. om te Leeuwarden op de Doele te vergaderen, en te zorgen dat de
punten reformatoir werden nagekomen, en 's lands penningen goed werden besteed.
Overigens kwamen de 72 punten grootendeels met het Reglement reformatoir van 1673
overeen. Zie Dr. Slothouwer a.w.
2) Het flink en manmoedig advies van den Heer J.V. v. Cl. is in het archief v. E. aanwezig, en
wordt hierachter in Bijlage XI medegedeeld. Eveneens zijn in genoemd archief nog 2 stukken,
waarvan één een advies is, met de hand van een ander geschreven, en tegen de opdracht van
meer macht aan den Stadhouder gericht (zie hierachter Bijl. XII), en het ander een concept
voor een bepaald besluit schijnt te zijn, geschreven door den Heer J.V.v.Cl. (zie hierachter
Bijl. XIII).
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dat men sou verclaeren onmogelijk in staet te sijn alle die pointen te connen
onthouden, dat deselve stuk voor stuk behoorden gexamineert, en des nood daerover
door Commissarien uit het midden der Staten geconfereert werde met gecome van
de Doele vergaderinge, als sijnde saken van het uiterste belang en de fondamenten
der regeringe rakende, dat alles soo onderling gepraepareert sijnde diende te werden
gebragt ter decisie van S.Ht. ingevolge de Staten Resolutie van den 11 Junij. Nadat
men lange over de bewoordingen het oneens was geweest, en eenige reeds overhelden
om maer alles toe te geven, onder(wijl) verwittigt sijnde dat de Gecoe niets souden
relacheren, en andere sig van hertelijke protestatien tegen haere dreygementen wilden
bedienen, dog eindelijk door een conciliatoir advis getempert, cortelijk seggende dat
men het moest ondersoeken, en gevolgelijk brengen ter decisie van de Stadhouder,
en in gevalle sij tot ondersoek geen tijt gaven, als dan eenvoudig des Stadhouders
decisie te requireren.
Het wierde ongeveer vijf uiren, wanneer de Doele vergaderinge liet weten dat het
antwoort in gereetheit was.
Haere Gecomde quamen weder.
Men opende haer ons besluit.
Sij rapporteerden het aen de Doele, en bragten binnen corten tijding terug, dat men
daerover ten uitersten onvergenoegt was, en dat absoluit vergden eenvoudige
approbatie morrende en dreygende met de ongenade des volks als wiens oogen alle
op dit werk sagen.
Het mindergetal had onderwijlen vollemagt gecregen

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

107
om soo verre af te geven, dat men het alleen ter decisie van S.Ht. gaf.
Dit behaegde dese Gecomde ook niet.
Dog eindelijk na langduirige over en weer praten, vond men uit het te laten ter
approbatie en guarantie van S.Ht., de laeste clausule seer bij de gemeenten geurgeert
werdende; herhalende dese Gece. dikwils de bedenkelijke gevolgen welke uit langer
uitstellen of clausuleren souden ontspruiten, was 't niet dese nagt, immers op den
morgen middag, wanneer een groote menigte soude opcomen, sijnde marktdag, in
verwagtinge van als dan de publicatie te horen en sulx missende het dan te bedugten
stont een groote verwarringe en mogelijk een bloedbad, en diergelijke dreygende
aendringingen meer; betuigende evenwel hun best te willen doen het ter Doele
vergaderinge daer heen te willen dirigeren, dat het alsoo geschikt werde.
Soo veel wij vernamen, ontstont op haer rapport aldaer een groote beweginge, die
van Oostergo en de Wouden een eenvoudige approbatie absoluut afvorderende, de
beyde andere quartieren, de gementioneerde clausule admitterende; en wanneer alsoo
door stijf staen het tot geen conclusie con coomen, seyden dese laeste dat sij dan
alleen wegens hun dit rapport souden brengen, en laten de andere aenspraekelijk
voor de gevolgen, waer op sij toevielen en dus gesamentlijk rapport van inschikkingen
bragten, 't geen ons wel behaegde, te meer omdat de camers der Steden en Westergoo
reeds waren afgegaen, en haere mindergetals Heeren hadden gelast, des noods, tot
eenvoudige acceptatie, waer af wij vreesden dat sij de lugt souden hebben gecregen.1)

1) Doting deelt in zijn bericht, blz. 96-98, niet zoo veel bijzonderheden mede. De 72 Poincten
Reformatoir, met de Resolutie der Staten er op, staan bij hem gedrukt in Bijlage 11.
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Dus scheydeden wij eindelijk om half negen uiren.
Onderwijlen waren eenige nieuwsgierige voor 't Landshuis vergadert, meest jongers
en vrouwen, 't geen op den laten avont yts vermeerderde als 't arbeytsvolk heilige
avont creeg, maer ik bemerkte in geenen deele eenige quaedaerdigheit, hebbende
selfs in de tusschentijt een poortie a 2 buiten om gewandelt, en geen de minste attentie
op dese saeken bespeurt, zelfs niet op t Vliet.
De quartieren van O. en Z.W. waren in dese saeken op 't landshuis de hertelijkste
en souden het er ligt met een contraprotestatie over de weigeringe der examinatie
hebben laten aflopen. Andere wederom meenden dat het dog op een sou uitcoomen,
vermits in desen soo veel irregulariteyten wierden begaen, dat een eenvoudige
approbatie, door dwang of vreese, gelijk dese was, (even goed zou zijn) als een
naukeurige oplettentheit en ondersoek, soo lange de Doele vergaderinge de baes
speelde.
6 Julij 's morgens om 6 uur vertrok ik na Langweer.
De Heere Grovestins Lt. Gl. was 's daegs te voren tot Leeuwerden aengecomen.
Men had groote hoope dat hij gechargeert was met eenige directie over de
ongelegentheit van 't gemeene Land, maer betuigde alleen gecomen te sijn, uit last
van S.Ht., om vermits de onmogelijke overcomste van de Heere Haren op t Bild, de
gistende gemoederen aldaer te versagten en te stillen soo doenlijk. Hij seyde dat onse
deputatie na den Haege ook reeds van daer vertrokken was, en alle momenten te
verwagten was -
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gelijk geschiede den vorigen nagt om ½ 12 uiren, wanneer mijn soon bij de Grietman
Burmania van Leeuwerderadeel sijn nagtverblijf nam, en gevolgelijk ik vroeg
vertrekkende en daer af niets wetende en haer onderweg onfeilbaer meinende te
vinden, hun miste; dog onderwegen het gewaer werdende mijn reys vervolgde.
De drie Heeren Jo. H.v.B., Jr. Jarig G. v. Burmania en mijn soon (terwijl de Heere
Grovestins in den Haege gebleven was de stoel niet connende vacant laten als
doenmaels alleen wegens Vrieslant in den Haeg sijnde) deden dien morgen aen 't
mindergetal rapport van hun wedervaren, met overleveringe van hunre credentiael.
S.Ht. had bij 't afscheit haer genoegsaem te kennen gegeven dat hij sou overcoomen
soo haest hij con wegens de saken in Hollant, en dat hij onderwijlen effasieuse
middelen sou gebruiken tot handhavinge der justitie alhier, sig niet verdere willende
uiten over de emphase van die uitdrukkingen.
Verders scheen niet ongenegen in de onsekerheit der herwaerts reyse nopens de
bepaelde tijt van eenige Heeren Commissarissen vooraf te senden tot provisioneel
ondersoek.
Waer op de Staten de Commissie bedankten en approbeerden het bij haer gedaene,
voorts resolveerden den Heere Stadhouder toe te senden:
1o. haer brief van danksegginge van voorgemelde post ontvangen, met nader
instantie ter overcomste.
o de 72 artikelen, en het geresolveerde daer omtrent met meldinge van de
2.
omstandigheden daer bij voorgevallen.
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3o. S.Ht. te betuigen haere aengenaemheit over 't senden van een commissie voor
af.
Dien voordemiddag quamen wederom Gecomde van de Doele in 't mindergetal, als
Hulshuis en...... seggende dat de vergaderinge ongenoegen gehad had over de extensie
van onze clausule, behelsende dat de Staten aen sig behielden de faculteyt om dese
72 pointen te brengen ter approbatie en guarantie van S.Ht., dog wisten niet hoe sij
het wilden verandert hebben. Dus keerden weer terug, en namen andere naderhants
mede wanneer het er op uitdraeyde dat het woortje faculteyt er uit moest, gelijk
geschiede. 'T was al seldsaem dat sij ons niet afvergden onse personeele vertekeninge,
gelijk den 5 Junij was geschiet.
De Doele vergaderinge verkoor uit den haeren vier persoonen om deselve 72
pointen te offereren aan S.Ht. in den Haeg ter approbatie en guarantie, met namen
Hulshuis uit O., Steensma uit W., Edema uit Z.W., Basseleur uit St., en dese
vertrokken Maendag avont van Stavoren.1)
De Landsdag bleef altoos continueeren, en men bepaelde maer een dag bij
adjournement om weer te vergaderen tegen Maendag.
7. Sondag nademiddag vertrok ik weder na Leeuwerden. De Heere Eysinga en ik
waeren op de gewoone tijt (bij de verdelinge der Commissien op Mey) genomineert
tot der Vijfdeelen dijken.
De ordinaire tijt van bestedinge was vroeger, dog de onlusten hadden deselve tot
heden doen uitstellen in hoope van meer bestendigheit, en vermits genoegsaem alle
wetten en regeringen buiten cragt waren,

1) Zie ook Doting a.w., blz. 104.
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stonden wij in bedenkinge of wij deselve Commissie souden bijwoonen of niet; dog
bij serieuse reflexie resolveerden wij derwaerts te gaen.
8 maekten wij vroegtijts om 8 uir te sijn ten huise van de dijkgrave Haersolte tot
Minnertsga, reden na dijkshoek, alwaer wij de volmagten en Dijksgedeputeerden
vonden, en gevolgelijk de bestedinge langs de dijk deden tot aen Harlingen, en dus
verrigteden 't geen de binnendijkfloreen raekt, sonder de minste turbe, verhinderinge
of belet. Wij waren evenwel niet wel te vreden dat de grietslieden en andere
aensienlijke volmagten, altoos gewoon daer te compareren, op desen dag alle absent
bleven, schoon de Landsdags saeken haer nu niet verhinderden, sijnde genoegsaem
op heden de vergaderinge bij een alleen om t posts medebrengen te hooren.
'S avonts quam de Comm. G. Beucker van Pingjum ons expresselijk adverteren
dat de 7 buitendijksche dorpen van Wonseradeel het wilt voor hadden, en dat voor
14 dagen tot Maccum, wanneer de bestedinge eerst was gedesigneert, een complot
was gemaekt om de Heeren van tafel te jagen en er bij gevolg selfs aen te gaen sitten
- 't geen wij lieten voor 't geene het mogte sijn.
Ik reed 's avonts na Franequer om de Profr Alamand1) te sien dog was reeds
vertrokken, en keerde des anderen daegs sijnde
9 of Dingsdag morgen weer na Harlingen, alwaer

1) Johannes Nicolaas Sebastiaan Allamand was hoogleeraar in de Nat. Philosophie, eerst te
Franeker, daarna te Leiden. Het komt mij voor, dat hij nú zich tijdelijk van Franeker
verwijderd had, daar hij eerst 1 Febr. 1749 te Leiden benoemd werd. Zie Mr. Boeles, Fr.
Hoogeschool, II, 2, blz. 504-507.
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ik bevond dat een coopman in hout Jan Aukes Bakker de Heeren Eysinga en Haersolte
was wesen sien om haer bekent te maken, waartoe hij meende verpligt te wesen, dat
hij in 't seker was geinformeert van dijkbasen dat gister een getal van 60 persoonen
sig hadden verbonden om die voren gementioneerde seldsaeme omkeringe op heden
werkstellig te maken, ons aenradende onse personen en authoriteyt daer niet te gaen
risqueren; werdende het selve naderhand door een ander coopman nog geverifieert.
Wij vervolgens het selve overwegende meenden geraden te sijn tot voercominge van
ongelegentheden, daer uit connende resulteren, de Maccumer reyse af te stellen.
Onderwijlen quamen de Gecomde der 7 dorpen aen, waer bij niemant sig verder
vervoegde als 2 burgemeesters van Harlingen, alle andere leden sig absenterende
soo wel voorname als besondere. In t begin was het wilt werk, voornamentlijk door
het brusqueren van de dijk-Secretaris Wetsius, dog de Heere Haersolte als dijkgraef
besustede het wel haest en wiert goedgevonden, dat alles sou blijven op den ouden
voet, en na het geene bij vervolg over de dijksconstitutie soude geresolveert en
gearresteert werden, sou dienen tot een basis waer na elk sig, ook retrograderende
op desen sou reguleren.
Eindelijk wiert voorgestelt de bestedinge van alle werken te doen bij de Steenen
man, alwaer de terminus is tusschen buiten en binnendijksteren, onder voorgeven
dat wij alle hoe eer hoe beter weer na Leeuwerden verlangden.
'T geene als een gratie wiert toegestaen, en geschiede: waerna wij haer 't welvaren
wensten, 's middags een
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kleine postwagen tot Harlingen namen en 's namiddags vroeg van daer wederkeerden.
Onderwijlen was er nog yts tot Maccum en onderweeg, waer van de volmagten
sig gereserveert hadden oculair inspectie te nemen en daer van bij vervolg kennis te
sullen geven aen de dijks Secrt., die vervolgens met ons na de Stad willende keeren,
kregen de dijksvolmagten het in de sin om hem te willen derwaerts medenemen om
haer te assisteren, seggende daer voor sijn gelt te trekken; met of sonder wil, hij
moest resolveren.
Tot Maccum coomende stonden wel 3 a 400 inwoonders op de dijk buiten 't dorp
om ons in te wagten, dog niemant siende als boeren en de Secrets alleen, lieten
passeren, en scheydeden bij gevolg.
Hij at bij de boeren, en onder dreygement dat de eerste die hem leed tragtede te
doen, hij sou toetasten en sig verweren, hebbende een goede degen en 4 geladen
sakpistolen soo hij seyde bij sig; en dus doende passeerde hij sijn tijt wel, en wierd
een vrint der boeren.
Onderwijlen had hij vroeg tot Harlingen een stuk a 6 rustbewaerders bij sig doen
coomen om tot alle gevallen gebruikt te worden, en doen wij de dijk gingen
(besoeken), sprak hij haer in ons logement eenige drank af.
Als wij terug gecomen waren lieten sij ons weten en vragen wat Wetsius
wedervaren was en wat sij moesten doen. Wij antwoorden van 't geen haer en Wetsius
raekte niets te weten, en daer over aen heur geen last gegeven te hebben; versogten
daerop ons selfs te spreeken, 't geen haer gegunt wierde.
Wij sagen ses stuks frisse jonge gesellen opcomen
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elk in sijn bedrijfs gewaed, meest haer smids of timmermans schootsvellen
voorhebbende. Haer aenspraek was, dat sij waeren die geene die benevens andere
als geschikt waren om de rust en eenigheit in de stad te bewaren en voor te comen
alle onlusten en violentien, en dat alle goede borgers daer ook voor waren; dat sij
hadden vernomen als of wij bij de gedaene bestedingen eenig ongenoegen met de
boeren gehad hadden en van haer onvrindelijk waren gescheyden, versoekende in
sulken gevalle onse ordre, tot reparatie, waer toe sij volveerdig waeren. Wij betuigden
haer de abusyfheit van dat gerugt, en seyden in vrindschap gescheiden te sijn, en
bedankten heur voor hare volveerdigheit. Daerop vroegen se wat Wetsius wedervaren
was. Wij seyden dat hij met de boeren had moeten rijden na Maccum. Waerop onse
conversatie scheyde en sij ons bedankten voor gunstige audientie.
Onder dese was ook een gesel in de wandelinge slordige Jentie genoemd, die veel
in dese tijts omstandigheden van hem heeft doen spreeken en aller commandeur van
haer erkent wiert, sijnde ook bij hem de collectboeken alsse opgehaelt wierden ter
bewaringe ges(d)eponeert dog besegelt in een kiste volgens sijn begeerte.
10 Woensdag quamen 4 Gecomde van de Doele bij de Heere Schwartsenberg te
kennen gevende haer begeerte, dat de namen van die persoonen onder haer welke
de remonstrantie der 72 pointen hadden ondergetekent, mede specifiquelijk agter of
onder het placaet mogten werden gedrukt; waerop het mindergetal imcompleet belegt
wierde en haer het selve toegestaen.
Wat hiervan de eygentlijke reden sij, wete nog niet. Ik gisse dat eenige drijvers
dese hatelijkheden niet al-
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leen op haer cap hebben willen laten afstuiten, maer door de algemeene vertekeninge
hebben willen denoteren de eenparigheit, hoe wel er veel swarigheden bij sommige
sijn gemaekt, en niet daer toe gecomen als gedrongen. Onder anderen eenen Hettinga
van Oenkerk; tot dat men op t lest seyde dat hij dan suspect was van het met de
regeringe te houden, en sijn huis gevaer liep van schaede te lijden.
Op Maendag laestleden den 8 was er vergaderinge van Staten om 't postnieuws.
Bij die gelegentheit urgeerde Westergoo ijverig tot afdoeninge van 't Harlinger werk;
dog 2 quartieren O. en Z.W. in eenig verschil staende over de decisie der persoonen
die daer over conden adviseren, wiert geproponeert, of men nu in gevolge van het
geconcludeerde op den 11 Junij aen de Heere Stadhouder niet behoorde over te
senden 't geen dit verschil was rakende, met versoek van hetselve door sijn
deciderende stem te bepalen, gelijk geschiede, hoewel Z.W. incompleet waren, en
wierd s' avonts daermede een bode afgesonden.
11 Donderdag sijnde de dag tot welke men geadjourneert was, quamen de Staeten
voltallig bij een; dog daer was niet te doen. En op t' versekeren van de Heere v.
Swartsenberg dat de vier Gecomde op gisteren hem gesegt hadden dat er dese week
geen pointen van haer souden overgebragt werden, adjourneerden wij ons tot Maendag
aenstaende.
12 's morgens keerde ik na Langweer.
De gemoederen waren allesints nog seer ongestelt, maer begonden sich yts meer
te verdelen; de voorname wel siende dat het op den tegenwoordigen voet van geen
duir conde sijn, nog yts goeds van werden; dog
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op veel plaetsen waren veele qualijkgesinden, dog conden 't werk niet wel aen de
gang crijgen.
Onderwijlen matigden de Gecommitte op de Doele sig aen alle authoriteyt van een
gewigt bijbrengende vergaderinge, elk niet alleen die wat had te seggen tot nadeel
van dese of geene personen of saeken toegang gunnende in persoon of bij request
yts te praesenteren, en daer op te appointeren sonder nogtans dat sij sig eenige executie
conden aenmatigen, onderschraegende haere authoriteyt door de inboeseminge aen
't gemeen van de malversatien der regenten in haere bedieningen en voornamelijk in
de Prov. finantie saeken, gerugt uitspreydende of doende uitspreyden en hier en daer
behendig en listig saeyen, en eenige staeltjes van misbruiken, van dese of geene
begaen, gelijk er connen sijn, ook sijn, en na 't natuirlijk beloop van de verdorventheit
van 't menschelijk geslagt ook moeten sijn, vergrootende en uitbreydende met slinxe
applicatien ‘die heeft sulx gedaen, en nog veel meer van hem te presumeren, en doet
die dat, moet men het selve even gelijk van andere verwagten’, soodanig dat het
gemeen niet alleen inclineerde om sulx te gelooven, maer ook door voornoemde
insinuatien als gedrongen, uitroepende dikwijls ‘als maer het 100ste gedeelte waer is
van t geene men van hen segt soo sijn 't alle Landbedervers, verraders, Landsdieven,
schelmen en schurken’, en waerlijk dese opinie praevaleerde in dier voege bij de
gemeente, dat se selfs voor die geene welke andersints in hoogste reputatie stonden
geen agtinge hadden.1) Dit quaed had ook

1) Ik vermoed, dat het volgende paskwil, in afschrift aanwezig in het archief v. E., in deze dagen
zal zijn ontstaan:
‘De duwel met sijn helse spoken,
van uit den afgront opgebroken,
vaert in een redeloose schaer,
die God nog godsdienst agtet, maer
door boosheit enkelijk beseten
haer wettige overheit vermeeten
op een vervloekte wijse hoont
is eer vergeten niet verschoont.
Haer schamen niet, om uittebraken
met opgesperde bek en kaken,
terwijl dit adderen gebroed
door heersugt sinneloos verwoed
het vuur van oproer helpt ontbranden
verbreekt de wetten van de Landen
en onvermoeid in werksaemheit
de grond van 's Lands verwoestheit leyd.’
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soo diepe wortelen geschoten dat de burgerij tot Leeuwerden, daer van geinfecteert
sijnde, traeg ter burgerwagthoudinge was tot een extre bescherminge.
Soo was het evenwel voor het algemeen rugtbaer wiert op wat wijse de laetste 72
artikelen door dreygementen waeren opgedrongen aen de Staten, en ter nauwernood
haer toe gelaten de insectie der clausule dat deselve souden worden overgegeven ter
approbatie en guarantie van S.Ht., en dat sij gewaer wierden door gerugten die meer
en meer eclateerden, dat onder de Doelisten ook werkelijke verdeeltheit was en alle
gematigheit, bij eenige voorgehouden, door andere niet alleen bits wierd tegen
gesproken, maer ook dat eenige weinige heethoofdige drijvers, alles schijnende 't
onderste bovenste te willen keeren, door dreygementen de geheele schare bedwongen,
onder welke boven allen was een Gialt Arents van Bergumerdam, die daer te boven
voorcomt het meeste deel gehad te hebben in de aenleydinge tot de eerste troubeles,
- en dat ook de 72 pointen doorstralende deden blijken dat de

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

118
Doelisten soo seer niet bedagt waren op reforme van abusen in regeringe en finantien,
maer merendeels om het eene en andere overhoop te werpen, en onherstelbaer te
maken tot eenige goede consistentie, wel in den beginne schijnende voor te coomen
met deselve pointen welke ao. 1673 tot reformatie1) hadden gestrekt, en eenigsints
waren opgedrongen, gelijk de afwijkinge van deselve soowel bij de Hre. Erfstadhouder
als bij haer Ho. Mo. wierde door de vingeren gesien, en waerschijnelijk wel gewilt,
maer den text daer van volgende sonder sin of slot in veel omstandigheden met
applicatie op de tegenwoordige tijden, gelijk daer van het 1ste art.2) een duidelijk
staeltje is, vermits geen de minste misbruik is tot protraheringe der Landsdagen
veroorsaekt door t begeven der ampten, als daer van bij geheugenis geen exempelen
sijn, en ook de bepaelde tourbeurten der ampten volgens de almanakken soo men se
noemt daer toe alle aenleidinge afsnijden.
Het 23ste art.3) is immers t eenelijk in dese tijt ongepast, en geensints
overeencomende met de Staet van t Land des jaers 1673.
Het 40ste art.4) sijn geen exempelen van en hebben de Staten bij resolutie voor ruim
25 jaren daer in geprecaveert welke in veridi (veritate) observantur.
En meer andere waervan nu geen klagten sijn, en of niet te passe coomen gelijk
wel in den jaere 1673 of nu reeds door vaste wetten of gebruiken gebetert

1) De poincten van 1672 en 1673 zijn gedrukt bij Doting a.w., in de Bijlagen tusschen Bijl. 4
en 5.
2) Art. 1 van de 72 Poincten Reformatoir van 4 en 5 Julij 1748.
3) Art. 23 van bovengenoemde 72 Poincten.
4) Art. 40 van bovengenoemde 72 Poincten.
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sijn, en gevolgelijk als nu niet onder 't getal der reformatie moesten coomen.
Nog meer stak alle gesenseerde inwoonders tegen, hoe dese reformateurs pro lubitu
en volgens 't opstel en drift van eenige weinige onder haer (alsoo verre 't meerendeels
t eenemael ontbloot waeren van alle begrip wat in een staet van regeringe opt
fondament van regt en redenen billijk en nuttig was, en sig maer kittelden met al wat
de magt der grietslieden verminderde, of sig verpligt bevonden om een bloote
toestemminge te geven aen al wat daer na geleek om niet direct te incurreren de
insulteringe van de drijvers haer verwijtende vrinden des conings te sijn, gelijk men
segt) de fondamenten des lands niet alleen ondermijnden maer ook omverre wierpen,
door de veranderinge in het getal der Landscomparanten, waer van altoos twee sijn
gecompareert geweest als een uit den adelijken en een uit den eygenerfden staet,
hetselve nu tot drie stemmen extenderen, met exclusie van den adelijken staet. siet
art. 48.1)
Tot eindelijk dat se met een coup de plume om so te seggen, het wettig regt van
een yder enerveerden, sijnde het notoir, dat een yder van dat goed het welke hij besit
in eygener naem, en doorwettig heeft vercregen, moet gauderen van die nuttigheden
en regten, welke daer aen gehegt, en op wetten en redenen steunende sijn.
En dat een grietman als grietman niet can benomen werden dat regt om het selve
voor hem of ten voordeele van andere te gebruiken - veel min dat elk en een yder
niet sou mogen effect hebben van eenige

1) Art. 48 van de bovengenoemde 72 Poincten.
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sijne stemmen, wanneer se strekken tot benefice van hem selfs, sijnde dit aldus listig
gedraeyt en geëxtendeert tot een yder om niet te schijnen de begoedigde hier mede
alleen te bedoelen. En nog veel minder de seldsame bepalinge ten opsigte van de
saken der dijkagien, alwaer alleen opmerkinge sal genomen werden tot de floreen,
omdat daer over de lasten werden omgeslagen, een saek niet onredelijk in den eersten
opslag voorcomende, maer in 't nagaen ongerijmt, wijl eygenaers der plaetsen gerekent
werden geproportioneerde floreen op deselve te hebben liggen,1) en het alleen mogelijk
en redelijk is aen de soodanige aencondinge te doen, maer niet om sulx aen alle losse
posten van floreen, veeltijts buiten 't district woonende, te moeten doen. Maer de
andere bepalinge dat ymant, hoeveel floreen hij ook mogte hebben, maer een stem
deswegen mogte genieten is nog grooter onredelijkheit, want wie wort natuurlijk
geagt te hebben meer belang en oplettentheit op de bestieringe van die saken als die
geene welke daartoe het meeste moet betalen. En wat onbillijkheit is er grooter dat
een soodanig gequalificeerde, bij exempel die een getal van 1000 en meer floreen
betalen gelijk er verscheydene sijn, souden uitgesloten blijven van alle verdere directie
en bestieringe in 't dijkwerk omdat hij grietman is, en maer alleen daer in haer stem
mogen geven voor een enkel gedeelte, om alle bedieningen daertoe behoorende te
confereren op een andere.
De dijkssaken sijn bestieringen van particuliere patrimonien, eerst hercomstig dat
elk besonder landgoed of

1) Over den oorsprong der floreenrente, de ongelijkheid er van enz. liggen in het archief v. E.
drie stukken met berekeningen.
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boereplaets sijn eygen dijk had en moest laten maken, en naderhandt om de difficulteyt
van yder daer toe behoorlijk te bedwingen, en nog veel meer om goed werk te maken,
uitgestrekt tot dorpen. En om goede redenen gevolgelijk tot grietenien, en eindelijk
tot gemeenschappen van veele grietenien, welke ten opsigte van de eerdwerken van
later datum sijn in verscheydene districten als nopens de palage, die van ouds en bij
de eerste arbitramenten sijn tot gemeene costen over de geheele gemeenschap geweest.
Wat gemeenschap heeft nu de qualiteyt van grietman, dat se sou strijden tegen de
qualiteyt van dijkgraef, en nog veel min van uit sijn grietenie te sijn gecommitteert
tot advis gevinge in de bestieringe der dijksaken?
En hoe weinig sijn de geblijken dat de authoriteyt van merkelijk begoedigde of
beamptede tot nadeel aen de gemeene saek ten opsigte der dijkagien heeft gestrekt.
Ja! is niet veel meer de natuur van de saeke daermede overeencomende dat de
begoedigste en meest magthebbende sig bij alle tijden, maer voornamentlijk bij
merkelijke ongevallen, tot herstellinge der ongelukken in bewaer beleyt en
contribueringe uitmunten?
Wat sou er gebeurt sijn had de sinlijkheit van dese reformateurs reeds in pratijque
gestelt geweest ten tijde der wormplage, wanneer de extra vleyt en besorginge van
dijkgraven en gequalificeerde volmagten de nieuwe uitvindinge van het defect der
palage, door 't gewormte afgeknaegt en verbrijselt, hoe vaek ook op nieuw geslagen,
te suppleren en te verbeteren door het werpen van een balsteenen voormuur voor de
nog overgeblevene of vernielde paelen, en buiten welke ons land al
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lange was verloren gegaen, en waer toe die geene die 't geheugt, nog wel indagtig
sullen sijn, wat moeite en werk het heeft gecost om die geene welke verre van zee
waren afgelegen, en er het directe belang niet in scheenen te hebben, te bewegen van
te consenteren in eenige subsidien daer toe Landswegen te doen, en sonder welke
het in de magt der contributien niet was.
En brengt de ongesteltheit van s' menschen natuur het quaede tot die hoogte, dat
nauwelijks gelijk over gelijk, dat is grooten over grooten om gunst of vreese
nauwelijks bedwang hebben, wat effect sal een gering persoon hebben over veele
andere merkelijk boven hem verheven, en welke door alle de relatien van haere
liaisons souden weten afteweren alle gevolgen die haere executie ten nadeel soude
connen tragten uit te werken?
En in allen gevalle wat sijn er beter bewijsen om de goede directie in dijken als
dat sedert het begin deser eeuwe geen deurbrake is geschied en de Woudse contributie
sedert ondenkelijke tijt niet in de contributie der Hemelumer Oldephaerts,
Wymbritseradeels (uitgesondert in Worcumer Nieulant) Wonseradeels en Vijfdeelse
Contributien, en sedert laestijts hoogwater niet in de verdere noordelijke grietenien
(voorkomt). Heeft het niet alleen daeruit sijn oorspronck, omdat de meestbegoedigste,
sijnde de grietsluiden, merendeels sig daer op uitleggen om onsen eeuwigdurenden
vijant door alle goede maetregelen tegen te gaen?
De bestieringen daer van betreffen dan private leden en societeyten, dog blijven
onderhevig aen den Souverain of haere repraesentanten als opperbesorgers van 't
algemeene best, die ook daer van de superinspectie hebben, en commissarien senden
of connen senden om
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toetesien dat er geen, immers soo weinig doenlijke, (on) ordentlijkheden gebeuren,
en daerom sijn ook de instructien voor alle dijkgraven, behalve soo veel ik wete van
Hennaarderadeel, Wijmbritseradeel en Wonseradeel, opgemaekt bij 't Collegie, na
verhoore van de geinteresseerden, welke niet sijn de gemeentens van allerhande
soorten van menschen, maer de land en floreenbegoedigde, als niet alleen in de
conservatie maer bovenal in de hoedinge der lasten 't meeste belang hebbende.
En eindelijk bleek nog in t' allerkragtigste uit de regeersugt die de Doelisten eygen
was om sig bij continuatie te handhavenen in de dwang der regeringe, en dese
vergaderinge te doen perpetueren, 't elken jaere een nieuwe in plaets van een
afgaenden uit yder grietenie of stad vercoren werdende, 't eenemael om verre stotende
ons aloude form van regeringe, daer noyt de Souveraineteyt hebben uitgemaekt alle
inwoonders des lands, maer alleen de landbegoedigde ten platten lande, en de burgers
in de steden. En helaes! wat sijn dese Gecommitteerde, vergadert op de Doele, en
wat is haere oorspronk?
T' Collegie na de bepaeltheyt der deliberatien welke de cortheyt des tijts, want
geen uir tijts wiert haer vergunt, op den 1 Junij nootsaekelijk hebbende geoordeelt,
schoon met haere magt en instructie te boven te gaen, de gemoederen van de gemeente
te stillen en te bevredigen door een provisionele publicatie, dat alle de pagten
vernietigt wierden en merkende dat de gistinge soo groot was dat alle ontsag voor
den politiquen en civilen regter, en wel voornamentlijk voor den Hove van Justitie,
een collegie soo heilig geagt,
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cesseerde, en gevolgelijk dat de gemeente sig alle bewint tumultuair souden
aenmatigen, dagt best dit exces daer van soo veel doende voortecomen en liet
derhalven in t selve plaecaet een clausule invoegen, dat de goede ingesetenen wierden
versogt eenige beswaernissen soo se mogten hebben behoorlijk aen de hooge
overigheit den 8 Junij staende te vergaderen aentegeven.
Het gevolg daer van was, jae een begin was er reeds bevorens hier en daer al
gemaekt op 't exempel van de Olampters eerst en van de Ommelanders naderhand,
dat door de menigte in ieder dorp eenige gecommitteerden wierden genomineert, tot
2, 3, 4, 8 a 16 in cluis na de grootheit der districten of haere volkrijkheit. - Dese
matigden sig direct aen de baes te speelen en niet alleen den gestelden regts
amptenaers niet te kennen, maer ook alles buiten deselve doende en soo veel doenlijk
ook de wetenschap daer van haer benemende, alles onder voorwendsel dat elk
ingesetenen sig con aengeven die eenige beswaering had of middel van redres wist,
en sulks door haer weder medegegeven werden aen soodanige personen als sulks
souden overbrengen ter deliberatie van de Staten.
In den beginne was t begrip dat yder dorp haere Gecomde souden senden na
Leeuwerden, maer eenige, die doorsigt in dit werk hadden en eenig nieuwe
regeringsform bedoelden, sagen wel haest de confusie welke dit moest veroorsaeken;
weshalven eenige directeurs, de Gecomde van de stad Leeuwerden, en die van de
buiten cant der stad, het daer heene beleydeden, dat op naem van de laeste aen alle
Gecomde in
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Grietenien en steden wierde aengeschreven om alleen met een tweemaet (tweetal)
uit yder te compareren in de groote Kerk tot Leeuwerden, daer toe bij de magistraet
geaccordeert, voorts door haere vlugge bootschappers rontom Leeuwerden wijd en
sijds aencondigende, dat elk bij sijn werk bleef en niemant gewapent sig verstoutede
in de stad te coomen. - Dese ordre wierd ten groten deele geobserveert; dog eenige
grietenien souden dorpsgewijse sijn, dus eerst het gemeen begrip, waer door het getal
tot meer als 300 accresseerde. - De geene welke het voornemen hadden om om haere
vergaderinge van klem te doen sijn, dirigeerden al van den beginne af de sittingen
in dier voege, dat se sig afdeelden in 4 quartieren, voorts formeerden een praeses,
een scriba, benevens 't mindergetal.1) En opdat de confusie het verder voornemen
niet mogte verhinderen, bepaelden het getal op 2 uit yder Grietenie of Stad, en
adjourneerden sig tegen den volgenden Maendag op de Doele, alwaer ruimte van
camers was tot haere besondere departementen, en spanden daer, bij vervolg, haere
gedugte vierschaer, in den beginne 't eenemael sijnde de mond des volks, en aengesien
als Santen2) en haere verlossers soo van de regerings dwang als swaere lasten.
Even gelijk ontsag en gesag matigden sig de dorps gecomde in haere districten aen,
soodat aen haer alles gebragt wierd, wat na geschil ja directie in polityque en civile
saeken geleek, alles onder t specieus woort

1) In het archief v. E. ligt een door onzen schrijver geschreven afschrift van de ‘verdelinge der
commissien en ondertekeningen van de Gecommitteerden op de Doele vergadert.’ Zie ook
Doting a.w. blz. 46-50.
2) Heiligen.
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van klagten aen sig trekkende, en de regtbanken stil stonden en buiten executie waren.
Een groot getal dorpen formeerden haere opstellen tot voorstellen van algemeene
beswaernissen tegen de regeringe, tot redres van 't verval in finantien, en tot
wegneminge van alle ordonantien en gebruiken in haere districten die haer
tegenstonden, meerendeels de Grietsluiden nootsaekende deselve toetestemmen en
te vertekenen.
Maer om weder te keren tot mijn historis dagverhael, den 12, 13 en 14 bleef ik tot
Langweer, alwaer en door mijn geheele grietenie alles tranquil was, en ook geene
grietenie ten dien opsigte soodanige ruste over desen geheelen tijt heeft genoten als
dese.
Den 13 quamen1) de 4 leden van de Doele na den Hage gecomitteert weer terug
uit den Haeg. Sij gaven onder de hand niet breed op van haer wedervaren aldaer bij
S.Ht.
Den 13 vertrok de Heere Grovestins weder na den Hage. Wat eygentlijk de reden
van sijn overcomste is geweest behalven t' geene voor praetexte diende om sijn neef
Jr. W.v.H. op 't Bild te dekken, en de woede en wanbegrip der ingesetenen aen 't
bedaren te krijgen, sou ik niet posityf weeten te seggen. Natuurlijk mag men denken
dat het was om de aert van t land van nabij te bezien en pour prendre langue soo men
segt; deselve hield ook eenige drukke conferentien met eenige der Doelisten.
15 nogtans quam ik weer vroegtijdig in de stad. De Staten vergaderen na gewoonte
telken postdag, die ons

1) Doting noemt den 12den, maar zegt er verder niets van. Blz. 104.
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niet veel mede bragt, als dat S.Ht. besig was tot het nomineren der Commissarissen
herwaerts over te comen, sijnde ten uitersten geoccupeert om in Hollant mede te
helpen schikken de nieuwe vindinge der lasten bij quotisatie, in plaets van het vorig
rendiment der afgeschafte pagten enim 12 millioen bedragende.
Als nu wierde men gewaer dat S.Ht. duidelijk aen de 4 Doele Gecomde desselfs
approbatie en guarantie vergende op de opgedrongen 72 pointen had te kennen
gegeven desselfs surprise over een soodanige bedwinginge en bedreyginge der Staten,
hun selfs weigerende tijt om met S.Ht. daer over te concerteren, als mede over den
inhoud van een groot gedeelte van die artikelen, om verre werpende de oude
fondamenten der regeringe, ook willende sig aenmatigen de bestieringe der militaire
saeken etc., en dat sulx alles moest strekken tot continuatie jae vermeerderinge van
de swevende beroerten, waer tegen sij verpligt waeren te resigneren eer tot dempinge
als tot voedinge derselve.
16, 17 bleef ik in de stad mij amuserende met de provintiale finantie saken.
De Staten waren geadjourneert tot Donderdag.
De Doele sont haer commissie in de rekencamer, om met de Secret. van dat collegie
(Haersma) na te sien verscheydene rekeningen en documenten, waerin sij genoegen
scheenen te nemen, van hem verders nog 't een en ander copielijk vereyschende.
In dese dagen hoorde men meer en meer eclateren de toenemende oneenigheden
onder de Doelisten. De directeurs waren haer bijltie quijt; de geweldenaers dreven
boven. Elk was om 't seerst beangstigt om bij hun besadigste committenten te
verantwoorden het
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wangedrogt der 72 pointen, en het agterlijk wesen in de expeditie der nieuwe
quotisatie, waer omtrent sig dagelijks meer en meer bedenkingen op deden, die de
voortgang belemmerden en deden stellen onder de laetste te doene voorstellen. - De
fatsoenlijkste gaven voor dat se om 1000 gl. wensten buiten die commissie te sijn.
De verschillen waeren onderlang geresen tot slaen toe, en de excessen daer van
eclateerden meer en meer tot merkelijke afneminge van haer reputatie.
18 s' Donderdags was er weer staets vergaderinge, en hoewel niet eenparig
resolveerden deselve sig te adjourneren tot Maendag, soo voor de middag de Doelisten
aen haer geene propositie quamen te doen. Om half een uir quam de Heere Binkes1)
bij de Heere Swartsenberg te kennen gevende dat de Doele vergaderinge voor had
dien nademiddag eenige voorstellen over te brengen, dog dat sij hadden vernomen
dat de Staten reeds gescheyden waeren. Swartsenberg convoceerde nademiddags 't
mindergetal, alwaer geconcludeert, voor Maendag niets te connen aennemen, sulx
aen haer eygen toedoen wijtende als wel bewust sijnde dat de Staten elke postdag
vergaderden, en t haer pligt was sig daer na te schikken. De sekerheit die men kreeg
van het gepaste dog ongenoegende antwoordt door S.Ht. aen hun commissie gedaen,
het naderen der militie, uit de couranten en particuliere advisen geadverteert,
releveerde de gemoederen, en gaf een lugtje, soo dat men can seggen dat men weer
als meesters begon te durven spreeken; mogelijk te schielijk en te onbesonnen, immers
te schielijk, dan bar, dan haestig; middelmaet is 't kraftigste.

1) Doting a.w. blz. 105.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

129
Van de aennaderende militie1) wist men dat eenige regimenten reeds in Overijssel
waren, andere tot Uitregt, en verscheijdene nog verder op weg; haere patenten wierden
met omsigtigheit geëxpedieert, en niet verder verleent als van distantie tot distantie
en dan weder nieuwe afgesonden, soo dat se selfs haer destein niet wisten; eenigen
hadden de naem van na Groningen andere weer van na herwaerts gedestineert te sijn.
Men had alhier veel oplettentheit om te weten wat uitwerkinge dit aennaderen,
principael gedivulgeert in een enkele courante, op de gemoederen van de Doelisten
en van het gemeen hadden, vermits de insolentie in den beginne soo verre was gegaen,
dat het canaille voorgaf in gevallen militie tot hulp der regenten sou toeschieten, sij
dan eerst haer wille soude nemen tegen de regenten in t plunderen haerer huisen en
't bedrijven van andere geweldenarijen. Dog men bemerkte als nu niets minder als
sulx.
T' scheen verslagentheit bij de Doelisten te geven, en de beste uit de gemeenten
veel eer in plaetse van sig aen sulke gevaerlijke excessen te exponeren, begon het
werk meer en meer moede te werden en te verlangen na bedaeringe van een soo
langdurige beroertheit.
Evenwel conden eenige van de ijverigste der Doelisten niet nalaten te woelen; sij
(die) door dwang bijna de siele waeren van het geene daar verrigt wierde, sagen te
gemoet de aenstaende dalinge van haer geweldig credit. Dese poogden op nieuw
misnoegen onder de gemeentens te sayen, dog meerendeels geschiede daer omtrent
geen publyk tentamen als in Oostergoo.

1) Doting blz. 111 en 112.
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Dog wil men, dat die van t Vliet onder de hant haer sendelingen hadden tot onrust.
De grond waer op se bouden was het antwoord dat de Heere Stadhouder onlangs
had gegeven aen de 4 Gecomde Doelisten tot desselfs approbatie en guarantie
overbrengende de 72 pointen, en waer omtrent de Prins sijn ongenoegen had te kennen
gegeven:
1o. dat men die soo schielijk en onbedaert had opgestelt,
2o. dat men den Staet had voorgeschreven een soo corten tijt om daer over te
deliberen,
o En met dreygementen als genootsaekt om deselve toetestaen en haer daer door
3.
te benemen de occasie van over saken van dat belang, als waeren die pointen,
met deselve te consulteren,
o
4 . dat S.Ht. niet in staet was, nog het ook dienstig soude sijn om daer over sijn
uitspraek te doen.1)
Gevolgelijk wildense voorgeven dat de Prins geen intentie had om aen de gemeenten
genoegen te geven, veel min alle die pointen, waer op se sooseer geset waren, te
approberen, sullende waerschijnelijk de regeringe willen mainteneren, en ten dien
einde militie doen aennaderen en haer cragteloos maken.
Dese saeken dan wierden principael in Oostergoo ondernomen, en men hielt de
gemeenten in eenige grietenien als Ferwerderadeel, Oost- en Westdongeradeel en
op andere plaetsen aen de gesamenlijke gecommitteerden van yder grietenie dit object
voor. De gedag-

1) Wat de Gecomde hieromtrent aan hunne gemeenten berichtten, althans in Oostergoo, komt
hiermede niet geheel overeen. Het scherpste is er uitgelaten, en iets anders is er bijgevoegd.
Zie het stuk, aanwezig in het archief v. E., in Bijlage XIV hierachter.
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ten waren seer gepartageert, dog de besadigste namen de overhand. Evenwel was
een groote onrust principael in Oost- en West D.
Men wilde dus de Prins er soo veel buiten sluiten als mogelijk, en aen Hem geen
mediatie, maer wel de enkele approbatie overlaten.
Dit geschiede meerendeels den 231) en 27 Julij.
22 Maendag wiert ik verhindert door onpasselijkheit mij na Leeuwerden te begeven,
dog quam er vroegtijts 27 dito, wanneer de Staten reeds vond geadjourneert.
De postdag had s' daegs te voren niets veranderlijks medegebragt, nog sekerheit
van de aennaderende troupes, maer de Doelisten hadden (nam. Maandag 23) door
twee Gecommitte, Quader en Uilke de Vries doen over-

1) Het volgende ‘remarquabel voorstel, rakende de Stadhouderlijke instructie en de populaire
magt omtrent de regeringe’, in afschrift aanwezig in het archief v. E., werd 23 Julij 1748 op
de Doele gedaan: ‘door de Leden van 't mindergetal van Westergoo is op den 24 (23) Julij
1748 een voorstel gedaen aen de camer van Oostergoo op de Doele vergadert, dat vermits
nú de regeringsmagt in de boesem van 't gemeene volk, of populaire magt was gevallen, en
daerdoor een geheele omkeringe van saken soo omtrent de statutaire wetten als andere was
gecomen, en S.Ht. reeds versogt had dat sijn instructie mogt werden verandert of geamplieert,
soo oordelen sij dat door de Gecomme van de Doele een nieuwe instructie ten opsigte van
de Heere Erfstadhouder mogte werden opgemaekt, te meer daer deselve reeds van sijn eed
ontslagen was, en soo niet meer als een privaet persoon con worden geconsideert, en
gevolgelijk geen de minste magt heeft voor als nog eenige de minste pointen aen de Staten
van t Land opgegeven te approberen of improberen, maer op sijn best de mediatie aen sijn
Hooght. over te laten, die verpligt soude werden als dan 't voorschrevene te guaranderen. Hierop hebben die van Oostergoo en Westergoo door pluraliteit van weinige geresolveert
om in soo verre alteratie te maken, dat de overgegevene pointen en die nog souden werden
overgegeven, souden gestelt werden tot mediatie approbatie en guarantie van S.Ht. - Dog
hier op is bij de Wouden en Steden geen approbatie gevallen voor als nog.’
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brengen 5 pointen1) ter approbatie en publicatie, als:
1o. dat de invorderinge en betalinge ten spoedigsten sou geschieden van floreen
rente en spetien sampt haven en andere pagten van vorige jaer, dog met Mey
ingaende tot 1 Junij geen andere als van t gemael, beestiael, turf en brandhout,
segels en passagegelt.
o en daer de boeken weg sijn sullen verclaeringen onder ede geschieden in t
2.
bijwesen van Gecomde,
3o. behoorlijke afrekeninge der floreen volgens de placcaten,
4o. het 3e termijn van de 50 penn. binnen 6 weeken in te vorderen ten overstaen
van 4 Gecomde uit de gemeenten,
5o. de Gecomde op de Doele geauthoriseert om generale regels van quotisatie te
mogen opstellen tot remplacement van de afgeschafte pagten, en deselve door
dese of andere Gecomde bij de ingesetenen te kiesen ten overstaen van
Commissarissen uit de respe geregten te mogen effectueren.
Dese overbrenginge geschied sijnde wilde O. absoluut daerover voor als nog niet
delibereren. W. genegen tot Donderdag te adjourneren. S.W. maer 3 grietsl. present,
en Steden ook uitstellende.
Onderwijlen had het gerugt van het onrust in O. en W. Dongeradeel, de aensegginge
elders aen gemeenten of Gecomde der grietenien geschiet om op nieuws en corps te
compareren en te delibereren, en de becommeringe dat de insinuatie ten opsigte van
de aennaderende militie mogten ingang vinden om een nieuwe ontsteltenis door 't
land te geven, de gemoederen der regenten vrij wel bevangen, vreesende als 't
wederom

1) Doting a.w. blz. 105.
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aen de gang mogte coomen, dat de laeste doolinge in ergheit de eerste soude
overtreffen, waer toe de vergrootede gerugten van reeds aennaderende landvolk na
Leeuwerden om 't ammunitie huis ten haeren dienste te overweldigen, en andere
verspreyde telleties weer voet gaven.
Weshalven de gedagten generalijk daer heene liepen om nogmaels ten
allerspoedigsten een Heer van Regeringe na S.Ht. te depecheren, tot nader overtuiginge
van onse onherstelbaere staet, sonder effacieuse middelen, bij S.Ht. te beramen hoe
eer hoe beter. Dit wierd door de Steden in 't mindergetal geproponeert en daer bij
voorgestelt de Heere Sixma. Oostergoo was onberaden en meest verlegen, en wilde
eindelijk daer toe niet resolveren, vreesende dat het bij de gemeente quaede gevolgen
sou hebben, en haere ondernemingen verhaesten of verergeren. Westergoo eerst
flauw dog wel haest met de Zevenwouden de pluraliteyt uitmakende.
Dien Heer scheen om verscheidene redenen daer toe te meer in consideratie te
coomen, 1o om desselfs privautè van jongs af, en de vrije entree die hij altoos en nog
onlangs bij desselfs laetste aenwesen in den Haeg voor dese troubles had, en daerom
t gemak van S. Hts. minst geoccupeerde momenten te observeren en capteren, 2o dat
deselve sou connen praetext nemen dat desselfs praesentie tot Stavoren, als deselve
premier was, gerequireert wiert, en dus de gemeente voor eenigen corten tijt
geprivateert van de kennisse van desselfs verdere overtogt, gelijk een yder der
volmagten solemneel belooft had daer van secretesse te maken.
Deselve was reeds voor ongeveer twee weeken tot
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die selve commissie bij mij beoogt en aen andere goede goede vrinden voorgeslagen,
dog niet geagreëert, P.v.A. niet seer het selve goeterende na dat het met E.S.v.B. en
W.v.Y. had overlegt, en dat selve sou nu ook hebben connen obsteren. Immers bij 3
quartieren geconcludeert.
Sixma toonde sig hier van geheel afkeerig als sig en sijn huis exponerende tot
groot gevaer, en wende voor dat alleen den dienst van 't land hem daer toe sou doen
overhellen; dog ik meene wel te hebben gepenetreert, dat daer mede wel gedient was
door 't nut dat hij er uit voorsag.
Edog de weigeringe van O. deed hem bedenkinge nemen, en 't is te verwonderen
dat een quartier waer van hij eenigsints geduirende veele jaren een beweegrad was,
in dese de eenigste difficulteyt maekte; maer de Rubicon moest overgetrokken.
En dus vertrok hij s' nademiddags met een mondelinge bootschap uit het
mindergetal, alwaer hij hem en de sijne in de protectie bevool, indien dese overtogt
hun schaede mogt bewerken.
De Doelisten geocupeert met de Oostergotische particuliere vergaderinge quamen
niet voor des Woensdags morgen weer en corps bij een.
De schoolmeesters, alles nu in 't wilde gaende, waeren op een losse uitschrijvinge
op naem van de schoolmeesters van Oostdongeradeel genodigt om tegen heden den
23 te compareren in het oud blauw huis, sonder ondertekeninge, maer enkel met
versoek van voortsendinge van grietenie tot grietenie, om te becomen vermeerderinge
van tractament, principael uit insigt dat verscheydene van haer van die kleine collecten
welke
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nu 't eenemael cesseerden eenig meerder bestaen hebbende gehad, verlegen waeren.
Sij sonden sig dan aen de Gecomde, althans op de Doele Staetsgewijse vergadert, soo
luide de uitschrijvinge, maer de Edelmogende Heeren verweerdigden sig evenwel
niet van haer hunner aentetrekken.1)
Julij 25 Donderdag, s morgens om 9 uir was vergaderinge van Staten. Men
delibereerde over de 5 pointen van Maendag, merendeels inclinerende de 3 eerste te
approberen, 't 4 te beloven soo ras de inwendige gesteltheit het toeliet, en het 5
toetestaen om te formeren op approbatie van Staten en Stadhouder, en de redenen
die wij daer toe hadden souden gestelt werden aen de vorige commissie van 't viertal2)
om daer over met de Doelisten te confereren en haer te beduiden.
Dog in O. had men geen sin aen die conferentien,

1) Het ‘anonyme aensoek van de schoolmeesters van Oostdongeradeel’ is in manuscript aanwezig
in het archief v. E., en van den volgenden inhoud: ‘Wij gesamentlijke Schoolmeesters van
Oostdondongeradeel versoeken aen de Schoolmeesters van de grietenien alwaer dese sal
werden overgebragt in alle die 3 goen van dese Provintie ten platten lande ordres gelieven
te stellen yder in haer grietenien daer ten spoedigsten een uit den haeren te committeren,
omme met de andere Gecomde van de drie goen gesamentlijk te compareren op den 23 Julij
aenstaende te 9 ure voor noen in 't oude blauhuis, om alsdan request in te leveren aen de
Heeren Gecomde Staetsgewijse tot Leeuw. op de doele vergadert, om aen haer op 't
onderdanigst te versoeken dat onse gebrekkelijke en seer geringe schoolmeesters tractamenten
gunstelijk een weinig mogen werden verhoogt, waer voor rede in de grietenie van O.
dongeradeel een Gecomde is gestemt, versoeken derhalven dat sulx op gelijke wijse in U
grietenie mag worden gedaen en agtervolge waer toe ons verlaten dat het in de andere
grietenien na rang mag werden bekent gemaekt.
P.S. En elk schoolmeester moet een staet opgeven van hun jaerlijks tractement aen de uit
hun Gecomde schoolmeester of sulx gevordert wierde van de Heere Gecomde.’
2) Zie blz. 68 hiervoor.
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en wiert vervolgens goedgevonden eenvoudig resolutie te nemen, dat wij daer over
met de Stadhouder souden confereren en desselfs gedagten innemen.1)
Dese morgen wiert voor 't overige doorgebragt in de attentie op de vermaerde
Sonne Eclips, van welkers allergrootste verduisteringe reeds voor twee jaer boheij
was gemaekt, en prenten van verbeeldinge in 't ligt gegeven. Maer een yder wierde
seer bedrogen als het blaue ligt maer enkel veranderinge (veranderde) in een
schemeringe, daer men sig een swarte nagt en de verschijninge der sterren aen den
Hemel verbeelde. Sijnde in der daet dese Sonne Eclips geen vergelijkinge hebbende
met die van 1699, 1706, 1714 a 1715. Wat nu oorsake tot dese misrekeninge heeft
gegeven laet ik aen de astronomisten over.
Geen wonder dat sulx is gebeurt in een jaer, daer allerleye misrekeningen plaetse
hebben, en schier geen goede rekeningen gemaekt werden, en alles in verwarringe
is.
S' nademiddags quamen 8 Gecomde van de Doele in 't mindergetal met namen:
Claes Nielis

} O.

Jan Tjebbes

} O.

Quader

} W.

Steensma

} W.

B. Wigeri

} Z.W.

Gasinet

} Z.W.

Hoytsema

} St.

Coopmans W.

} St.

en bragten aldaer over 46 artt. in de Doele opgestelt, sijnde een rapsodie van alles
in malkaer om, en een kleed van soo veel besonder gecouleurde lappen gaergeset,
dat het wel een arlequin sou passen.2)

1) Dotings bericht, a.w. blz. 106, wordt door onzen schrijver gecompleteerd.
2) Deze 46 artikelen (Doting en de gedrukte exemplaren tellen 47, omdat het slotverzoek aan
de Staten ook als een artikel wordt geteld) staan bij Doting gedrukt in Bijl. 13, en bevinden
zich in het archief v. E. in een drietal gedrukte exemplaren en in een geschreven uittreksel.
waarboven eigenaardig staat ‘artikelen van den Soneclips van het onjaer.’ Zie voorts Doting
bl. 109. Zij handelen: art. 1-3 over de religie, pastorien, kerkegoederen, 4 verkiezing van
schoolmeesters, 5 slatten van vaarten enz., 6 stemdragende Sathen, 7 de waarde van
landschaps-obligatien, 9 schieten en jagen, 11 straf voor hen, die ambten te begeven hadden,
en er zelven voordeel van getrokken hadden, 12 de aanstelling van executeurs en adsistenten,
13 het af- en aanstellen van ontvangers, 16 buitenlandsche arbeiders, 18 plicht der fiscaals,
24 zetting op den prijs van brood en meel, 27 recht van goederen-verkoop zonder
boelgoedsontvanger, 28 gilden, 30 slatting der Dokkumer Ee, 31 uitoefening der Chirurgie
en Vroedkunst, 35 uitvoer van duive- en schapenmest, enz., alles door elkander.
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Hun versoek was daer op favorable resolutie tegen Dingsdag aenstaende, als een
uitwerkinge van de consideratien van S.H. haer gerepraesenteert hebbende 't ongelijk
van haere schielijkheit voormaels.
Men resolveerde daer op het selve copielijk nog dien avont te senden na S.Ht. met
aenbiedinge van desselfs decisie; hetgeen geschiede.
26 Vrijdag tegen s' middags quamen 4 Gecde van de Doele als Albert Douwes,
Quader, Wijtse Jeens en Uilke W. de Vries op nieuw in 't mindergetal, te kennen
gevende de surprise der Doelisten over 't uitstellende antwoord op de 5 pointen.
Sij leverden ook daer bij over een remonstrantie1) includerende een protestatie in
onbetamelijke termen ofschoon ook met nederige en schuld pligtige inleydingen.
Het selve wierd gelesen in de camer van Oostergoo, en daer op in de camers
geresolveert de 5 artt. te arresteren en te doen publiceren, dog niet anders als op

1) Zie Doting a.w., blz. 106-110 en Bijl. 12, waar èn de remonstrantie èn de 5 pointen in extenso
worden medegedeeld.
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approbatie van S.Ht., en 't een en ander alweder met een expresse bode na den Haeg
wiert gesonden.
S' namiddags scheyde elk, en keerde na huis tot Maendag aenstaende.
Onderwijlen bleef het binnenlants voornamelijk in Oostergoo en hier en daer in
Westergoo nog onrustig.
De pointen die (in) O. in de verleden week in overweginge waeren genomen,
quamen daer merendeels op uit dat de Staeten aen de Prins de approbatie of decisie
hebbende gegeven en niet de gemeentens, en nogtans sulx van S.Ht. scheen
gerequireert te wesen, en daerom een nieuwe rugsprake daer over nodig ware bij
gemeenten of hunne Gecomde.
Nu wiert dit ook in Westergoo gepractiseert. Allenthalven scheenen de
Gecommitteerden op de Doele verlegen; eenige 't meeste credit in den beginne
hebbende als Hubbelink, Smits, Binkes, Basseleur en hopende bij continuatie hare
directie te exerceren, wierden daer in merkelijk bedrogen.
T' gaet gemeenlijk soo, dat daer een mengelmoes van allerhande soortige menschen
bij een is, het gros door drift en obstinaetheit aengeset toomeloos wort en geen
leydinge verdraegt. Soo ging het hier ook. De eerste beogingen waren afschaffinge
der pagten waermede de gemoederen van 't gemeen ligtelijk te winnen waren, en
gevolgelijk het 2de de verheffinge van 't doorlugtig huis van Oranje tot alle
weerdigheden, waer van reeds in de overige provintien int besit gestelt was. 3de
Eenige reformatie van regerings excessen.
Eenige gepiqueert op haere grietsluiden, 't sij met reden, of selfs liever willende
praevaleren, dogten middelen uit tot haere verkleininge, en gelijk de zee eens
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aen t woeden altijt holler en holler gaet hoe meer de wint aenblaest, soo bedagt elk
ligt wat tot redres van 't geen hem hier of daer in de weg was, en dus maekte men
sig in inbeeldinge 't meesterschap soo gewoon, dat de Doelisten sig verbeelden de
souverainen des lands te sijn, de regering te connen af of aenstellen, en nieuwe wetten
te maken naer haer eygen sin; vervolgens quamen se van reformatien tot veranderingen
jae! tot omverstotinge van de fondamentele wetten des lands, en drongen deselve de
regeringe op, uiterlijk quansuis bij remonstrantie en met behoorlijk respect, maer
eindelijk t stokje moest daer staen, met bedreygingen van haer onschult, indien de
woede van 't gemeen, die haer oogen enkelijk op haer Ed. Mo. approbatie geslagen
hadden, op nieuw quam uittebarsten, gelijk versekerden dat het waerschijnelijk
gelegentheit tot een bloedbad sou moeten geven.
Dit veroorsaekte dat de regeringe niet alleen blindeling, de pointen S.Ht. rakende
toestonden, maer dat deselve ook sig gedrongen vont tot deselve als tot haer eenigste
plegtanker haer recours te hebben, en daerom de decisie niet alleen van alle
voorgedragen werdende pointen aen S. Hts. decisie of approbatie overlieten, wel
denkende dat deselve noyt conde dulden de omkeringe van s' lands grondwetten, en
daer te boven de eenigste die haer uit dese ongelegentheit magtig was te redden als
hebbende de directie over alle militaire magt, maer daer te boven S.Ht. te defereren
soodanige auhoriteyt als hij nodig sou hebben om de regeringe deser Provintie op
een vaste voet te stellen, maer ook de magt tot conservatie van het selve te bevestigen
tot op desselfs nacomelingen.
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De gemeente die eerst de regeringe gedrongen had tot meerder vergrootinge der
Stadhouderlijke magt begon wel haest (dit) te bevatten, en daer omtrent nog meerder
indruk te crijgen door de tijdinge van verscheydene regementen herwaerts aen
marcherende, waer toe de treves en verdere vredensapparentie gelukkige gelegentheit
verschafte. Dese late reflexie besielde haer met berouw over de vorige yver. Vreesende
dat de Stadhouder na de afschaffinge der pagten de regeringe bij haer wettig regt en
authoriteyt sou mainteneren - waervan deselve voortaen genoegsaem con disponeren
door de avantage reede becomen, en nog in staet om te becomen, als reeds 1o alle
militaire begevingen 2o decisie der stakende stemmen 3o de patenten van S.Ht.
respecteren, waer tegen de laetste remonstrantie van de regeringe in de ords Landsdag
was geschiet 4o overbrenginge van erflijk gesag tot de vrouwelijke sexe - en dat sij
vervolgens de wraek en straffe der beroertens ligtelijk souden moeten draegen,
wierden hier op verscheydene Doelisten becommert, te meer om het harde antwoort
door S.Ht. gegeven aen de 4 Gece. welke deselve overbragten de 72 pointen.
En wat raed! Onder de groote menigte waren se onderling merkelijk oneenig; de
drijvers setteden dikwils met gewelt haer meninge door, of haelden andere daer toe
over door aen haer ook eenige andere saken toe te staen.
Mennoniten en Remonstranten waeren wel de principaelste die praetendeerden
het rad naer haer sin te doen draeyen, veele hunner religie onder de Doelisten sijnde.
Eenige predicanten daer en tegen yverden er sterk tegen, en andere boeren, welke
weinig reële beseffinge hadden, voegden er haer bij.
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Eindelijk gaven de meeste voor, haer commissie te willen neerleggen, dog vreesden
in sulken geval de comminatien van andere.
Dus moest goed en quaed sijn authoriteyt bewaren door nieuwe troubles onder de
gemeente te sayen en haer wederom aen te hitsen om tweede verwoestingen aen te
regten.
De comste der militie, en de uitgestrekte authoriteyt van S.Ht. waeren de principale
aendrangen daer toe, benevens 't goed heen coomen waer om sij moesten denken,
bij aldien S.Ht. sig de regeringe aentrok. De Vlietsters hebben uitgemunt om dit vuur
aen te blaesen, maer hebben overal geen gelijk succes gehad. In Oost- en West. Dong.
waren de meeste basen. En bij wat toeval weet ik niet, begrepense dat de Superieure
stadhouderlijke magt haer sou connen brengen onder de slavernij waermede Pruissen
sijn volk heeft ten opsigte der pressc. en dus seyden se en dit was schier de leuse ‘sij
wilden geen prest land wesen. Sij hadden de regeringe nù in de magt, sij hadden
deselve vernedert en de Prins verhoogt, en soo conden se de Prins ook wel kleen
maken, en als se wilden de militie te keer gaen.’
Alle dese raisonnementen hadden hier en daer veel invloed, maer conden geen
beweginge tot nieuwe opschuddingen te wege brengen hoe seer er ook sommige na
haekten.
Waer toe de langwijligheit der aenmarsch van de trouppes te meer gelegentheit
gaf, en is het waerschijnelijk dat indien deselve voor 10 dagen Frieslant was
ingemarcheert al waren het maer 2 a 3 Regten alles voor haer sou gebeeft hebben en
van de meeste blijdelijk ingehaelt sijn.
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Maer hoe 't ook sij 't schijnt dat S.Ht. becommert voor moeyelijke gevallen, en
mogelijk of elders soodanige insinuatien hebbende becomen, desselfs mesures soo
juist heeft willen nemen, dat Frieslant als op een moment van veele canten de militie
sou sien intreden soo te lande als ter zee en dus een generale verslaegentheit onder
alle misnoegde te weege brengen.
In Oostdongeradeel scheen de yver alle andere nog te overtreffen; onder haer wiert
een commissie gemaekt van verrere uitsigt op 3 personen,1) een cuiper van Metselwier,
een chirurgyn en een schoolmeester van Nykerk, die in last hadden eenige pointen
bij Ds. ter Gast2) van Nykerk opgestelt te wege te brengen en daer mede naar S.Ht.
in s' Hage te vertrekken, tenderende principalijk tot onverwijlde approbatie der 72
pointen en excuseringe aengaende het niet geven van deselve ter decisie van S.Ht. sulx weigerig te sullen blijven tot haer laetste droppel bloets.3)

1) Met name
Roelof Gerrits cuiper tot M.
Foeke Sjoerds Schoolm. tot N.
Abraham Blom Chirurgijn aldaer.
2) Luitiën Ulbo Tergast was daar van 9 Aug. 1744 - 8 Oct. 1752. Zie Romein a.w., blz. 558.
3) Doting a.w., blz. 99, waar tevens de brutale Procuratie, aan de Gecommitteerden van O.
Dongeradeel meegegeven, gedrukt staat. Zij ligt, met het rapport, dat de 3 Gecomde deden,
in manuscript in het archief v. E. Dit rapport komt hierop neer: 1 dat S.Ht. met leedwezen
de gesteltheid onzer Prov. had verstaan, en dat Hij het woord decisie nooit gebruikt had, om
een onbepaalde macht te hebben, 2 dat Hij, als hem al een souveraine macht werd opgedragen,
eer hij sulks zou aannemen, liever de Republiek verlaten, en naar zijn Duitsche staten
vertrekken wilde, 3 dat de 72 pointen zaken zijn, die door S.Ht. niet kunnen worden
geapprobeerd, als strijdende tegen eed en plicht, om ieder in zijn recht te handhaven, en door
de Staten der Prov. niet als door dwang zijn aangenomen, maar het nu aan S.Ht. als Stadh.
toekwam zulks te decideren; zonder wijders. Zoo verstond hij onder het woord decisie, 4
dat zulk een decisie, door de 8 eerste Gecomde Hem was opgedragen, wijl de Hr Edema dien
zin aan de woorden op de gevoegzame wijze had gegeven, en er bij gevoegd niets te zullen
doen als met communicatie van S.Ht., 5 dat de al te schielijke aandrang en approbatie bij de
Staten zelfs tot nadeel der ingezetenen zou strekken, wijl de Regenten daar door voet gegeven
werd om zich te beklagen over den dwang in dezen gebruikt, en van achteren meerder reden
hadden. als er eens ruimte was, om alles te verbreken, 6 dat derhalve nodig was, dat de zaken
door S.Ht. nader gedecideerd en geapprobeerd werden, om ze daardoor des te vaster te maken,
7 dat er zaken in waren, die niet de Prov. alleen, maar de generaliteit raken, 8 dat er echter
zeer veel goede zaken in gevonden werden, en speciaal het corrigeren v.d. stemcohieren,
oordelende het stemhoopen en verscheuren v. plaatsen den oorsprong van 't bederf der
Staatszaken onzer Prov. te zijn, 9 dat nooit in S. Hts zin gekomen was om eenige militie tot
nadeel der Gecomde te zenden.
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Onderwijl reverteerde de Heere Sixma Saturdag nademiddag wederom van den Haege
in Frieslant, hebbende sijn vertrek, welhaest rugtbaer geworden allerhande discoursen
voortgebragt. De eene seyde hij was gevlugt, de andere hij had in last de
Souvereiniteyt aen S.Ht. op te dragen.
Sondags den 28 reverteerde ik na Leeuwerden met mijn soon. Maendag den 29
vergaderden de Staten vroegtijdig. De Heere Sixma deed rapport dat S.Ht., niet
connende bepalen voor als nog desselfs overcomste na herwaerts, om de ongelukkige
omstandigheden in Hollant, niettemin volstrekte ordres sou senden tot redres der
saeken alhier, en dat hij seer content was van sijn commissie waer van het effect sou
te boven gaen onse verwagtinge.
Hier uit maekte elk gissinge dat de militie precise ordres sou hebben ontvangen,
en wij daervan binnen weinig dagen 't effect becomen, schijnende de mesures daer
heene gedirigeert te sijn om de Prov. om soo te
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seggen door militie te envelopperen. Verders delibereerden wij over de 46 pointen,
waervan de Doelisten tegen morgen antwoordt hadden versogt.
Het universeel begrip was haer te seggen dat wij die gesonden hadden aen S.Ht.
ter approbatie en als sij dat niet willen voor goed aensien, als dan deselve te arresteren
op approbatie van S.Ht. - en eindelijk dit laetste ook niet gelukkende, deselve alle
eenvoudig toetestaen.
Dingsdag den 30 Julij vergaderden de Staten wederom; om half elf uiren quam
een commissie van de Doele met namen:
O.
Claes Meles

W.
Steensma

Z.W.
B. Wigeri

St.
Alema

Luitje Tjibbles

Idsardi

Gasinet

Hoytsema Smits
spreker,

te kennen gevende haere surprise dat de 5 pointen in de conclusie op een hatelijke
wijse ten opsigte der Gecomden uitgedrukt waren, en dat het scheen (wel was 't waer)
dat wij deselve bij de ingesetenen wilden denigreren; versogten nu 't geschiet was,
eenige remedie door een nader verhael en publicatie van 't verdere daer over
gebesoigneerde, met woordentlijke insertie van haer gedane remonstrantie.1)
Het geene men haer gunde, sijnde bereyds in 't mindergetal bij de conclusie dier
resolutie over die woorden debatten gevallen, dog bij pluraliteit geconcludeert
geworden.
Wijders verlangden se te hebben de resolutie der Staten over de 46 pointen, dewelke
men haer soude gegeven hebben conform de resolutie des vorigen daegs,

1) Doting, blz. 110 en 111.
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maer eenige der Staten waren geinsinueert geworden dat Saturdag laestleden over
de clausule en expressien in de conclusie van 't placaet der gemelte 5 pointen was
ontstaen sulken tumult op de Doele, dat sij dreygden en voornamen te scheyden, de
Doelevergaderinge af te breken, aen de gemeentens hatelijk rapport te doen, en
deselve gaende maeken, om nog een laeste effect van een dootsnik te geven, om was
t mogelijk sig beter te maintineren of de regeringe door plundering of erger te quellen;
dog sulx was doenmaels gesust.
Nu wilde men dat de gemeenten niet ongeerne souden sien, dat de Staten in de 46
pointen swarigheit souden maken, om dan met meerder effect te doen dat se Saturdag
voor hadden.
Men hield haer dan voor dat men deselve aen de Prins gesonden had ter approbatie,
en meende dat sij daer in genoegen behoorden te nemen, 't gene sij verclaerden van
contrarie opinie te sijn dog dat sij het selve moesten brengen aen de Doele.
Men vroeg of sij aennamen daer van dese nademiddag rapport in 't mindergetal
te brengen, 't geen eerst twijffelagtig gestelt dog naderhants aengenomen wiert.
Onderwijlen was de Stede-camer nog vergadert, welke hun advis inbragten dat
het voorsigtigste was eenvoudige acceptatie, waer toe men vervolgens quam.1)
En sulx gecommuniceert wiert aen de Gecomde die daer over verset scheenen, en
niets antwoordeden.
Wat van dese saek en of de becommeringe gefondeert sij, late ik 't midden.
Tot Harlingen hielden verscheydene gesellen, executeurs van de intentie der
Gecomde er onder, rustbe-

1) Zie blz. 137.
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waerders genoemt, haere geduirige vergaderinge in 't wapen van Romen; 50 andere
geresolveerde personen gingen derwaerts en vraegden wat sij daer deden, en wilden
haer doen weggaen. Sij becommerden dropen af. Dit geselschap vervoegde sig in in
't coffijhuis van Ferweda bij de bijeencomste der Remonstranten en namen van daer
een boek Sathan Nathan genoemt, waer in de Coffyman (maer 't was een geyllustreert
coffyhuis en copieerde alles, besondere nieuwe gevallen en polityque reflexien jae!
ook personeele en stads saken, vervult met satyres en pasquillen) met voornemen
om het selve te stellen in handen van de Proc. Genl., gelijk het Collegie reeds int
voorjaer door een daer toe afgesonden deurwaarder en bode een gelijk boek aldaer
had gesaiseert, dog daer in niet gevonden het gedebiteerde, hoewel nogtans eenige
merkelijke aenstotelijke passages, hetselve gestelt in handen van Gen. Proc. G. om
het nader te examineren en s' lands regt te vindiceren. Men segt dat er alvorens eenige
blaeden behendig waren uitgescheurt.
De commissaris Coen op de Abt was het hooft deser bende, en had mede aen de
Magistraet versogt te weten haer toelatinge om de Gecomde mede te mogen verjagen;
dog deselve had voorsigtelijk sig daer in niet willen mengen.
Desen avont quam de Lt. Coll. Verhoef afgesonden door Genl. Majr. Sigers,
gebiedende het corps herwaerts gedestineert, en voor t grootste gedeelte in de environs
van Swol camperende, om het Collegie te adverteren dat hij ordre van S.Ht. had
becomen om in dese Prov. te marcheren, tot herstellinge der rust en bescherminge
der goede ingesetenen, versoekende voorsieninge van
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't noodige hoy en stroo. Dit was het eerste sigtbaer effect van de Heere Sixma
commissie na S.Ht.
Woensdag den 31 Julij. De comste van dese afgesondene wiert ten uitersten
gesecreteert, sijnde deselve ook gedeguiseert alhier aengecomen, en eenige benodigde
authorisatie door 3 Heeren van 't Collegie om 't minste gerugt ontvangen hebbende,
vertrok na Swol s' morgens voor sonnen opgang terug, ten einde dien aenstaende
nagt de marsch uit Overijssel of wel van Swol af mogte aenvang nemen, sijnde reeds
ordre gestelt dat op gisteren tot Nykerk geëmbarqueert wierde het regiment van Lewe
voor Harlingen. Desen dag wierd de naderpublicatie van de 5 artt. en van de 46
pointen tot Leeuwerden van de puye gedaen, waeromtrent de Doelisten oplettende
waren of deselve wel volgens haer begeerte waren geextendeert.1)
Voor 't overige separeerden de Doelisten sig, nemende reces tot Maendag agt
dagen voor de generale vergaderinge, en tot het mids der volgende week aengaende
eenige commissiën onder haer.
De gerugten van op mars sijnde militie waeren soo verschillende en het lang dralen
daer van, met de onsekerheit nopens de ware geschapentheit daer omtrent, vermits
alles op het omsigtigst behandelt wierde, veroorsaekte eer een ongeloof omtrent haer
overcomste bij de menigte, als een tegenstrijdige vaststellinge.
Onderwijlen verwagteden wij die de naeste condschap hadden alle momenten
tijdinge van haer arriveren tot Harlingen met dese gunstige wint, gelijk dan het
regement geembarqueert op 8 schepen en oversulx digt gepakt, ongeveer 100 man
op yder derselver, tegen

1) Zie blz. 136, noot 2, en Doting blz. 111.
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den avont aldaer aenlande, werdende door de lediggangers, welke altoos op de haven
of daer omtrent gevonden werden, aengesien voor schepen welke wederom stroo
quamen halen als meermalen gebeurt.
Alles was binnenboords behalve het scheepsvolk.
Sij seylden dan direct de haven in, en dreven en wierden door 't Harlinger volk
voortgetrokken tot binnen de havenbrug, en soo ras aen de wal lagen, sprong de
Major Rengers, die dat regement geleyde, op 't dek, seggende tegen de omstanders
of sij wat plaets wilden maken, dat hij geerne op de wal wilde staen.
Elk, verset over dit onverwagt phenomeen, scheen beteutert en bedeest; niemand
sprak, niemant week.
De Major herhaelde het selve versoek nogmaels, en elk hielt sijn vorige postuur.
Doen riep hij ‘jongens! coomt er uit, en maekt plaets op de wal.’ Wel haest
sprongen eenige granadiers op 't dek en voort op de wal, wanneer de menigte wel
haest ruimte maekte en 't geheele regiment ontscheept, en in rijen en gelederen naer
de plaets trok.1)
Dese surprise ontsette ten hoogsten de gemoederen der Harlingers, niet van de
goede, waer van er sig nog wel eenige aldaer bevonden, maer van de onrusrustige
en na veranderinge hakende, waerin bovenal de Remonstrantse Mennisten uitblonken,
sijnde men in 't algemeen gepersuadeert dat van de meeste saken het eerste fondament
gelegt wierd tot Harlingen, en nauwelijks yts ter conclusie gebragt, sonder dat de
breede raed van die luy waren geconsulteert, weshalven men dagelijks veele menschen
aldaer sag coomen om advis te nemen.

1) Doting blz. 115 deelt deze ontscheping veel korter mee.
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Dese adviseurs, in beraed, en de Vlietsters in promptitude sijn groote baesen geweest,
de laetsten in een moment overal haer spions of gelastigde uitsendende om door t
geheele land van 't voorgevallene of van 't geene vereyst wierd bootschap te brengen.
Donderdag den 1 Aug. bequam de Lt. Gl. Grovestins, alhier een dag a twee bevorens
gearriveert, een expresse van Harlingen met tijdinge van het succes van het
debarquement tot Harlingen, en met de eerste trekschuit wiert het alhier rugtbaer tot
een algemeen genoegen der Regenten en veele naer ruste wenschende ingesetenen
en burgeren, maer een groot getal lieten de hoofden hangen ofte veeleer en wisten
in de verbaestheit niet wat haer te doen stont.
De Doelisten hadden voor haer vertrek genomineert 5 leden uit den haeren om na
den Haege te reysen en aen de Prins ter guarantie te offereren de 47 pointen die de
Staten om moverende redenen hier voren verhaeld best hadden geoordeelt eenvoudig
te approberen. Dese waren: Albert Douwes,1) Haye Egges, Gasinet, Uilke W. de
Vries, Smits.2)
Dese hadden wel eenig gerugt gehoort dat er tot Harlingen militie was gecomen,
maer gelijk veel ongeloofweerdige saeken voorquamen, mede deselve daer
voorgehouden, en vertrokken oversulx s' morgens om 8 uir over Worcum en
Stavoren.3)

1) Doting blz. 111 noemt dezen niet, maer Wijbe Lolles Stiensma van Midlum.
2) Dese laetste was daer toe mede genomineert ten sijnen ondank, omdat sij hem beschuldigden
van meer avantagieuse antwoorden over de 72 pointen te hebben overgebragt, als sij nu in
der daet bevonden, en sig daerover te verantwoorden.
3) Doting blz. 110 en 111.
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De Staeten waren soo wel heden als gisteren vergadert sonder veel te resolveren.
De militie dan begonnen hebbende aentecomen en de resterende op marsch sijnde
begon de Heere Sixma te werken op de ampliatie der instructie van S.Ht.
waerschijnelijk op dien voet als hij had connen penetreren, dat sijn Ht. redelijk
contentement sou geven.
Sijne idees daer omtrent gaf hij te kennen aen verscheydene leden, maer hield se
't eenemael verborgen voor die geene welke hij gegront giste, deselve te sullen
tegengaen uit personele jalousie, en die vermeenden te behoren daer omtrent eegale
of superieure directie te hebben.
Vrijdags den 2 Aug. wierden dese saeken ijverig aengedreven, en reeds soo verre
gedirigeert dat men meende hoe eerder hoe beter daer van de propositie in de
vergaderinge der Staten te moeten (doen).1)
En wiert daer op geinsinueert bij de Heere v. Swartsenberg de Staten des avonts
nog te beleggen.
Onderwijlen manqueerden dese voorstellen niet bij dese en geene uit te lekken,
als sijnde wel te bevroeden dat de considerable overgifte en opdragte van veele
ampten dese en geene meer of min toucheerde.
Dus quamen ten dien opsigte besonderlijk op de baen

1) dit geschiede des morgens, te weten de propositie tot ampliatie der Commissie; en vermits
sulx uit de vuist niet conde beslagen werden, gelijk men segt, waren de saeken daer heene
gedirigeert, dat er commissarissen wierden benoemt om er een opstel van te maken, gelijk
vervolgens bij de respective quartieren geschiede, uit O. de Hre Knyf, gevallig uit W. de Hre
Sminia, uit de wouden de Hre Lyklama en uit de steden de Hre Sixma, alle drie a dessein,
welke vervolgens s' nademiddags vergaderden en met s' lands Sects een opstel maekten,
waerbij gevoegt wierden nog eenige pointen, bevorens niet opgegeven, als van Curatoren,
Academie, postmeester, Houtfester etc.
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de Heeren P.v.A. en E.S.v.B. beijde een relatie hebbende ten regaarde van jalousie
tegen P.A.v.S. en over de verwaerlosinge harer personen over de secretesse nevens
haer geobserveert.
Evenwel de tijt was te cort om merkelijke veranderinge te wege te brengen, de
besoigne wierd geapprobeert, en bij Oostergoo de Heere Sixma versogt, dit resultat
aen de Heere Erfstadhouder ten spoedigsten in persoon over te brengen.
En had de Secrets. Sminia sig connen in staet stellen om des anderen daegs dese
soo merkelijke amplicatie te connen behoorlijk extenderen, buiten twijffel sou de
saek dien dag tot perfectie sijn gebragt. Dog dit absoluut niet connende geschieden,
en daer te boven de camers seer incompleet vergadert sijnde, boven al Westergoo,
en andere schoon wel redelijk voltallig evenwel verscheydene notabele leden
ontbeerden, dese agter gebleven in de onsekerheit wanneer principale saeken souden
voorcomen, soo wiert best geoordeelt alle volmagten aen te maenen om des Maendags
daer aen volgende compleet bij een te wesen; soodat men sig tot soo lange
adjourneerde. Onderwijlen waren de gemoederen ten platten lande hier en daer nog
al verstelt geworden door de comste der militie tot Harlingen en door het gerugt van
meer verwagt werdende trouppes.
Bijsonder had dit vat in Oost en West-D. sampt Blij, en men tragte er Collumerlant
ook in te trekken. Dese eerste sonden hunne gelastigde uit om dit misnoegen op
andere plaetsen te foveren of op nieuw te ontsteken, waer door 't gebeurde dat die
van Hyum Finkum en Steens hun Gecomde na Leeuwerden sonden om met de Gecomde
van die soo binnen als buiten
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Leeuwerden te overleggen wat hun te doen stont. Dese vergaderinge geschiede bij
S. d. Vries of de Cok in de Hoogstraet.
Het resultat was soo wel op dese voorstellinge als op de brieven van de misnoegde
Harlingers, dat men cito citissime bij hooge boete alle de Gecomde der Doele
vergaderinge sou bij een beschrijven tegen s' anderendaegs; 't geen de Vlietsters wel
haest besorgden.
Hebbende die yverige ingesetenen voorgegeven haer wille en nootsaekelijkheit
om gesamentlijker en gewapender hand die van Harlingen te ontsetten en t guarnisoen
van daer te verjaegen; alvorens nogtans binnen Leeuwerden sig vant ammunitie huis
te versekeren en sig van t geweer en buspulver meester te maken.1)
Desen dag kreegen wij nog geen het minste narigt van dus verwagte militie te
lande, welk draelen ons verveelde, hoewel het voortquam, gelijk wij naderhand
vernamen, uit een besondere sorgvuldigheit, gelijk hier na sal volgen.
De meeste Heeren der Regeringe gingen een rugreysje huiswaerts doen.
Ik nam dese mael de partij in de stad te blijven.
Saturdag den 3 Julij (Aug.) op de geweesne weekmarkt was er een meer als
gewoone confluentie van menschen, te meer daer men moest denken, dat het schoone
graenoogst saisoen de boeren sou occuperen en huer ledige tijt beletten. Dit baerde
attentie. Elk sprak na hij gesint was, meerendeels sig uitlatende over de surprise van
Harlingen, meer murmurerende als vergenoegt.
De Gecomde quaemen genoegsaem alle ter bestemder

1) Doting blz. 112.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

153
uir alhier en vergaderden na gewoonte op de Doele. Wat daer eygentlijk verrigt wiert,
weete ik nog niet, maer de uitcomste leert dat se gescheyden sijn,1) en de yveraers
gedehorteert hebben van feytelijkheden.2)
'T gebeurde nogtans dien avont op nieuw dat Hotse Quader van Belkum,
geinformeert geworden van luy van Harlingen, dat de militie op vermaninge der
Magistraet geen genoegsaeme quartieren hebbende connen becomen, sig selven regt
hadden gedaen en quartieren genomen, sig adresseerde aen de Gecomde van Leeu-

1) Tot dezen tijd meen ik een paskwil te moeten brengen, dat in afschrift aanwezig is in het
archief v. E., van den volgenden inhoud:
‘De quijnende Doele spreekt.’
‘Wat heb ik veel gesugt gesteent
In weeken lang seer naer geweent
met regt! want in mijn ingewant
heb ik de plage voor het land
gehuisvest, dus ik voor mijn quaed
steeds omzie na een goede raed...
Wat 's dit, mij dunkt ik scheppe moed
want 'k sie soo wel te peert als voet
mijn docters veerdig coomen aen
Die sullen seker (aengedaen
met mijne smert) in corten tijt
van bedroeft mij maken blijd.’
Het stuk heeft buiten op geschreven ‘Doele klagende.’
2) In het archief v. E. ligt een stuk met het opschrift ‘3 Aug. 1748 laeste bijeencomste der
Doelisten over 't inrukken der militie in Frieslant’, en is van den volgenden inhoud: ‘de
Gecomde door aenkondiginge op den 3 Aug. 1748 op de Doele bijeen vergadert sijnde hebben
goedgevonden omtrent het inrukken der militie het navolgende advis te besluiten. Dewijle
eenige ingesetenen van de Prov. reeds onrustig sijn over het inrukken van de militie in dese
Prov. soo is de vraeg of de Gecomde op de Doele niet souden connen goedvinden, dat alle
de Gecomde particulier op de vrindelijkste, ernstigste en aendringenste wijse haere
medeburgeren bij alle voorvallende gelegentheden vermaenden tot rust en vreede, vreesende
de gecommitteerden andersints tot haer leedwesen dat die geene die yts tegens het inrukken
der militie sullen ondernemen voor haer personen sullen ongelukkig werden, maer ook andere
benevens haer ongelukkig maken.’
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werden, dog ten antwoord kreeg: ‘de Doelisten sijn gescheyden, die saek connen wij
niet op ons neemen. Hij ijlde ook 't Vliet, maer wat cans om te reusseren.’
Door absentie van de leden van Westergoo moest ik als praesident van 't Collegie
ageren. s' Avonts quam mij de ammunitair kennisse geven, dat (hij) op redelijke
gronden berigt had ontvangen, dat de Vlietster nog een laeste coup wilden doen, de
stad bij nagt de wallen beklimmen, het ammunitiehuis en 't kruidhuis forceren; dog
bevindende dat de preuves niet genoeg valabel waren om daer over beweginge te
maken, gaf ik alleen ordre om de sentinellen voor beide huisen te verdubbelen, en
bij stille ronde op de wal oplettentheit te hebben, voorts bij eenig gewag direct de
geheele wagt derwaerts te doen aenrukken. Dog alles bleef in rust.
En dus passeerde dese week ten einde.
De militie onderwijlen was in 't aencomen. De Heere Sigers Genl. Majr.,
commanderende een corps van 4 regimenten te voet van Maleprade, d' Envie, Croijet
en Holstein Gottorp, boven en behalven 1 regiment van Leewe reeds tot Harlingen
aengecomen, hield sijn marsch na herwaerts soo bedekt als doenlijk. Woensdag avont
laet na 't vertrek der post, welke alleen wist dat er een regiment in beweginge was
en de naem had van na Groningen te marcheren, en daer van alhier tijding bragt,
aenvangende, en Vrijdag avont van boven Steenwijk, alwaer reeds eenige van sijne
onderhebbende trouppes lagen, voortmarcheerde en des Saturdag morgens om 6 a 7
uir op t Heerenveen aenquam met de voorhoede der ruiterij, gevolgt binnen corten
met de infanterij.
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De Heerenveensters nergens van wetende waren ten uitersten gesurpreneert.
En men moet aen de Genl. G.M. Sigers die eer geven dat hij met alle beleyt en
voorsigheit sijn mesures heeft genomen, en daer door rijkelijk vergoedet aen het lang
traineren aen geene sijde der grensen, waervan wij geen begrip conden maeken, en
ons verlangen schier verdrietig maekte.
En het moet een yder als ondoenlijk voorcomen dat ruim 3000 man te voet en te
paerde op 't Heerenveen verschijnen sonder dat de gemeene man nog begrip had dat
se hier souden coomen, en die wat meerder wisten nogtans onkundig waren van hun
intrede binnen dese Prov., veel min van hunne nabijheit aen 't Heerenveen.
T' is ligt te denken wat verschillende aendoeningen dit op de gemoederen heeft
gewekt.
Sij campeerden alle langs de weg over de Heerenwal.
De Grietman Bouricius aldaer praesent onthaelde de commanderende Generael
en andere Hooft Officieren ter maeltijt.
Des avonts brak het camp wederom op, latende agter 2 Comp. inf. en ½ Comp.
Cav. op t Veen, en sendende 4 Comp. inf. en ½ Comp. Cav. na de Joure, alwaer se
Sondag morgen 4 Aug. vroeg even onverwagt aenquamen.
Soo als mijn broeder reeds na Leeuwerden vertrokken was, en tot Acrum coomende,
de groote train der aenmarsch hem belettede voort te reysen en alleen te voet tot op
de Schouw te coomen, alwaer de Heere Sigers reeds was, en vernemende het
detacheren van volk na de Jouwer, weer terug trok om de vereyste
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voorsorge ter gemakkelijkheit van de militie te schikken.
Dit gaf veel embarras om over de Schouw te geraken, niet tegenstaende de Heere
Eysinga1) de overtogt had helpen faciliteren door het besorgen van eenige bollepramen.
De schouw 't elkens tot sinkens toe van manschappen te peerd en te voet geladen,
vattede water door de openingen welke de groote hitte sedert eenige dagen in het
hout dat boven water was had doen scheuren soo dat het overhalen door 't overladen,
gelijk er altoos eenige confusie bij is, niet sonder gevaer geschiede en t elkens als
de schouw ledig was een merkelijke tijt verliep met het weder uitpompen van 't
ingedrongen water.
De Genl. Major nam sijn quartier op de Schouw, en de militie campeerde tusschen
de Schouw en Irnsum.
De weg wierde onderwijlen seer belemmerd voor de opcoomende
landsdags-comparanten welke tegen morgen aenschrijvinge hadden als voren gemelt,
dog alles gelukte sonder eenig toeval van swarigheit.
Maendag 5 Aug. Maendag morgen vroeg brak t geheel corps weer op en trok al
vroeg om 8 uir binnen Leeuwerden sonder kennisse gevinge of eeddoeninge, en
namen haer quartieren rontom de stad langs de bolwerken en op de dwingers en een
op de Arents tuin, waer door soo verre alles wat tot handhavinge der ruste onder de
woorden van efficacieuse middelen bedoelt was wierd uitgevoert, en voorts de militie
van dese swaere marsche eenige uitrustinge gegunt alvorens eenige verdere
verdeelinge voor de kleine steden te doen.2)

1) Tjalling Aedo Johan Heringa van Eijsinga. Grietm. v. Rauwerderhem is hier bedoeld.
2) Doting geeft blz. 114 een kort bericht.
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Het naplaccaet der 5 pointen met bijvoeginge der remonstrantie van de gemeenten
was op Woensdag reeds volgens begeerte ongedrukt van de puye van 't stadshuis
afgelesen, sijnde gelijk ook de om redenen geapprobeerde 46 pointen; soo was ook
ordre gestelt met het doen drukken der selver ten einde om te werden versonden,
maer onder de hand gewaerschout geen haest te maken, gelijk vervolgens daer mede
getraineert wiert tot de aencomste der militie, wanneer deselve gecacheteert wierden
overgebragt op 't landshuis en aldaer provisionelijk geseponeert.
De Heere Willem van Haren Gecomde te velde bij de Heere Hertog van Cumberlant
en Grietman v.d. Bild sedert lange door sijn ingesetenen met vuile dreygementen
aengeschreven om bij haer te verschijnen, en tot haer genoegen de nodige mesures
aldaer te nemen, quam gisteren avont alhier.
Heden morgen om half tien uiren vergaderden de Staten bijna voltallig en
resumeerden de opdragten van ampliatie van S. Hts. instructie soo als die Vrijdag
bevorens geresolveert was.
3 quartieren waeren 't eens over de materie. In Westergoo wierden eenige
bijvoegsels gemaekt, dog meer op aendrang van een lid W.v.H. als een generale
voorslag of advis, daar heene voornamentlijk strekkende, dat bij de clausule van
inboorlingen wierde gevoegt ‘of genaturaliseerde’, dog bij de andere camers
gepersifleert, gelijk ook de camer van West. geheel rejecteerde een ander voorstel,
van alle ampten bij 't Collegie begeven mede optedragen.
Dus wiert de saek quoad materiam gehouden voor geconcludeert en wiert de
tweede vraege, op wat wijse dese ampliatie aen S.Ht. over te brengen.
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Merendeels liepen de gedagten daar heenen, om de Heere Sixma die geagt wierd dit
ontwerp in den Haeg bij desselfs laeste Commissie te hebben doen gouteren of hem
te sijn aen de hand gegeven, wederom derwaerts heene te senden en dit mede te
nemen als een schets, en te vernemen of het selve contentement gaf en of hier en
daer ook yts te verschikken was.
Maer andere eenigsints naijverende over de directie van gemelte Heer buiten haere
communicatie en die veel eer selfs de werkbasen daer van hadden gewenst te wesen,
begrepen dat dese saek van dat belang was dat daer toe benoemt behoorden te werden
vier Heeren, uit yder quartier een, en dat dan in consideratie souden coomen die vier
welke dese ampliatie hadden opgestelt. Andere nog dreven wel het selve, maer uit
een verschillende oorsaek, bedugt dat dit overtesenden als een schets, was als een
uitnodiginge tot eenige veranderinge, praetendeerden dat de formele oversendinge
was een meerder aendrang om het selve soo als 't lag te accepteren.
Dese verscheydene opinien wierden hevig gedreven, de meeste gelijk als geseyt,
en die bijna versekert waeren dat het meer een point de honneur voor de Heere Sixma
sou sijn als dat er veranderinge te verwagten was, dreven 't eerste sentiment met
waerschijnelijk succes. Dog eindelijk liep er onder een eygen belangte, soo eer men
sag dat bij Oostergoo bij tegenstrijtige conclusie genomineert was de Heere H.D.E.
v. Aylva, bij meerderheit van stemmen, na hevige contestatien de Heere H.H.v.K.
sig geneglieert agtende omdat in de commissie praeparatoir was geweest.
In Westergoo was veel bedenkinge dat de Heere
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P.v.A. die last of honneur mede wel op sig sou sien geconfereert.
In de Z.W. scheen het dan van selfs te vallen op de Heere L.S.L. a N., als van de
commissie bevorens, en die Heer scheen daer van niet alleen niet afkeerig maer daer
mede ook gedient te sijn, mogelijk om occasie te vinden, van haer credit in de Wouden
de Heere Stadh. een ernstig gebruik te offereren.
In de Steden was over de keuse geen dispuut.
Dit alles maekte te wege een contraste en een chaos van sentimenten en yver, elk
meer en meer sijn partij soekende te stijven.
En daer mede wierd den geheelen dag verspilt sonder tot conclusie te comen.
En men moet met waerheit seggen dat de conduite bij de Regenten desen dag
gehouden ergerlijk was om haer stijve gesetheden en onderlinge verdeeldheden over
de forme en particuliere ambitie of belang.
Dingsdag den 6 Aug. 1748 wiert de besoigne met ijver hervat en alvorens veel
werk met cuiperie als anders gemaekt.
Eindelijk bij 't mindergetal de saek gedirigeert tot 't vraegen 1o of de resolutie sou
solemneel getekent werden dan alleen bij de Secretaris 2o wie deselve sou offereren.
Soo de solemnele vertekeninge voorging, volgde van selfs de deputatie van vier
Heeren.
En hoewel het scheen anders te sullen uitvallen, soo bleek nogtans bij de uitcomste
dat O.W. en St. waren voor de vertekeninge, en vermits reeds te boek stond dadelijk
werkstellig maekten. De Wouden alleen twijffelden en gaven eindelijk toe. Op het
tweede voorstel moest doen natuirlijk volgen een solemnele deputatie van 4 of 8
leden met de Sects.
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O. na veel debatten en hevigheden bleef bij 't getal van 4 sonder Sectr. en bij de
gedane nominatie van H.D.E.v.A.
W. quam ook tot 4 alleen en nomineerde eerst eenparig de Heere Sminia, in de
praeparatoire commissie geweest sijnde, dog die sulks weygerende, wiert er Jhr.
G.v.B. of H.W.v.A. of Rengers geoppert en de conclusie uitgebragt op de eerste.
Bij Z.W. ging het seer casueel. Mijn broeder behoorde de Commissie, als bij de
begevingen der ampten voor drie jaeren hebbende becomen het regt van alle
extra-commissien buiten lands voorgevallen, dog voor twee maenden sig daer van
personeel geexcuseert, en in sijn plaets versogt mijn soon, en nu ook reeds een en
andermael betoogt hebbende sijn ongemakkelijke toestant en beswaerlijkheit om te
reysen, dat elk op een ander deed denken, en de Heere Lyklama van Opsterlant daer
toe bedoelt wiert; dog mijn broeder, overwegende dat sig 't elkens van die commissie
te excuseren ten Hove van quaede smaek sou connen werden, resolveert onverwagt
deselve aentenemen, waerdoor die 't geerne hadden waergenomen, en waertoe de
mesures van vorigen dag met exessive ijver hadden getendeert, seer gesurpreneert
en bedrogen wierden, en het nogtans met goede gratie op mijn broeder accordeerden.
Redenen te geven van dit verlangen sou ik niet gemakkelijk connen doen, of 't
moest wesen, om daer door bequame occasie te hebben, van aen S.Ht. mondelinge
versekeringe te connen doen van de voortaene bereydwilligheit van de superieure
partij in ons quartier, ten dienste van S.Ht., in oppositie van haer constant vorig
gedragh.
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De Steden volhardeden bij haere nominatie van de Heere Sixma.
Vervolgens liep de Heere Sects. Sminia alhier mis.
De instructie wierd opgemaekt en de gecommde Heeren Aylva, Burmania, Vegelin
en Sixma praepareerden sig om ten spoedigsten te vertrekken.1)
De Heere Sminia en ik wegens 't collegie bragten dien dag aen 't mindergetal over
ons rapport over de finantien.
De camers adjourneerden sig tot Maendag aenstaende.2)
Woensdag den 7 dito wierd niets verrigt.
De commissie vertrok s' nademiddags over Harlingen.
De Gecomde op de Doele gingen ook weer besoigneren, bij onderdelinge van de
commissien volgens vorige afspraek.
Dese morgen vroeg marcheerden van hier 5 Comp. inf. na Bolwert en 2 comp. p,
5 dito inf. na Worcum, 2 dito inf. na Stavoren, 4 dito inf. na Docum en 2 Comp. p.
- soodat tot Leeuwerden alleen verbleven 2 Regm. te voet van Holstein Gottorp, en
Malparade benevens 4 Comp. te peerde als 2 van Eck en 2 v. Regteren.3)
Donderdag keerde ik na huis.
En passant op de Joure besorgde ik dat de bewaerde collectboeken weder aen haer
regte Eygenaers wierden

1) Doting blz. 113.
2) Doting deelt nog mede, dat op Dingsdag 6 Aug. gepubliceert werd de Publicatie van den
Prins, d.d. 27 Juli 1748, en bij hem te vinden in Bijlage 14. Zie Doting a.w. blz. 115 en 116.
Dit placcaat bevat de redenen, waerom de Prins zelf nog niet kon komen, de aankondiging,
dat Hij een commissie zou zenden en aanmaning tot rust en orde, met bedreiging van straf
tegen de oproerigen.
3) In het archief v. E. ligt in manuscript ‘de verdelinge der militie in Vrieslant. Aug. 1748.’
Doting blz. 116 en 117.
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besorgt, en elk de invorderinge hervattede, terwijl het sig nu liet aensien dat de goede
weer gewillig en de quaede genoeg in dwang waren.
Onderwijlen continueerde aldaer de merkelijke onlust over den Secretaris
Munniks.1) Bij de eerste oploop waren er luy geweest mogelijk wat te diep in sijn
boek staende, en ook wetende dat andere nevens hun 't een en ander wedervaren was,
waerover deselve ongenoegt waren, wilden de boeren op sijn huis aen, dog de Jousters
beletteden het alsdoen, waer door hij vrij raekte met het inslaen van eenige glaesen
aen de voorstraet, in de Secretarie camer. Dog de Gecomde op de Jouwer onder
praetext van securiteyt voor de misnoegde en ook van hem, besegelden de Secretarie,
sonder dat hij con obtineren geduirende het beloop van aldesen tijt, hoe seer ook de
regen en gewoone vogtigheit der camer hinderlijk was aen de papieren, om deselve
geopent te hebben als op 't laetst wanneer de Gecomde daer uit vorderden enige
boeken, en bij gevolg weer toesegelden.
Sij lieten omtrommen dat die yts tegen Secretaris had intebrengen sulx conde doen
op sekere gepraefigeerde dagen. Eindelijk alles finael ingecomen sijnde, verhooren
sij hem daerover. Hij beriep sig op sijn goede saek soo hij seyde, en wilde alles
begeven ter compromissarien van den Hove bij partijen elk een te kiesen, en die daer
bij een derde te nomineren, gelijk geschiede. Dog aengaende de ontsegelinge, daer
cost niets geschieden, of hij moest de Secretarie resigneren. Eindelijk de militie
gearriveert sijnde begon hij weder moed te scheppen, en adresseerde sig aen 't Hof,
met

1) Barent Munniks.
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versoek van poenale ordonnantie tegen deselve tot ontsegelinge, met eysch van alle
veroorsaekte schaeden te boeten. 'T appointt was, sij gestelt binnen 8 dagen bij finaele
dispositie, waervan de tijt althans nog loopt.
Op 't Bilt bleef de menigte ook misnoegt. Hier voren is verhaeld hoe verre de
woede had toegenomen tegen de Eckringaes en voornamentlijk tegen de vader sijnde
Fiscael en administreerde het ontvang Generael, ook ontv. v.d. boelgoeden, in soa
(somma) factotum bij absentie der grietman, sedert veele jaren sig in den Hage
ophoudende als St. Genl., soo dat sij sijn huis hadden omver gehaelt, dog dat van
sijn soon de Secrt. bespaert, sijnde alle Secretarie saken genoegsaem aen huis van
de vader.
De vader daerop naekt en kael als sijnde ter nauwer nood met de vlegt ontcomen,
reyst na den Haeg, en voorts na de Meyerie van Bos alwaer de Grietman Haren was
als Gece te velde bij de armee van de Hertog van Cumberland. Dese gaf hem alle
goede moed en beloften, dog sulx ter ooren van de Bilkers coomende maekt de
verbitteringe grooter. Sij schrijven dan den Grietman om selfs overtecomen en met
haer te overleggen, wat beste ordre te stellen op de verlopende saeken aldaer. Dit
wiert uitgestelt om sijn praesentie als nog in 't leger vereyst. Dog nader aenschrijvinge
eerst getragt geworden door de Heere Lt. Gl. Grovestins te beslissen, dog met matig
succes, verhaeste eindelijk de overcomste.
Dingsdag den 6 begaf hij sig na de grietenie en scheen daer alles sig nog redelijk
te sullen schikken. Het gemeen seggen was steeds, dat sij noyt conden dulden de
praesentie of eenig bewint van de oude Ekkringa,
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maer dat op de Secrt. sijn soon niet veel tegen hadden.
Dingsdag den 13, gelove Maendag, quam er de Secrt. en vervoegde sig aen 't huis
van de grietman. De grietman gaet s' avonts aen 't Secrt. huis, terwijl de Sects last
had van agteren daer in te comen, gelijk geschiede; 2 persoonen waeren door de
Gecomde daer in gestelt, om benevens de meyt het huis voor alle insultes te secureren.
Dese deed de grietman aenstonts delogeren, hoewel praetendeerden ordre te hebben
sulx niet te mogen doen als met toestemminge der Gecomde.
Dit gedoente had tot effect dat er op nieuw de murmureringe toenam.
Ik vertrok Maendag den 12 Aug. weder na Leeuwerden. Een sware regen
verhinderde veele reysigers op hun tijt in de stad te wesen.
Op 't landshuis wiert niets verrigt als de brieven gelesen en eenige geringheden
voorgestelt, voorts geadjourneert tot Donderdag.
De Gecommde quamen volgens haer afsprake ook weer op de Doele bij een, maer
scheydeden wederom dien eygensten morgen op voorgeven dat alvorens moesten
na (gaan) 't retour en rapport van hun commissie na den Haeg, die reeds den 6 deses
audientie bij S.Ht. had gehad, dog soo men seyde geen genoegende antwoord
becomen, en daer om op nader audientie geinsteert, sonder dat ik wete dat sulx
becomen is, sijnde bij de audientie praesent de Heeren Grovestins, IJtsma en Bergsma.
Onse commissie in den Haeg had een langsame heenereys, door tegenwint, en 't
vasteraken op een sandinge merkelijk verhindert, soodat wij met dese post van haer
overcomste geen tijdinge bequaemen tot onse groote verwonderinge.
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Dingsdag en Woensdag den 13 en 14 Aug. passeerde niets merkwaerdigs.
Donderdag den 15 dito quamen de Staten weer bij een, en verrigteden niets, mede
afwagtende 't retour van ons commissie, waer van geen brieven aen de Staten waren
gecomen, maer wel aen besondere leden. Men adjourneerde sig tot Maendag.
Onderwijlen was de Doele commissie Dingsdag gereverteert, en had Uilke de
Vries aen de Leeuwerder Gecomde rapport gedaen, sonder dat ik nog van de verdere
gevolgen yts wete.
Dien Donderdag retourneerde ik na Langweer, en bleef er tot Sondag den 17 Aug.,
wanneer wederom na Leeuwerden keerde.
Onderwijlen waren de saeken op 't Bild geheel van gedaente verandert. De grietman
hebbende van de regtcamer, het welke de Secretaris bewoonde, doen delogeren twee
personen door de Gecomde daer gesonden op voorgeven van securiteyt, tot
voorcominge van spolie, en welke ordre souden gehad hebben het selve op niemants
ordre als die der Gecomde te quiteren, soo baerde sulx als voren gesegt al eenig
murmureren. s' Daegs na die besitneminge door de grietman en weder introductie
van den Sects. ontbood bij sig de Bijsitters om met hen te besoigneren over de saken
de grietenie en geregte belangende; sulx geschiedende, en ten tweedemael hervat
sullende werden, verclaerden deselve daer inne niet te durven continueren,
geintimideert werdende door de gemeente, en dat de Sects. op nieuw gevaer liep en
voor sig bedagt moeste sijn.
De Heere Haren sulx vervolgens van alle canten voorcomende en ongeerne sig de
wetten van de gemeente
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voorgeschreven siende, gaf van alles kennisse aen de Procureur-Generael, en versogte
van de Generael Sigers, commanderende de militie in dese Provintie, een detachement
van soldaten of ruiterij tot adsistentie; verclaerde daer toe ongelast te sijn en ook niet
te connen doen om de gevolgen, elk sulx na hem connende begeren, wanneer sijn
guarnisoen alhier te swak sou blijven.
De Proc. Gl., 't Hof, soo verre de leden present waren, van het hem aengegevene
communicatie gedaen hebbende, als lopende als nog de vacantie, soo reykhalsten
deselve wel om sig wederom in onverhinderde activiteit nopens 't exerceren van de
justitie, soo civil als wel besonder crimineel, welke soo seer geschonden was, herstelt
te werden, en daer van op de beste wijse een aenvang te maken, weshalven onderlinge
daer over confererende, hebben, om niet op nieuw beschaemt en door het gemeen te
leur gestelt te werden, dienstig geoordeelt, alvorens door den Procr G. den
commanderende Generael te sonderen over de verwagtinge die se mogten hebben
van de hulpe der militie, bij onverhoopte gevallen; waerop de Hre Sygers sig ongeveer
op dese woorden uitede: dat sijn instructie mede bragt door de onderhebbende militie
de ruste te bewaren, en ter plaetse daer 't volk in guarnisoen lag, bij opcomende
gevallen gewelt met gewelt te keer te gaen, en dus de handhavinge van regeringe en
justitie te beveijligen, maer dat buiten de plaetsen der guarnisoenen sonder nader
ordre geen volk conde senden, dat de commissie van S.Ht. eerlang hier verwagt
wierde, en dat hij last had aen haer ordres te defereren in saeken van prompte ordre
dog in saeken die uitstel
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conden lijden daer over nader te moeten (vragen) en ordres aftewagten.
Dese elucidatie voldeed weinig aen de verwagtinge van de praesente leden van
den Hove, welke daerop alle activiteyt uitstelden tot na het eindigen der vacantie.
De Heere Haren door eene en andere omstandigheden bewogen en siende dat sijn
hertelijke tael bij desselfs ingesetenen geen behoorlijke ingang vond, wierd te rade
sijn Secrets te induceren tot afstant van de Secretarie, en om sig ten spoedigsten weg
te begeven van daer belovende hem in de Meyerie of elders eenig sortabel
remplacement.
En voorts aenstellende een Ipe Bonnema, voor desen domestiq bij de oude Heer,
tot provisionele clerq en administrator van alle ontvangen en boelgoeden, bij de
Ekringaes voor desen waergenomen, begaf se (sig) met misnoegen uit sijn grietenie,
schreef een wijdlopige brief aen S.Ht., en ging sijn qualiteyt, als Gedeputeerde wegens
H.H. Mog. bij sijn C. Ht den Hertog van Cumberlant in 't leger in de Meyerie
geinquartiert, hervatten.
Saturdag den 16 Aug. 1748 retourneerden de 4 Heeren uit hun commissie na S.Ht.1)
Maendag de 18 deden deselve rapport dat sijn Hooght, betoond hebbende desselfs
uiterste satisfactie over de confidentie welke op denselven gestelt wierde in de
overgifte van 't geene haere commissie behelsde, alleen had geremarqueert2) dat bij
omissie daer uit vergeten was de decisie van stekende stemmen van 2 Staetsquartieren,
dat hij ook eenige bedenkelijkheit maekte

1) Doting blz. 118.
2) Zie hierachter Bijlage XV.
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over de decisie der disputable stemgeregtigheden in de vacatures van grietenien, en
dat het gevoegelijkst scheen de judicature daer van niet te laten verblijven bij de
Landsleden van het Collegie maer door Gecomme tot 7 in getal in de 3 Landgoën bij
S.Ht. te nomineren. En dat de bepalinge van inboorlingen op wien hij bepaelt was
de politique ampten te confereren diende uitgestrekt op de soodanige die volgens s'
lands wetten en costumen daer toe bevoegt waren; dat ook het drietal der persoonen
bij de ingesetenen in nominatie te brengen tot een nieuwe grietman moeste bestaen
uit eligebele persoonen, en voorts reeds voormaels bij de 1e insinuatie sijnde
aengegeven geweest, dog om de uitgestrektheit een andere in plaets gestelt.
Men had wel voor over 't een en andere nadere reflexies te maken, en was 't
mogelijk de Heere Sixma nader over te senden, om bequaemer middelen en clausulen,
maer de saeken scheenen soo geschapen dat alle uitstel een gevolg scheen van meerder
uitdenkingen tot overgifte, en daerom wiert nog dien eygensten dag geresolveert,
alle de mede gebragte remarques pro ut jacent te approberen, daervan te formeren
een ampliatie van S. Hts. vorige instructie, en deselve te doen overbrengen door 8
Heeren benevens s' lands Secretaris.
In den eersten opslag wierden de Heeren welke de laeste commissie hadden
waergenomen daer toe genomineert, met adjunctie van gelijk getal uit het mindergetal,
gelijk vervolgens geschiede uit Oostergoo op de Heere H.D.E. v. Aylva en de Heere
Schwartsenberg, nadat alvorens gedecideert was den eersten den rang te competeren;
uit Westergoo de Heere J.G. v. Burmania en de Heere Rengers; uit de Wouden
moesten
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daertoe geschikt sijn de Heere A. Vegelin als vorige en de Heere L.S. Lyklama als
uit het mindergetal, dog de eerste indispoost weder gekeert sijnde, en de tweede om
lighaems ongesteltheit, versogten dus beyde geëxcuseert te sijn, dus ik in plaets van
mijn Broeder en de Hre Bouricius in plaets van sijn schoonbroeder gesubstitueert
wierden; uit de Steden de Heere Sixma van ouds en Arnoldi uit het mindergetal;
allen met en benevens de lands Secretaris Sminia.1)
Aen dese Commissie wiert niet alleen in last gegeven om S.Ht. voor te stellen,
voor haer den eed afteleggen of bij desselfs herwaerts comste voor de gesaementlijke
Staten des lands, maer ook te inherreren tot spoedige overcomste van de Commissie
van S.Ht., en inmiddels bedagt te sijn op efficacieuse middelen tot herstellinge van
de authoriteyt van regeringe en justitie en van de algemeene ruste.
7 Heeren embarqueerden sig Dingsdag avont den 19 Aug. in 't jagt tot Harlingen.
De Heere Bouricius en ik, waerbij sig voegde de Heere Daniel van Scheltinga voor
sijn particuliere genoegen om S.Ht. optewagten, hadden het soo geschikt, gelijk ook
geschiede, om op Woensdag sig op de Lemmer in de veerman (afgehuurt) te
embarqueren, waer wij om 9 uir met een labbere voor de wint in zee staken, en s'
avonts even voor boomsluiten binnen quamen en onse medegecomde een uir bevorens
gearriveert bevonden.
Donderdag den 21 reysden wij gesamentlijk met een binnenjagt na den Haeg
alwaer met den duister aenquamen, en genoegsaem gesamentlijk ons logement namen
in de Oude Doele.

1) Het bericht van Doting blz. 118 en 119 is niet juist.
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Vrijdag den 22 begaven sig de Heere Swartsenberg en s' lands-secretaris ten Hove
om kennisse van ons arrivement te geven en audientie te versoeken.
Geappointeert sijnde op s' avonts om 6 uir begaven wij ons in drie koetsen na 't
huis in 't Bosch alwaer t Hof sig reeds sedert eenigen tijt ophield, en reeden tot aen
de plavey voor de trappen soo verre een yder doet. De wagt paradeerde en deede de
Honneurs als aen Ged. van Souverainen. De Hovelingen, van de Hre Grovestins af,
tot de Edelluiden in cluis ontvingen ons beneden aen de trap, en S.Ht. selve boven
op de trap in de voordeur van dat hotel, liet de 8 Heeren van de commissie praecederen
tot in de audientie-camer, alwaer wij vonden H.C. Ht. staende, benevens princes
Carolina; sijn Hoogheit mede binnengecomen synde, wierden wij versogt sessie te
nemen op stoelen daer staende tegenover Haere Hoogheden, welke sig gestelt hadden
voor de barricade van 't ledicant in die camer staende; en dus benevens H.H.den
gesamentlijk plaets genomen hebbende dede de Heere Aylva als de eerste een gepaste
aenspraek, en gevolgelijk leverde de Hre Secrts. Sminia de geamplieerde acte over,
al het welke sijn H.Ht. met een langwijlige pathethique beantwoordinge reciproceerde,
Hare Ht. niets daer bij voegende, scheenende aengedaen te sijn over de cordiale
expressen bij S.Ht. gebruikt, en haer gemoedsbewegingen bedekkende door haeren
waeijer.
Wij wierden op deselve wijse weder uitgeleit, versoekende nader audientie tot
uitlegginge van 't geen ons verders aanbevolen was.
Afgegaen en een endwegs gereden sijnde, keerden wij elk sonder ceremonie weder,
en woonden den cour-
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dag bij, en hielden ons nog eenigen tijt ten Hove op.
Saturdag den 23 wierden wij (waer onder de Hre Scheltinga mede was) van de Hre
Grovestins ter maeltijt onthaelt, en vervoegden sig eenige onser s' avonts weder ten
Hove.
Sondag s' avonts hervatteden de meeste onser wederom hun hofdag.
Maendag den 24 Aug. na dat wij hadden geinsteert op een nadere audientie om
spoedigh te mogen retourneren, wierden wij geappointeert s' middags tegen 12 uiren,
alwaer wij vervolgens quamen sonder ceremonie, en na eenig vertoeven geleijt
wierden in 't cabinet van syn Ht. - alwaer het 1e point raekte de eed doeninge, het
welk S.Ht. verclaerde hem om 't even te sijn waer ter plaetse deselve quam afteleggen,
en geremarqueerd hebbende dat bij eenige ingesetenen abusive bedenkelijkheit mogte
gemaekt werden als of hij onder geen eed was, praefereerde het doen der eed ter
onser overstaen, gelijk S.Ht. dan de agtervolginge van de overgebragte geamplieerde
instructie solemneel met eede becragtigde.
Het verder onderwerp van dese audientie was om S.Ht. te onderhouden over de
remedie tot herstellinge van de authoriteyt van regeringe en justitie, en van de
invorderinge der finantien, alles als stilstaende aen de bane, aengevende de intrekkinge
en vernietinge der aengematigde magt der Gecomde, die sig niet alleen meester
maekten door bedwang van de resolutien bij de Staten te nemen, maer ook in
grietenien dorpen en steden alle bestier na sig trokken, en de gemeenten een gehaetede
indruk van de regeringe gaven; voorts omme te vernietigen alle resolutien door
deselve de
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Staten afgedwongen, en alleen op nieuw te arresteren de afschaffinge der pagten
etc.1)
Dit behaegde S.Ht. in geenen deele, seggende dat het billijk waere de ingesetenen
te horen, dat men met sagtheit de saeken ten einde moeste brengen, en dat onse
voorslag allesints ontijdig was; dat hij hebbende vernomen dat bij sijn indispensabel
nootsaekelijke personele ophouding in Hollant bij provisie sijnentwegen een
commissie wierde gesonden; hij had genomineert ten dien einde 4 Heeren uit
afsonderlijke Provintien, die hij met instructie had voorzien, en in staet souden sijn
binnen een dag a drie de reys derwaerts te connen aennemen.
Wij moesten ons laten geseggen, en braken vervolgens de verdere conferentie af.
Onderwijlen had S.Ht. ons door desselfs camerheer van Heyde laten inviteren ter
maeltijt, gelijk wij deden.
Niemant dan haer Hoogheden, de beyde Heeren Grovestins en van Heyde benevens
de Capn van de wagt benevens ons aen tafel geseten sijnde.
Na de maeltijt amuseerde sig S.Ht. om ons te laten sien de diverse concepten en
aftekeningen van 't nieuw gebouw van 't Hof of Coningshof2) binnen Hage; en eindelijk
naemen wij afscheid, gelijk ook aenstonts daer op bij H.C. Ht. afsonderlijk in haer
appartement.
De commissie waer van S.Ht. had gelieven te seg-

1) ‘Een concept van te nemene resolutie door S.Ht. of Staten op S. Hts. goedvinden’, geschreven
door den Heer J.V.v.Cl., ligt in het archief v. E., en wordt hierachter medegedeeld in Bijlage
XVI.
2) Dit staat op het Binnenhof en wordt ‘Coningshof’ genoemd, omdat het gebouwd is door
Graaf Willem II, die in 1247, door invloed van Paus Innocentius IV, tot Roomsch koning
verkozen werd. Zie H.v.R. Oudh. v. Delfland blz. 349.
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gen was al lang in til geweest, en soo 't scheen moeite en bedenkelijkheit geweest
over de keuse der persoonen die deselve souden composeren. Drie persoonen waren
reeds langen tijt gedoodverft, Schimmelpenning v.d. Oyen van Sutphen, Charles van
Benting br. v.d. Heer v. Rhoon, en Persoon burgr van Deventer, beyde uit Overijssel.
Eenen Putcamer van Alkmaer wiert ook gedebiteert daer van te sullen sijn, dog is
daer niet van gevallen. Eindelijk wiert uit Hollant genomineert de Burgemr Paulus
Gevaerts v. Dortregt.
Charles v. Bentink nu elders in buitenlandse commissie gedestitueert, heeft sijn
Hooght de Heere Verelst Burgemr van ter Veere daer toe benoemt.
Dese waeren dagen na elcanderen in drukke besoignes met sijn Ht. waer bij ook
meerendeels adsisteerden de Friesse Heeren IJtsema en Bergsma, dog niet altoos, en
dan onder belofte van niets van 't verhandelde te sullen reveleren.
Dingsdag den 26 Aug. vertrokken wij wederom gesamenlijk met een binnenjagt
na Amsterdam. - 'S avonts embarqueerden de 7 Heeren sig wederom op het Friese
jagt na Harlingen, en wij als voren na de Lemmer, ons bedienende van 't Hollantse
advits jagt daer gereedt vindende; gelijk wij dan Woensdag den 27 dito vroeg om 8
uir, en de andere om 11 uir gelukkig in Frieslant terug quamen.1)
Onderwijlen waren de saeken in Hollant besonder tot Amsterdam in groote
wanorder. De pagten waren afgeschaft, nieuwe onderregtingen gepubliceert wat yder
waer, den impost subject, bij de maet of gewigt of na de prijs, aen t land moest
betalen, ten einde een

1) Doting, blz. 120, verschilt in de opgave van de datums.
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yder dan na sijn eigen calculatie makende bij provisie opt 1ste quartael quame te
fourneren als hij na overslag sou oordelen.1)
Maer weinig soodanige vrijwilligers deden sig op, evenwel nog al eenige hier en
daer.
Tot Haerlem had de Heere Grovestins uit naeme van S.Ht. gepubliceerd desselfs
resolutie op de grieven2) bij de gemeente ingegeven en bestaende in veele artikelen,
welkers inhoud denselven niet volcomende genoegende ontstont daer over
murmureringe, jae ook eenige baldadigheit, dog wiert door 't beleyt van de Heere
Grovestins beslist.3)
Maer tot Amsterdam was 't geheel wat anders. Eenige menschen na veranderinge
verlangende hadden eenige

1) In het archief v. E. ligt een gedrukt exemplaar van ‘Handleider, om op een gemakkelijke
wijze na te gaan, hoe veel men in de afgeschafte pagten, jaarlijks heeft moeten contribueeren,
dienende om te konnen opmaaken de somma die men gehouden is, tot remplacement van
dezelve maandelijks te betaalen. Te Amsterdam bij Kornelis de Wit, boekverkooper op den
Nieuwendijk tusschen de twee Haarlemmer-Sluyzen.’
2) Deze grieven en de resolutie zijn te lezen in ‘Leven van Willem IV’, dl. II, blz. 139-143.
3) Later echter ontstonden er weer ernstige troubelen, waarvan in het ‘Leven van Willem IV’,
dl. III, blz. 62-68, een breed verhaal wordt gedaan. In het archief v. E. ligt nog een afschrift
van het request van gedeputeerden uit alle de Vaandels en in naam der gansche Burgerij aan
S.D.Ht., van 2 Jan. 1750, dat gedrukt staat in het ‘Leven van Willem IV’, dl. III, blz. 65.
Daaruit blijkt dat Grovestins meer beloofd had, uit naam van den Prins, dan nagekomen
werd, hoewel de schrijver van het leven van Willem IV dit voor onwaar houdt. De 8
onderteekenaars van dit stuk werden, toen zij zich er mee naar den Haag begeven hadden,
uit hun logement gehaald, en op de Gevangenpoort gezet. Later werden 7 losgelaten, nadat
zij van den Prins een ernstige vermaning hadden gehad, en de 8ste werd voor 10 jaar gebannen.
‘Leven v. Willem IV’, dl. III, blz. 66 en 68.
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schutters op de Doele versogt, dat sij gebruik mogten maken van een vertrek aldaer,
alwaer de schutters vergaderden, 't geen haer hoewel ongeerne toegestaen wiert,
vreesende andersints de gevolgen die se voorsagen. De vergaderinge daer van
vermenigvuldigende doet een hunner ni fallor Dan. Raep,1) een porceleijn vercoper
op den Vijgendam, den 9 Aug. een aenspraek die gedrukt wiert en wel haest verspreijt.
En vervolgens uit de artikelen bevorens opgegeven geextraheert 3 pointen,2) welke
door een groot getal burgers den 13 Aug. in de nieuwe Stads herberg ondertekent
werden, soo verre resorteerden onder den Capn Scholten,3) behelsende 1o versoek van
een vrije burger crijgsraed, niemant hunner bestaende uit ymant deel hebbende in de
regeringe, 2o de posteryen aen S.Ht. te offericeren om te besteden tot beste nutte na
desselfs hoogwijs goedvinden, en voorts redres op 't stuk der ampten, 3o herstellinge
der burger privilegien en kiesinge van Gecomde, om nevens die van de regeringe
gestelt daer over te besoigneren.4)

1) De schrijver van het ‘Leven van Willem IV’ noemt Hendrik van Gimnig, en deelt de aanspraak
mede dl. II, blz. 144. Twee separaat-afdrukken zijn in het archief v. E. De regeering had 1
Aug. 1748 nog een notificatie gepubliceerd tot inning der belasting. Zij ligt in het archief v.
E.
2) Zie ‘Lev. v. Will. IV’, blz. 146. Een exemplaar ligt in het archief v. E. Een exemplaar met
Scholtens naam eveneens.
3) Hij heette Christiaan Scholten. Zie een paskwil op hem met het antwoord er op medegedeeld
in ‘Dichtk. Praaltooneel v. Neerl. wonderen,’ dl. II, blz. 118-120, toen hij als kapitein niet
weer gekozen was.
4) Behalve deze pointen, verscheen ‘elf articulen gegrond op de handvesten van Amsterdam,
door de Burgeren aldaar in 't ligt gebragt’, waarvan een exemplaar ligt in het archief v. E.
Daarin is ook een exemplaar, dat voorafgegaan wordt door ‘afbeelding van het kerkhof der
Previlegien, of zamenspraak tusschen Groothans en eenen Amsteldamschen
Previlegie-zoeker’, in dichtmaat en met plaat voorzien. Een boos pamflet. De ‘elf articulen’
zijn echter al spoedig ter zijde gelegd, en ter wille van de eendracht bepaalde men zich bij
de drie pointen, vooral door invloed van Raap, die zeide, dat dit request den Prins aangenaam
was, terwijl Z. Ht. het opstel met de 11 punten afkeurde.
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Dit gaf gansch wat opschuddinge,1) dog het meeste soorte der burgerij scheen sig
tranquil te houden.
Onder des deed de Regeringe uitgeven en drukken op naem eens boekvercopers
eenige remarques op de aenspraek en drie artikelen.2) Maer in plaets van goed te doen
was het oly in 't vuir. De drijvers wierden dies te meer aengeset om heter allen op te
setten, soo dat de vergaderinge op de Doele meer en meer aenhang creeg, overal
opgeruit werdende. Eenen burger Daniel Raep hier voren genoemt gaf sig oneindige
beweginge, reysde na den Haeg en adresseerde sig daer aen 't Hof van S.Ht., sonder
dat ik weet of hij denselven heeft gesproken. - Ik meen dat het was den 21 dat hij sig
weer na Amsterdam begaf met de postwagen, welke in plaets aan t nieuwe Heere
logement stil te houden en daer uit te treden bij het voortrijden tot op den Dam, al
daer deselve quiterende aen een groote menigte volks uitriep seggende ‘mannen 't
gaet na wensch’, en 't huis coomende plantede daer aenstonts een groote oranje vlag,
roepende ‘houd moed, ik heb de Prins gesproken en die heeft mij gesegt wat wij
deden 't was wel en wij souden op dien voet maer

1) Zie ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 147. De aanspraak, daar vermeld, d.d. 10 Aug., ligt in twee
separaat-afdrukken in het archief v. E. Zie voorts de pamfletten, die in dezen tijd uitkwamen,
opgegeven in Bijlage XVII hierachter, en Cat. d. Bibl. v.d. M. d. Ned. Letterkunde II, 1, blz.
185.
2) Zie dit stuk in ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 162.
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voortgaen.’ - Dus wiert Amsterdam meer en meer onrustigh.
Des Saterdags geschiede op den 24 een aenspraek op de Doele, alsoo ras of reeds
bevorens gedrukt of gedivulgeert, behelsende tegenwerpingen en wederleggingen
over de remarques in faveur der posterien om deselve voor de Stads privé faste te
behouden.1)
De Magistraet meer en meer verlegen werdende had reeds bevorens publicatien2)
laten doen tot vermaninge ten ruste, en dat sulx geschiedende elk goed genoegen
soude gegeven worden. En als de Gecomde dese laetste 3 pointen aen de Magistraet
hadden gepresenteert, hebbense goedgevonden daer op te appointeren dat haer sulke
artikelen waren overgelevert door personen sig qualificerende geauthoriseert door
een groot getal burgers bij ondertekeninge, sonder deselve te produceren, dog dese
informaliteyt passerende en meer andere re-

1) Zie deze aanspraak in ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 168. Een separaat-afdruk is in het archief
v. E. Voorts kwamen met het oog op deze aanspraak uit: 1. ‘Eenige ontledingen der
aanspraken, op 19 en 24 Aug. 1748 in de Cloveniers Doelen gedaan’, en 2. ‘Aanmerkingen
op de redenvoeringe, gedaan in de Doelen den 24 Aug. 1748, en het verder gedrag der
zogenaamde welmeenenden, dienende tot opwekkinge der goede Burgeren, om van hunne
zijde tot bescherming van hun eer en goede naam hun plicht te betrachten. Gedrukt voor den
Autheur.’
2) Zie deze Notificatie en Publicatie in ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 150 en 151. De burgers
konden hunne bezwaren indienen bij de Hoofd-officieren, terwijl het Gerecht, vertrouwende,
dat men zich hiernaar zou reguleren, straf aankondigde aan de verstoorders der rust.
Separaat-afdrukken zijn in het archief v. E. Deze maatregelen hielpen echter niets. Den 13
Aug. werd een Declaratoir, Request en Protext van burgers en ingezetenen der stad Amsterdam
opgesteld, tegenover de Notificatie en Publicatie. Den 14 en 15 Aug. hield H. van Gimnig
weer aanspraken. Zie dit alles in ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 152-157. Separaat-afdrukken
van deze stukken zijn in het archief v. E.
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flexien op de irregulariteyt te maken, tot meeste rust en vreede hadden gemeent te
moeten verclaren, dat het versoek van 't 1e point was ongehoort, en tegen alle oude
gebruiken en costumen, dat sij nopens 't 2e point hadde gecomde gesonden na den
Haeg om met sijn Hoogheit daerover te confereren soo sij hoopten tot genoegen, en
nopens t 3e dat op 't geen een yder bij ordentelijke memorie quam te repraesenteren
sou aengenomen en daer over ten beste der stad en burgers geresolveert werden1) alle het welke in plaets van te vergenoegen de gemeente nog al verder ontrustede,
en daeromme een algemeene oploop en beroerte voor handen stont, dreygende en
scheldende op de Magistraet en haere bestieringe,2) en eindelijk op Dingsdag den 26
Aug. aen haer groot agtb. (een stuk) wiert ingelevert (wete niet of se 't in persoon
deden, geloove ja, immers) ondertekent door Daniel Raep, Jacob Carel de Huyser
en Elie Chatin,3) versoekende fiat op de ingeleverde en daer in uitgedrukte 3 pointen.4)

1) Zie ‘Lev. v. Willem IV’, dl. II, blz. 157-159. Twee separaat-afdrukken zijn in het archief v.
E. Hierop antwoordden D. Raap, Jacob Carel de Huyser, E. Chatin en J. Romans met
‘Verdedigende aenmerkingen op de Resolutie van de Heeren Burgemeesteren en Achtb.
Raedt der stad Amsteldam, genomen in hunne vergaderinge van den 19 Aug., op het request
der Burgerije, aen hun Ed. Gr. Achtb., overgegeven op den 17den derzelve maend.’
2) Blijkende uit de aanspraak van 19 Aug. op de Cloveniers Doelen, te lezen in ‘Lev. v. Will.
IV’, dl. II, blz. 160, en in separaat-afdruk in het archief v. E.
3) Zie een gedicht op deze drie in Bijlage XVIII hierachter.
4) Zie ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 173. Op denzelfden dag werd een aanspraak gedaan aan
de ‘Burgeren en Ingezetenen’, ten einde uit hun midden één aan te stellen, die nevens de
andere Gecommden uit andere compagnien zoodanige zaken werkstellig maakt, als er in alle
billijkheid tot heil van Land en Stad, zonder de minste oproer of commotie, vereischt werd.
Dit geschiedde, maar de aangestelde wordt niet genoemd. Het stuk is in het archief v. E.
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Burgemren sogten allerhande dilay en middelen om de menigte te bedaren, dog 't
waren niet als bedreygingen en woede die se ondervonden, dus tot appointement
gaven: fiat mits niet strijdende tegen de resolutien van haer Ed. gr. Mo. en de intentie
van S.Ht., en wegens de ampten voor soo veel het domesstyq is.1) Daerop scheyden
se en raeken ter nauwernood veylig na huis, en daer binnen even weinig secuir.
Dit appointement bij de drijvers overwogen en gants er niet van banggemaekt
sijnde vermeerdert de onrust in plaets van te verminderen. S' anderen daegs hervatten
se haere nadere aendrang en Burgemeesteren werden genootsaekt haer vorig
appointement te veranderen en te doen publiceren met een ongeclausuleert fiat.2)
(Desen avont passeerden wij door Amsterdam, bemerkten wel eenige merkelijke
ongesteltheit en discoursen, dog elk in gewone besigheit.)
Maer dit mogt al mede niet gelden. De gemeente was in de bevattinge geraekt dat
alle saeken van gewigte met den Raed wiert overgelegt, en prechueneerden terwijl
sulx niet geschied was dat sulx sou impliceren occasie tot retractatie als informeel,
weshalven op Donderdag den 28 nader urgeerden, dat de Raed van 36 sulx mede
moeste approberen, gelijk dan eindelijk in alles contentement wiert gegeven - en de
saek der drijvers van dit werk eindelijk tot haer genoegen afliep.3)

1) Twee separaat-afdrukken, in het archief v. E., wijzen hier op.
2) Twee separaat-afdrukken, in het archief v. E., wijzen hier op.
3) Zie ‘Lev. v. Will. IV’, blz. 174 en 175. Raap wilde nu afwachten, wat het fiat geven zoude,
maar anderen waren alles behalve stil. Zij gaven een ‘onderrigting uit aan alle borgers en
ingezetenen der stad Amsterdam’, waarin zij de Heeren van de Regeering meineedigen
noemden, en beweerden, dat het fiat nul was. Zie a.w. blz. 175. Van de ‘onderrigting’ is een
separaat-afdruk in het archief v. E.
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Vrijdag segt men dat de Burgemren v. Amsterdam in den Haeg in volle
Staetsvergaderinge van Hollant haere bedieninge stelden1) ter dispositie van S.Ht.,
welke vervolgens wiert geauthoriseert bij haer Ed. Gr. Mo. om ditmael eenige nodige
veranderinge binnen de stad Amsterdam in de Regeringe te maken.
S.Ht. sond de Heer v. Rhoon2) met een commissie na Amsterdam, die s' avonts laet
wederkeerde.

1) Deze gebeurtenis gaf aanleiding tot drie gedichten; 1 ‘op de vrijwillige afstandt van de Ed.
Gr. Achtb. Heeren Burgemeesteren dezer stadt’, 2 ‘Kort antwoord op een muitzugt gedicht,
voerende het opschrift van Vrijwillige Afstand door de Burgemeesteren dezer stadt’, en 3
‘Aan de eereloze bestraffers van het gedicht, op de Vrijwillige Afstandt der Ed. Gr. Achtb.
Heeren Burgemeesteren dezer stadt.’ Het eerste heeft geen aanwijzing van naam, maar is,
evenals het derde, gedrukt bij Jan Kramers, boekverkooper in de Stilsteeg. Het tweede is van
E.L.S., en duidt geen drukker aan. Het derde is van C.L.D. De stukken zijn in het archief v.
E.
2) Willem Gerard van Bentink; Heer van Rhoon en Pendregt. ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 176,
bericht dit breeder. Voorts wordt daar medegedeeld, dat sommige liefhebbers van het
Wethouderschap een request ter teekening aanboden, om de tegenwoordige leden der
Regeering in functie te laten, welke poging door de Bijltjes, meer dan 2000
scheepstimmerlieden, werd verhinderd, met door de straten te loopen, en voor de huizen,
waar geteekend werd, te roepen ‘hier wordt ook al geteekend, men zal ze wel vinden.’ Bij
de terugkomst van den Heer v. Bentink in den Haag werd, bij Resolutie van 31 Aug. 1748,
door de Staten van Holland en Westvriesland aan den Stadhouder verzocht, om langs alle
bekwame middelen de rust in Amsterdam te herstellen, en des noods de Regeering te
veranderen, zonder nadeel van den goeden naam en faam der tegenwoordige Regenten, en
om hunne familien en goederen in protectie en sauvegarde te nemen, met interdictie op
verbeurte van lijf en goed voor hen, die de bedoelde Regenten en hunne familien en goederen
zouden molesteeren of beschadigen.
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Saturdag resolveerde S.Ht. door sijn praesentie de saeke ter ruste te herstellen en sig
ten dien einde na Amsterdam te begeven; ten dien einde des Sondags middag etende
op het huis Teylingen, en vernagtende op 't huis Swaenenburg tusschen Haerlem en
Amsterdam, en Maendags morgens sig begevende na Amsterdam, alwaer om 10 uir
aenquam en door de burgerij sampt arbeijders aen de werve wierde ingehaelt en
geconduiseert tot aen de oude Stads herberg tot desselfs logement gedestineert, alwaer
de behoorlijke complimenten ontving en 4 burgeren 't elkens de wagten hielden.1)
En vervolgens sijn Hoogheit de regeringe veranderde, en in plaets van de regerende
burgemeesters2) Corver, Six, Sautijn en van de Pol aenstelde Mr. W.G. Deuts, Mr.
F. van Collen, Mr. C. Trip en Mr. G.A. Hasselaer, soodanig nogtans dat Mr. P.
Rendorp sou waernemen de post van Hasselaer tot soo lange desselfs praesentie tot
Aken op het congres3) gerequireert wierd.4)
Dit meene ik geschiede des Donderdags,5) nadat de burgerij meermalen impatientie
had getoont.6)

1) ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 177-179, bericht des Prinsen intocht iets breeder. Het klinkdicht
ter blijder komste enz. wordt medegedeeld in Bijlage XIX hierachter. Een ‘Gebed enz.’ uit
het archief v. E., in Bijlage XX hierachter.
2) Een hatelijk gedicht op deze aftredenden is medegedeeld in ‘Dichtk. Praaltooneel v. Ned.
wonderen’, dl. II, blz. 146.
3) Het vredes congres.
4) Na deze benoeming hadden de kooplieden audientie bij den Prins, en hield Josua van der
Poorten, uit hun naam, een vriendelijke aanspraak. a.w., II, blz. 184.
5) ‘Lev. v. Willem IV’, dl. II, blz. 184, Vrijdag 6 Sept.
6) a.w. blz. 179 leest men het request van de Gecomden uit de burgers aan den Vorst; en blz.
182 de aanspraak op den Doelen aan de Gemeente, waarvan een separaat-afdruk in het archief
v. E. is. In beiden wordt bij den Prins aangedrongen op verandering der regeering. Bij het
eerste stuk behoort een bijlage van 8 artikelen. Voorts werden op 6 Sept. nog twee aanspraken
gehouden ‘aen de burgerije van Amsterdam, op den Kloveniers Doelen vergadert.’ Ook deze
3 stukken zijn in het archief v. E.
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En des Saturdags heeft sijn Hoogheit volgende veranderinge gemaakt in de 36 raeden,
continueerende de Schepenstoel, en op nieuws benoemende den bedankt hebbenden
hooftschout Mr. D. de Dieu.

gebleven
bedankt
1. Mr. G.B. v. Swieten

1. Mr. J. Six

2. Mr. C. Hop

2. Mr. W. Munter

3. Mr. P. Six

3. Mr. H.H. v.d. Pol

4. Mr. D. de Dieu, Schout

4. Mr. N. Geelvink

5. Mr. P. Rendorp

5. Mr. D. v. Buren

6. Mr. E. de Vrij Temminck

6. Mr. J. v. Loon

7. H. v. Geesel

7. Mr. G. Bors v. Waveren

8. Bonaventura Oetgens v. Waveren

8. G. v. Hoven

9. Mr. G.B. Boudaen

9. F. Berewout

10. J. v. Stryen

10. Mr. W. Bakker

11. Mr. F. v. Collen Burge.

11. Mr. R. Bouwers

12. Mr. G.A. Hasselaer uts.

12. Mr. Jac. Alewijn

13. Mr. Fr. de Wit

13. Mr. J. Graeflant C.z.

14. Mr. Joh. Graefl. Corn.z.

14. Mr. S. Dedel.

15. Mr. Pieter de la Court

15. F. v. Haringcarspel

16. Mr. Daniel Deuts

16. H.N. Sautijn
17. du Peyron overled.

nieuws aengestelt
Mr. W. Huigens

K. Lynslager

J.N. van Eysch

V. van Jeveren

M. Bruining

P. van Tarelink
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J. Calcoen

G. Cliffort Junior.

Mr. H. ter Smitten

Mr. J. Balde Hr. v. Loenen

J.A. Scholten

Mr. M. Straelman

D. Muilman

Mr. Pieter la Court

A. v.d. Waeyen

Mr. E. Schellinger

D. v. Marcelis

Mr. Dan. Deuts.1)

voorts tot Hooft Officieren, Collonels, officieren der burgerij aengestelt:2) J.A.
Scholten, J. Cout, M. Bruinins, nieuwe en W. v. Loon gebleven, en 1 in petto.
In Groningen3) waren de saeken op nieuw aent hol-

1) Deze lijst komt vrijwel overeen met die in ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 187. Deze noemt
alleen nog Mr. G. Hooft en Mr. J. Baptista Slicher, en bevat de namen der bedankten niet.
2) Deze namen geeft ‘Lev. v. Will. IV’ niet op. De verkiezing echter van een vrijen krijgsraad
en van Collonels uit de Burgerij gaf weer een groote beweging. De vergadering op de Doelen
van 9 Sept. veroorzaakte, dat Raap, de Huyzer, Chatin, Romans, Deurhof, Wagenaar en Hoen
een stuk lieten drukken en verspreiden, waarin zij te kennen gaven, dat men hen verdacht
van, ter verdrukking van der burgeren voorrechten en geregtigheden, met de hovelingen te
onderhandelen, en dat eenigen bezig waren hen zoowel bij den Prins als bij de Burgerij
verdacht te maken; dat zij echter als eerlijke lieden verklaarden het onderling vertrouwen en
algemeen welzijn van de stad behartigd te hebben, en bij den Prins niets anders te berde
hadden gebracht dan wat tot nut der burgerij kon dienen; en dat zij, omdat de zaak ter decisie
van S.Ht. was, en men beweerde, dat zij geen gecommitteerden waren, verklaarden zich met
die teedere zaak niet verder te zullen bemoeien, aan de Heeren Gecomde overlatende hunne
zaken zelven voor te stellen, vermits zulke lieden, waarvoor men hen hield, hoewel zij
daartegen op het allernadrukkelijkste protesteerden, niet anders dan verwarring in de goede
zaak zouden brengen, en dat zij daarom niet meer in de vergadering op de Doele zouden
komen, tenzij men hen gezamentlijk daartoe zou gelieven te komen verzoeken. Dit stuk is
in het archief v. E., en te lezen in ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 188. In ‘Korte Schets of
Dagverhaal enz.’ worden, behalve v. Loon, andere Collonels genoemd.
3) Zie over vroegere bewegingen in Groningen het begin van dit dagverhaal en Bijlage XXI
hierachter. Voorts leze men ‘Echt verhaal van de onlusten, voorgevallen in de Provintie
Groningen, sederd de verkiezing van Z.D.H. - W.K.H. Frizo, Prinse van Oranje enz. als
Stadhouder van de Unie, tot de vaststelling van het Erfstadhouderschap aldaar. Te Amsterdam
bij J. Verlouw, E. v. Belkom en F. Houttuyn, Boekverkoopers. 1748.’
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len. De Gecommitteerden van de Carspelen van de Ommelanden en de Oldeampten
hadden bestemt tegen den 29 wanneer een Landsdag was beschreven om Staetsgewijse
aen de Prins te offereren veel grooter magt in navolginge van onse Provintie,
gesamentlyker hand aldaer te verschijnen, en de regeringe te dwingen tot acceptatie
van verdere articulen, soo wel bij de burgerij der stad en ingesetenen van den
Oldampte als bij de 3 Ommelander quartieren ontworpen, alle strekkende tot
vermeerderinge van de authoriteyt van S.Ht., en redres in de regeringe doortedrijven.
Alle de Leden waren eenparig vergadert, uitgesondert de Heere van Aduart, een
man van besondere hoedanigheden van geest en directie, en die van sijn jeugt af had
geprimeert in de regeeringe der Omlanlanden, en daer inne met geringe intervallen
van discredit, altoos gecontinueert niet tegenstaende de tegenstant van sijn benijders.
Dese was altoos geweest een tegenstander van het huis van Oranje, en had sig in
dese laetste jaeren ook besonder gewertucert voor de Franse of neutraliteyts partij,
soo men die noemt, soodat hij ook selfs in dese benarde en beroerde tijden niet heeft
willen bukken, maer weygerende steun tot alle het geprojecteerde te geven sig sterkte
tegen alle gewelt der boeren van Hunsingo en Fivelingo die hem dreygden, en sig
voorsien van 30 a 40 wel geresolveerde kerels met nodig geweer en eenige canonties,
en daerdoor in staet om
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een dusent boeren afteweren, welke niet geerne sig risqueren, maer liever den
gebraden haen spelen daer geen wederstant maer terreur paniq is.
Maer de boeren vinden een ander middel uit; sij besetten 't provintiale huis van
rontom, en laten aen de Regenten weten, dat ingevalle sij den Heer v. Auwert niet
maken daer te comen om mede te ondertekenen sij geresolveert waren haer alle daer
in besloten te houden tot dat haer genoegen gegeven werde in dese saeke. Dus sij
resolveren een troep burgerij en soldaten van de guarde na Aduwert te senden tot
desselfs securiteyt om hem volgens hun instantelijk versoek te geleyden tot in hunne
vergaderinge.
Hij reeds gepraeadverteert en siende geen andere uitvlugt had sig in de coets op
weg begeven, en onderwegens sijn guarde ontmoetende vervolgt sijn reys: maer
ongeveer op 't martplein coomende valt de menigte door de wagte heene en haelt
hem ter koetsen uit met merkelijke mishandelinge en drijven hem voorts na de
vergaderinge, alwaer hij van de nood een deugt maekt, en bevestigt mede door sijn
ondertekeninge alle de opgedrongene articulen, te lange hier te insereren. In 't weder
uitgaen ontmoet hij nieuwe wederwaerdigheden en wist schier niet hoe sig te
verbergen.
Nu keeren wij weder tot de Friesse saeken.
Donderdag den 28 was het Staetsvergaderinge, wagtende op ons retour.
Vrijdag. Wij alle in de stad verschenen deden rapport van onse commissie.
Onderwijlen waren de 4 Gecomde van S.Ht. s' daegs na ons van Amsterdam
vertrokken, en Donderdags avont alhier aengecomen, gevende van hun arrivement
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kennisse aen de eerste Hr. v. 't mindergetal, welke daervan rapporteerde aen de Staten,
en gevolgelijk besloten de Secretaris Sminia te senden aen hun logement en deselve
te verwellecomen, en te seggen dat de Staeten aen haer lieten de tijt van de begeerde
audientie, die op morgen wierde vastgestelt.
Saturdag den 29 Aug. wierden de Heeren door de Secrts. Sminia in 2 koetsen
afgehaelt en gebragt in 't mindergetal. De wagt voort Landshuis paradiceerde. En na
een luttel vertoeven ingeleyd in de camer van Oostergoo, alwaer de Staeten en corps
haer verwagteden, wesende reeds bevorens goedgekeurt, dat men haer sou geven de
selve honneurs als men gewoon was te doen aen Gecomde van H.H. Mo.
Eerst wierden gelesen de credentialen.
Daerna de 4 Heeren gaende sitten op 4 stoelen tegenover de vensters en het
mindergetal tegenover haer, dede de Heere van Schimmelpenning een seer welgepaste
aenspraek, welke hij besloot met te seggen, dat sijn Hooght. in gevolge de afgifte
der Staten, met een had genomineert 8 leden uit de Staten om haer te dienen van
consideratien en informatien tot redres van saken, als H.D.E. v. Aylva, H.W. v.
Camstra uit Oostergoo, Tj. v. Aylva, J. v. Sminia uit Westergoo, M. v. Bouricius, A.
Vegelin v. Claerbergen uit Zevenwouden, T. van Sixma, E.S. v. Burmania uit Steden,
- en daer mede passeerde den dag en week na voorgaende goedkeuringe van dese
nominatie, en de keuse van S.Ht. gevallen op haer 4 personen.1)
31 Aug. Sondag nihil actum.

1) Zie Doting a.w. blz. 120-122.
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Tot Doccum was onderwijlen yts voorgevallen dat oorsake tot eenige discoursen en
dadelijkheden gaf.
Aldaer gedecreteert sijnde een militaire straffe van door de cordons te lopen, en
een onder andere daer toe in de rijg staende sijn pligt van toeteslaen niet doende,
wiert de commanderende officier te rade dien nalatige denselven straf te doen
ondergaen. Dese rigoureuse executie viel de omstanders hard, soodat daerover
murmureringe ontstond, en sij den officier sijnde major Palm violentie souden hebben
gedaen, ten sij hij het detachement had doen swenken en haer de scherpte der bajonet
praesenteren. Dog in 't na huis gaen wiert hij geinsulteert, en met moeyte en door
dreygementen van sijn pistool te lossen raekte hij vrij en na sijn quartier, 't geen sij
naderhant bedreygden. Vervolgens na Leeuwerden aen den commanderende officier
sig beclagende, en de Magistraet bij den Hove sig excuserende dat se om de menigte
en tumult niet in staet waeren informatien te nemen, wiert na overleg de Proc. G.
derwaerts gesonden, en voorts de Subst. met sijn dienaers, geadsisteert van soldaten,
om de personen wel bekent van 't bedde te ligten en vervolgens informatien te nemen
en herwaerts overtebrengen, gelijk geschiede. Sij wierden op het blokhuis geset.
1 Sept. Maendag hadden de 8 Heeren de eerste conferentie met de commissie van
S.Ht. des nademiddags.
2 Sept. op nieuw, en 3 Sept. voor de derdemael en doe gepauseert tot Maendag.
De Staten scheydeden ook bij adjournament tot Maendags.
Onderwijlen nomineerden de Heeren Gecomde van S.Ht. uit de Gemeenten
navolgende persoonen, welke alle
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niet voorcoomen bij S.Ht. bepaeldelijk te sijn geëligeert, als Hettinga, Rinchhout uit
O. Offringa, Idsardi uit W. de eerste was geen Doelist, Hubbeling, Dirk Berends uit
Z.W., Uilke Wytses de Vries, Andries Wouters uit Steden, en de boelgoedsontvanger
Idsinga supernumerair. Dese wierden van de Commissie gehoort s Maendags morgen,
sijnde 8 Sept. 1748.1)
En de 8 State Gecommitteerden hadden des nademiddags de 4e conferentie.
9, 10 en 11 vergaderden de Staten op voorcomende saken, dog weinig van belang
resolveerde. Alleen wiert een premie uitgelooft aen een die sou uitvinden een sortabel
en praetuabel project tot vindinge der afgeschafte middelen, van 200 ducatons,
voorgegeven werdende sulx te strekken tot decharge van de regeringe en te beschamen
die gerugtmakers welke hetselve soo facil hebben geoordeelt.2) Voorts een nader
placcaet tot rigtige invorderinge van de lasten.3) Voorts eene commissie gedecerneert
van t volle mindergetal, collegie en rekencamer, om te besoigneren over middelen
om te strekken tot remplacement van de afgeschafte pagten, tegen aenstaende
Dingsdag. En de Staten sig adjournerende tot s' Donderdags daeraen.
Ik vertrok Vrijdag na buiten, en retourneerde Maendag avont.

1) Doting, blz. 123, 124, deelt den brief mede, die verzonden werd door den Secretaris van de
Commissie van S.Ht. aan de benoemden uit de Gemeenten. Overigens verschilt hij weer in
de opgave der datums. Voorts deelt hij op blz. 125-129 het stuk mede, waerin de Gecomde
uit de gemeenten aan de Commissie van S.Ht. hunne redenen van doleantie ontwikkelen, op
waardigen toon gesteld. Dit stuk ligt in manuscript in het archief v. E.
2) Doting blz. 137.
3) Doting blz. 136, 137 en Bijlage 15 en 16.
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Dingsdag den 16 en Woensdag den 17 vergaderde de voorseyde commissie, en
formeerde een rapport.
Sedert Maendag den 8 Sept. bleven de 8 Staetse Gecommitteerden buiten
conferentie met de commissie van S.Ht., dog de Gecomde van de Doelisten een en
andermael.1) De gesamentlijke Gecomde van de Doele wierden ook beschreven tegen
Maendag den 152) om tot Leeuwerden de saeken van haere commissie te liquideren,
en met den doeleman als anders afterekenen, gelijk geschiede,3) en sij s' avonts alle
weer na huis vertrokken, uitgenomen de 8 of 9 gecommitte voren genoemt. Valeant
et ne redeant! Want soo lange de Gecommde in de dorpen niet benomen wort het
gesag dat sij sig aenmatigen, can de rust die sij ontrusten niet herstelt werden,
belettende soo veel doenlijk het herstellen van 't vertrouwen tusschen regenten en
ingesetenen.
In dese dagen, en eenige voorafgegaene, ontstonden hier en daer oneenigheden
onder de gemeenten tegen de militie, hercomende meerendeels over het straffen van
soldaten en ruiters, waerover de gemeene man uit medelijden aengedaen was. Tot
Worcum en Har-

1) Doting blz. 130 bovenaan.
2) Doting, blz. 130, noemt weer den 16 Sept.
3) Doting deelt de afscheidsrede mede van U.W. de Vries, met de nota van onkosten, door de
Gecomde op de Doele gemaakt, blz. 130-135. Deze laatste ligt ook in manuscript in het
archief v. E., en is in hoofdsom hooger dan die bij Doting. De generale onkosten zijn dezelfde,
namelijk 2886 Gl. en 6 St. of voor elk der vier kwartieren 721 Gl. 11 St. 8 P.; maar terwijl
Doting als kosten, die bovendien gemaakt zijn, een som opgeeft van 91 Gl. 2 St., heeft onze
schrijver 192 Gl. 10 St. Doting heeft namelijk de drie volgende posten vergeten: ‘voor yder
grietenij uit de onkosten op de Doele 65 Gl. 12 St., vertering van de Gecomde te Ernsum 11
Gl. 12 St., en door de Grietenij Gecomde verteert te Rauwert 24 Gl. 4 St.’
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lingen heeft de militie sig selfs regt gedaen en haer authoriteyt bewaert. Van Doccum
is reeds bevorens verhaalt. Op de Jouwer gebeurde het den 1 Sept. dat de Secretaris
eenig boelgoed sullende houden van oud hout van de gerepareerde toren afgecomen,
en daer over reeds eenige onlusten des Saturdags te voren sijnde ontstaen en daerom
tot des Maendags uitgestelt, en uit nieuwsgierigheit en bij geval daer present sijnde
eenige officieren van 't guarnisoen, soo quam een troup ligtveerdige jongers en
manspersonen aen om dat boelgoed te storen, scheldende en rasende, waerop de
officiers seyden ‘mannen bedaert gij moet hier geen belemmeringe of stremminge
doen’, 't geen de andere repliceerden ‘dat sulx haer niet en raekte, sij souden sig met
haer militie bemoeyen’, en daerop de eene of andere met vuilnis en balsteen begon
te gooyen, waerop de onderofficier die er een tegen sijn lijf kreeg versogt de wagt
te mogen doen uittrekken, gelijk geschiede, en doen helder met de bayonet op de
snaphaen en met de bloote degen ruim baen makende. N.B. dit was op de tweede
rencontre, want eerst had de wagt se maer gedissipeert, dog ten tweedemael
hervattende viel dit voor.
In 't na huis gaen van een der officieren quam eenen Gerke Abels hem van agter
in en een slag in sijn tronie geven, waerop hij sijn degen trok en den anderen braef
afklopte.
In den eersten opslag durfde het geregte sig niet bemoeijen met het nemen der
informatien, te meer mijn broeder de grietman hier tot Leeuwerden present sijnde,
tot dat het Hof na mondeling den grietman verstaen te hebben, ordonneerde het nemen
der infor-
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matien, gelijk geschiede, en deselve eindelijk overgesonden werden en het Hof den
Subst. Pr. G. beval, bij nagt twee der principaelste te apprehenderen en herwaerts
over te brengen, sijnde een derde bij voorsorge van daen gegaen. Dit gebeurde des
nagts tusschen den 10 en 11 deses met veel beleyt, en met twee wagens, schoon het
swaer onweder van regen en donder haer heenereys merkelijk vertraegde.
Dit geval ontstelde merkelijk de onruste gemoederen op de Jouwer en maekte veel
beweginge onder de Gecommitte aldaer, niet connende dulden dat burgers-kinderen
soo bij nagt van 't bedde wierden geligt, weshalven sij de vrouw en naestbestaende
aenrieden ten eersten sig aen S.Ht. te adresseren, en sig hierover te beclaegen, haer
medegevende brieven van voorschrijvinge.
Onderwijlen waren de saeken tot Amsterdam op verre na nog niet tot rust gebragt,
en S.Ht. door de nieuwe verkiesinge geen volcomen genoegen gegeven hebbende
aen eenige, wilden se denselven dringen tot nieuwe veranderinge,1) soodat sijn Hts.
presentie al-

1) Niet alleen drong men aan op de verkiezing van een vrijen krijgsraad en benoeming van
Collonels uit de burgerij, zie ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 189 enz., maar men wilde ook,
dat de ontslagen Regenten tot rekenschap zouden worden genoopt. In het archief van E. zijn:
1. ‘nuttigheid en nootzakelijkheid aangaande het geeven van reekenschap door de ontslaagene
regeerders der stadt Amsterdam aan Z.D. Ht. met communicatie van de goede burgerij’ - een
boos en scherp pamflet tegen de afgetreden Regenten; en 2. ‘Het geheim der zake, of de
noodzakelijkheid van een goed burgerlijk bestier, nopens de levensmiddelen en koopwaren
in de gantsche Republiek, met eenige aanmerkingen over verscheide andere gewichtige
stoffen. Brief van een burger van Amsterdam aan een zijner vrienden in 's Gravenhage’ eveneens een boos pamflet, waarin op blz. 7 ook sprake is van ‘rekenschap en vergoeding
eisschen van die openbare bloedzuigers.’ - Zie voorts ‘Billijk verzoek enz.’, aanwezig in het
archief v. E. en te lezen in ‘Dichtk. Praaltooneel v. Ned. wonderen’, dl. II, blz. 184.
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daer nog eenige dagen continueerde, waervan in 't vervolg.
Donderdag 11 bequam de stad van Groningen merkelijk guarnisoen, van Surlius
van Hirsel en jonge Sturler, van dragt Hop en van Acroma. Het laetste eenige dagen
later daer arriverende; sijnde na Assen in Drenthe bevorens ook 300 man gesonden.
Donderdag 18 Sept. 1748 vergaderden de Staten, laesen het rapport, het welke
niet verder sou strekken als tot een ebauche en te sijn een fondament van verder
detail, hetwelk in dier voegen gesonden wiert aen S.Ht. tot inneminge van desselfs
consideratien daer omtrent. Ook vond men goed daer van communicatie te geven
aen de Commissie van S.Ht. of deselve daer omtrent ook yts in haer instructie had;
dat wierde gedaen door onse 8 Gecommitteerden, staende te noteren, dat tusschen
de commissie van S.Ht. en onse 8 Gecomde geen conferentie was gehouden, tot
bevreemdinge van de laeste, als 4 mael, waervan des Maendags den 8 Sept. de laetste
was; dog sedert waeren de Gecomde der Doele meermalen in gesprek met deselve,
welke ook op requisitie een geschrifte overgaven, soo 't scheen opgestelt door Uilke
Wytses de Vries, behelsende 4 redenen die moesten geconsidereert werden als de
oorspronk der ontstaene beroerten, waerop het gemakkelijk sou geweest hebben te
repliceren, en in sig selven ook impertinentien behelsende.1)

1) De schrijver heeft hier het oog op het stuk, aangewezen op blz. 188, noot 1, hiervoor. Ik
betwijfel echter of zijn oordeel, wat betreft de impertinentien, wel billijk is.
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Het Hof van Justitie nu ruim 14 dagen haer regtsplegingen na de vacantie hebbende
wederom aengevaert, en voorhebbende haer pligt in 't bedienen der criminele justitie
tot straffen der schuldige en bescherminge der onschuldige te hervatten, en in twijffel
sijnde hoe verre de amnistie ging, den 5 Julij soo handtastelijk afgedwongen, (die
maer de woorden leest behoeft kennisse van verdere tijtsomstandigheden te weten)
durfden sig voor als nog niet doen gelden over gevallen voor die tijt gepasseert, maer
vermeenden daer notoirlijk niet toe te behoren wat sedert tegen de storinge der ruste
was geweest, en bijsonder met opsigt op de geweldige behandelinge tegen haer
gepleegt in 't Hof te nootsaken bij nagt te vergaderen en na veele dreijgementen twee
geapprehendeerde en na 't blokhuis gevankelijk overgebragte personen te ontslaen
(quansuis onder borgtogte). Onder een merkelijk getal van meer als 50 personen
welke dien nagt op de voorsael waren geweest, en alle dringende en dreygende,
waren er eenige uitmuntende in balsturigheit. Van al 't welk bij den Proc. G. goede
informatien sijnde genomen, wierden deselve op s' Hofs ordre geapprehendeert tot
3 in getal en opt blokhuis gebragt.1)
De ondergenoemde exercitie van dese, sijnde een schipper of beurtman op 't Vliet
of Gragtswal woonagtig, en een wolcammer in de stad bij de Amelandspyp, en nog
een ander ook in de stad, scheen meerendeels genoegen te geven; dog veroorsaekte
aen de andere cant ook schrik onder die welke met eenige quaede conscientie beladen
waeren. Men segt dat 3 personen

1) Doting vermeldt deze gansche zaak slechts met een enkel woord op blz. 136.
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van 't Vliet vreesende dat het vroeger of later haer beurt sou werden sig bij provisie
voor eenige tijt te soek hebben gemaekt, en op de vaert begeven.
De vrouwen en naest bestaende hebben eens en andermael Uilke de Vries, sijnde
een Gecomde van t Vliet, en mede op de Doele (menniste prediker) en die in dese
tijden aldaer, te weten op 't Vliet 't factotum was, en ook op de Doele veel influentie
had (want de Mennisten aen elkanderen hangende als kladden hebben in al dat werk
seer geprimeert en geconfedereert geweest met die van Groningen), aengesproken
en gevergt hij moeste dog haer mannen vrijheit besorgen om veilig 't huis te wesen,
of sij souden het gesamentlijk op hun, die het werk bovenal schenen aengestookt te
hebben en geproviteert van allesintse amnistie, verhalen. Het gerugt van dese nieuwe
apprehensie deede hun ten uiterste aen, en becommert sijn voor sig selfs.
De Commissie van S.Ht. sig beijverende om de tranquilliteyt te herstellen in de
gemoederen gaf voor daerin merkelijk gereusseert te hebben door het daer heene te
dirigeren, dat de Doelisten bewogen haere vergaderinge op de Doele te doen cesseren
of discontumeren, sijnde nog het eygentlijke onbekent, en hebbende daerom een
gesamentlijke afrekeninge gehouden en soo gescheiden, gelijk sij dan ook van haer
verschil aldaer, en van hunne vacatien yder in de grietenie en stad waeruit sij
gecommde waren, hebben rekeninge gedaen aen de Gecomde uit alle dorpen, en bij
eenige omslag over de begoedigde of minder besittende sijn voldaen geworden, dog
alles vrijwillig en buiten de kennisse of wel authoriteyt van de geregten, bedraegende
van
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uitschot tot Leeuwerden en Haegse commissie voor yder grietenie of stad ongeveer
70 gl., en voor 't overige vacatie en reyscosten sampt verteringe yder der twee Gecomde
uit yder grietenie of stad ongeveer 100 gl.
Dog met dit alles behielden hier en daer de Gecomde in de dorpen nog eenig gesag,
't welk sij sig bleven bij continuatie aenmatigen, als besonder op de Jouwer, op 't
Bild, Oost-Dong. en elders tot merkelijk ongenoegen der regeringe.
De Doelisten gaven voor op een gantsch redelijke wijse van de commissie van
sijn Hooght. behandelt te sijn, en haer belooft dat sijn Ht. soude doen een uitspraek
na billijkheit en haer niet ongenoegende, met praeteritie nogtans van driftige concepten
welke alle fondamenten wilden 't onderst bovenst keeren. Ook scheenen se
aenleydinge van eenige toesegginge te hebben van een geextendeerde vergetelheit
van 't gepasseerde, welk point haer boven alles ter herten gingh, als gevoelende de
wroeginge hunner conscientien, elk hunner sijnde schuldig aen de misdaet van
gequetste majesteit, van de wettige finantien aen te tasten en propria authoritate om
ver te werpen en de Staten haere wettige overheden met gewelt en bedreyginge te
bedwingen, om soo veel enorme voorstellingen, stante pede, en ongedelibereert
toetestaen.
Dese Uilke Wytses de Vries dan, welke soo t uiterlijk scheen sig eenige reputatie
bij de commissie van S.Ht. had vercregen, begeeft sig op dese apprehensie aenstonts
na gemelte commissie, voorgevende dat dese daed in staet was 't geheele land in rep
en roer te stellen, en nieuwe beroerte erger als de vorige te
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veroorsaken, eenigsints sijn becommeringe uitstrekkende tot de gou der Groninger
boeren die de Vriesen souden te hulpe coomen, als door haer bedwang nog veel
aenmerkelijker voorwaerden aen de regeringe aldaer afgeperst te hebben.
Waerschijnlijk sal hij ook andere hebben opgemaekt die een gelijk en dus consonante
tael van becommeringe hebben gevoert.
S. Hts. commissie sig hebbende geadresseert aen 't huis van de 1e Hr. van 't Hof
(de Heere Sixma) en niet gevonden, ontbood bij sig den procureur Gl. te kennen
gevende hun surprise over dese s' Hofs onderneminge in een tijt daer se vermeeneden
soo seer geavanceert te sijn tot herstellinge der rust, die hierdoor gevaer quam te
lopen van op nieuw geheel verloren te gaen, vermeenende hetselve van dat belang
te sijn geweest dat sij in de character waermede S.Ht. hun bekleed had, daerover
behoorden geraedpleegt te sijn, om de verre uitsigten waervoor se bedugt waren,
hem vermanende daervan aen 't Hof rapport te doen.
Daer bij wilde 't geval dat onse 8 Heeren de commissie staende te exerceren om
een conceptplan over de te herstellene finantien aen de Heeren van S.Ht. te gaen
communiceren des voordemiddags van Vrijdag den 19 Sept., soo wiert hetselve
alvorens beantwoort dat sij daerop niet bevat waren, en ook haere instructie niet
mede bragt, en quamen vervolgens direct in discours met veel animositeyt over de
gedaene apprehensie van 't Hof met redenen daertoe relatif. Onse Heeren stonden
verstelt, en ten uitterste aengedaen over de expressien bij haer gebruikt; voorts
tendeerde hun versoek sulx aen de Staten te willen notificeren, gelijk geschiede, niet
sonder merkelijk overleg als voorsiende
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dat sulx een verslagentheit en merkelijke consternatie onder de regenten sou geven,
die in 't algemeen van dat gevoelen waren dat tot herstellinge der rust enkelijk genoeg
was het bedwingen en casseren der Gecomde 't sij op de Doele, 't sij in de dorpen,
om niet meer te vergaderen, en dat voor 't overige nootsaekelijk eenige straffe moeste
geoeffent werden, selfs gelimiteert de afgedwongene amnestie van de 5 Julij, en niet
betrokken tot particuliere laesien als voor soo ver het omverrewerpen der huisjes bij
de molens, en de excessen bij 't maeken der Gecomde betrof.
Men stak dan de hoofden eens bij elkanderen, en die er niet van wisten conden
niet bevatten wat agter dese mysterieuse behandelinge lag.
Dus deden ons 8 Heeren eerst s' nademiddags verslag aen 't mindergetal van haer
wedervaren bij de commissie van S.Ht.
Dit wierd aenstonts in de camers gebragt, en daerop geresolveert daerover met de
Heeren van 't Hof te confereren en van Haer 2 Gecomde in t mindergetal te vragen,
gelijk geschiede (wesende Kempenaer en Laes van Burmania). Dese reeds gevat,
deduceerden 't geval en namen, na eenige discoursen over en weer, aen sulx te
rapporteren. Wedercomende verclaerden de meninge van 't Hof te sijn, dat sij in
desen hadden gedaen na pligt en goede ordre, dat het crimen der beschuldigde was
verre na den 5 Julij, en selfs steunende op een missive van antwoort bij S.Ht. aen de
Staten gesonden over die originele bedwongene relaxatie der voormaels
geapprehendeerde gevangenen, sig uitdrukkende dat hij niet sou nalaten efficasieuse
middelen (beduidende militie) om de rust en justitie te
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herstellen (N.B. de woorden na te sien) en dat sij vervolgens daerinne niet conden
nalaten regt te doen en daermede voort te varen. Des niettemin was aen de Proc. G.
reeds door S. Hts. commissie geinsinueert, de voortneminge van haer proces niet te
praecipiteren, en onder de hand ook te kennen gegeven dat daertoe inclinatie was.
Van welker Hofs antwoord onse 8 Heeren wederom rapport deden aen de Commissie,
schijnende als doen minder aengedaen, en veel gratieuser ontvangen. Dit geschiede
al tegen den avont en duister, blijvende 't Hof ook soo lange vergadert, 't geen al
eenige opmerkinge onder 't gemeen veroorsaekte.
Terwijl nu de commissie van S.Ht. dese saek soo seer ter herten hebbende genomen,
buiten twijffel daeraf een breed verslag aen sijn Hoogheit stonde te doen, was er bij
de Staten en 't Hof beyde merkelijke deliberatie, wat sij souden doen of laten, schrijven
of swijgen. Veel was er voor, ook tegen. Litera scripta manet. Evenwel melius est
praevenire quam praeveniri. Eindelijk quam 't daerop uit dat de Staten niet souden
schrijven, maer 't Hof alleen een missive aen sijn Hoogheit laten afgaen, welke ik
dese schrijvende nog niet hebbe gelesen, maer wel 't antwoort van S.Ht., te kennen
gevende dat het wel degelijk van haer pligt en nog meer van de voorsigtigheit was
geweest in desen commerricen tijt met S. Hts. commissie te hebben te werk gegaen.
De Staten dan scheydeden of liever adjourneerden sig tot Maendag over een week;
dus vertrok elk op Saturdag den 20 na huis, en tragte in de volgende te huis de saeken
van sijn beroep en domestique soo veel doenlijk bij der hand te vatten.
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Sondags s' avonts daeraen volgende den 29 Sept. begaf ik mij weder na Leeuwerden,
staende te noteren dat het saisoen soo favorabel was gedurende de geheele somer en
tot in October voor de reysigers, dat men met gemak dit heen weer reysen per voiture
conde doen.
Daer comende vernam met surprise dat S. Hts. commissie afscheyt nam en voorhad
s' anderendaegs te vertrekken.
S.Ht. altoos belooft hebbende door desselfs soo seer verlangde overcomste de
herstellinge der rust alhier te bevestigen, en daerin van tijt tot tijt verhinderinge
ontmoetende van wegens de moeyelijkheden in de Prov. van Hollant selfs
voorgevallen, hebbende S.Ht. sig daerom selfs in persoon na Amsterdam begeven,
gelijk voren gemelt, en daer, door geduirige belemmeringen1) van de meer en meer
importunerende gemeente sig ongeveer sints 14 dagen moetende ophouden, en
eindelijk meer toegeven als schier billijk oordeelde, blijkende uit een publicatie die
sijn Ht. even voor desselfs vertrek deed emaneren.2)

1) Zie blz. 191, noot 1, hiervoor.
2) Zie deze publicatie in ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 192. Daaruit blijkt, dat de Prins had
toegestaan eenen vrijen krijgsraad, om vijf Colonels te benoemen; dat men echter de vrijheid
van dien raad belemmerd had, maar dat hij nochtans de verkiezing der Colonels goedkeurde,
en bepaalde, dat de krijgsraad voor het vervolg vrije deliberatie zou hebben, maar niet anders
zou vergaderen dan met voorkennis der Burgemeesteren. Voorts komt hij op tegen de kwade
praktijken der kwalijkgezinden, spoort tot rust aan, wil dat men zich onthouden zal van alle
publieke vergaderingen, ontslaat de Gecommitteerden uit de Wijken of Burgercompagniën,
en bedreigt straf tegen de ongehoorzamen. - Kort voor 's Prinsen vertrek uit A. werd deze
publicatie door de Burgemeesteren afgekondigd. In een gedicht werd de Prins geprezen. (Zie
dit medegedeeld in ‘Dichtk. Praalt. v. Ned. wonderen’, dl. II, blz. 142. Bij zijn vertrek hield
H. van Gimnig nog een toespraak tot Hem, waarvan een separaat-afdruk in het archief v. E.
is, en die te lezen is in ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 195, waarna in a.w. het vertrek zelf ook
beschreven is.
Welk een haat jegens den Prins in het hart der afgezette Regenten woonde, blijkt uit een
bitter en zeer boos pamflet, in den vorm van een vraagboekje, in afschrift aanwezig in het
archief v. E. en medegedeeld in ‘Dichtk. Praaltoon’, dl. IV, 153. Om den schrijver daarvan
te ontdekken werd 3000 Gl. uitgeloofd. Zie ‘Vervolg v.d. Handv. v. Amsterdam, blz. 25 en
26. Maar welk een haat en schimp men later ook op het hoofd van Raap laadde, beschreef
Dr. F.G. Slothouwer in zijn a.w. Acad. Proefschrift blz. 122 enz., waar hij over de begrafenis
van D. Raap handelt.
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De commissie van S.Ht. alhier, betrouwende dat se hier niet meer conden uitregten,
en becommert sijnde voor een langwijlig verloop van S. Hts. overcomste, ook de
Heere Geverts met aennaderende voeteuvel geenerveerdt, en de Heer Verelst aen de
koorts onpasselijk, ook elk 't huis seer nodig, nam voor van S.Ht. te obteneren om
twee te laten vertrekken, en twee te doen blijven, en hadden daertoe reeds eenige
schikkinge gemaekt, maer Saturdags te voren quam er een expresse van S.Ht. haer
alle rappellerende, waerschijnelijk op den geheelen afstel van S. Hts. reys.
Ik ging die Heeren nog s' avonts sien en onderhouden, alleen Geverts in persoon
bij der hand vindende, en con reeds van doen af aen afnemen waer 't op uit sou
draeyen.1)

1) In de volgende maand October leverde de Heer J.V. v. Cl. nog het volgende geschrift in:
‘Sunt bonae leges Frisiis. Opstel bij mij gemaakt over de regeringsform van Vriesl. gedurende
de troubles in den jare 1748 en in 't particulier gecommuniceerd aen de commissie van S.H.
derwaarts gesonden. Oct. 1748.’ Zie Cat. der Prov. Bibl. v. Friesl. V, blz. 1822. Dit geschrift,
mij welwillend ter inzage verstrekt door Mr. Berns, bibl. in Friesl., handelt over de goede
inrichting der regeering in Friesland, de financien en misbruiken der pagters, chergers en
sommige Regenten, de rampen, waardoor Frieslands financien zoo droevig geworden waren,
en de middelen tot herstel daarvan.
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Evenwel waren onse 8 Heeren eenigsints gestoort dat men haer soo lange had laten
loopen, soo men segt, sonder conferentie te houden, veel min van gewag te maken
dat er geen meer nodig waren om te schielijker te connen vertrekken.
Maendag den 30 Sept. vergaderden de Staten in de camer v. Oostergoo, alwaer
de commissie door de mond van de Heere Schimmelpenning afscheyd nam met
versoek van recredentie, vermaenende wel ernstelijk de Staten sig te onderwerpen
en gewillig na te comen soodanige uitspraek als S.Ht. volgens de last door deselve
aen hun opgedragen soude comen te doen.1)
Verders was in de vorige sessien der Staten goedgevonden, dat tot wederlegginge
van quaedsprekers alle ontvangers generael in grietenien en steden souden verpligt
(sijn) bewijs en rekeninge te doen, gelijk mede de collecteurs van de betalingen door
haer gedaen alles voor 1 Nov. 1748.
Bij de eerste voorstel coomende uit de Steden was de meninge sulx te doen ten
overstaen van alle stemdragende en floreenpligtige eygenaers of bruikers. Dit mogelijk
niet wel gevat, strekte nogtans voor haer camerpropositie. Oostergoo even
onoplettende maekten er ook geen reflexie op. Westergoo was doenmaels incompleet,
dog bij de Wouden wiert reflexie gemaekt niet alleen over de ondoenlijkheit dies
van bij sulken groote menigte yts verstaenbaers te connen vertoonen of te voren
lesen, maer niet min over de bedenkelijkheit die men moest maeken van sulken groote
menigte te convoceren, en de gevaerlijke gevolgen daervan, be-

1) Doting a.w. blz. 137-139.
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halven dat ook huisen niet groot genoeg waren om dat gezelschap te bergen.
Welke van dien uitslag was dat van die clausulen afgesien wierd, en gemeent
alleen te mogen en moeten blijven bij de ordinaris courant om twee Gede. uit yder
dorp te doen stemmen, en om te toonen het belang dat de regering (in deze zaak
stelde) wildense dese mael wel afgeven, dat de bewoonders der huisen of plaetsen
in dit geval alleen die Gecomde souden mogen stemmen - met wijdere authorisatie
op de Secrts. Sminia om het resultat der advisen eens in geschrifte te vervatten.
Dit concept nu gelesen werdende, was vooreerst het quartier der Steden seer oneens,
praetenderende schier sulx alleen de Landen te betreffen, en soo 't schijnt maer
weinige en voornamentlijk Lemstl. Gaesterl. en Weststell. beoogende.
Ook had yder camer remarques over de bewoordingen, en bij formele publicatie
(al was 't sonder consequentie) 't regt der stemmen aen de bewoonders toetestaen.
En dus wiert het selve genoegsaem verworpen. En men quam daerin bijna unaniem
overeen dat sulx sou moeten geschieden na vorige behoorlijke aencondinge bij de
overbrenginge der stemmen op de groote Landsdag, wanneer altoos de boeren bij
gewoonte stemmen de personen die sulx moeten doen, als wesende een pannetje vet
voor haer om eens lekker te eeten en te drinken gelijk merendeels de grietsluiden
haer sulx besorgen.
Met deze tyserien (harrewarrerijen) verliepen de sessien van Maendag, Dingsdag,
en Woensdag, den 30 Sept. sampt 1 en 2 Oct.1)

1) Doting wijst met een enkel woord op dit gehaspel, blz. 139.
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En ofschoon de Wouden insteerden op de nader bij de handvattinge en examinatie
der projectien der nieuwe geltmiddelen bij quotisatie te vinden in plaets van de
afgeschafte pagten, soo vonden sig de andere leden daer inne beswaert, voorgevende
eerst antwoord te verwagten op het eerste concept daervan aen S.Ht. gesonden. Dus
reysde elk weer na huis, met adjournament tot Maendag den 19 Oct.
Het Collegie Donderdags nog vergaderende, vertrok ik eerst op Vrijdag den 4 Oct.
In dese tijt viel veel disputerens in de respective districten tusschen de
Gecommitteerden op de Doele en de Gecomde in de dorpen haer committenten, dese
en geene daerin niet altewel te regte rakende, als beschuldigt haer last te buiten te
sijn gegaen.
Een ander geval gaf in dese tijden ook veel geroep en onrust.
Door het vertrek van eenen Ds. Bekkering1) na de Scheemta in Groningerlant was
't beroep van Oosterzee en Egten vacant geworden. Hetselve wierde more solito door
't classis geduirende de vacature van 6 weeken, en vervolgens op nader versoek langer
waergenomen. De ingesetenen van Oosterzee waren ten uitersten geneygt voor een
Ds. Rost2) predicant in de Rotteval van de ernstige bedieninge.
De oudgrietman Andringa had eygentlijk geen of weinig stemmen in Oosterzee,
dog veele in Egten, soodat hij met weinig moeite uit Oosterzee soo veel

1) Gerardus Beckeringh was hier van 8 Oct. 1741 - 11 Oct. 1747. Zie Romein a.w. blz. 642.
2) Michel Rost was te Rottevalle van 1 Jan. 1746 - 10 April 1750, en vertrok toen naar
Schiermonnikoog. Romein a.w. blz. 144.
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con becomen, dat hij van beyde dorpen de pluraliteit con uitmaken, gelijk hij dan
ook eenige daertoe versogte, en andere het hem van selven offereerden, dog allesints
voor dat se haer sin op Rost geset hadden, te meer wanneer hij met goedvinden van
de Heere Andringa daer eens gepredikt en merkelijk genoegen gegeven hadde,
infererende de ingesetenen uit dese consessie, dat soo hij geene hoope altoos gehad
had hij ook als een predicant sijnde aldaer niet behoorde aengemoedigt te sijn of
toegelaten om te prediken tot een proeve.
Eenen candidaat Cramer1) soon van de gewesen contrarolleur van die naem tot
Worcum, door de Secretaris de Jong en andere aen de Heere oudgrietman seer
aengepresen, obtineerde sijn gunst, waerdoor die Heere op hem de stemminge liet
voortgaen, gelijk dan ook sonder protestatie geschiede. Onderwijlen quamen de
onlusten in Vrieslant op, en doen was alle regt uit; en vervolgens wilden se dese
stemminge vernietigt hebben, en deden daertoe alle mogelijke devoiren, dreygementen
en opschuddingen met onderlinge verbintenissen, soodat de candidatus Cramer
bevreest voor een ongelukkigen uitslag genoegen nam in het voorstel van een lotage
tusschen hem en Rost, onder conditie als alle leden daertoe genegen waren.
Schoon de conditie in alles niet voldaen wiert soo ging nogtans 't lot voort, en viel
uit ten voordeele van Rost. Dog de eygenerfde of wel de Heere Andringa als hun
stemmen vercregen hebbende liet het beroep aen 't Classis ter approbatie
praesenteeren.

1) Jacobus Kramer was hier van 1748 - 9 Juni 1754, toen hij pred. en rector te Hindeloopen
werd. Romein a.w. blz. 642.
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Volmagten uit de kerkeraad verschenen daer ook, en protesteerden tegen die
approbatie, sig beroepende op 't toegestaene lot. Haer wierd tegengeworpen dat het
lot niet in de magt was van Cramer volgens kerkelijke wetten, dat des noods Rost
ook op nieuws moest gestemt wezen, en eindelijk dat haere protestatie tegen de
stemminge niet te pasce quam als moetende sijn gedaen geweest ten tijde der
stemminge. Hierop ontreesen veel woorden. 'T Classis vond goed te deputeren 3
persoonen, leden uit den haren, de predicanten Edema1) van de Jouwer, Phocijlides2)
van de Lemmer, en Landsbag3) van Langweer. Dese op een gestelden dag daer
gecompareert wilden haer onderhouden over de wettigheit der stemminge, over de
onwettigheit der lotinge, en diensvolgens haer vermanen ter gehoorsame
onderwerpinge, te meer daer haer gedestineerde predicant was een persoon van
bekende studie en beproefde levenswijse. Maer alle dese remonstrantien vonden
geen ingang. Elk riep en raesde, soodat dit werk 't eenemael vrugteloos afliep. Waer
af aen 't Classis rapport sijnde gedaen, hetselve de gedaene beroepinge eenvoudig
heeft geapprobeert en ds. Phocylides en Folkertsma4) geordonneert hem in te segenen
en te bevestigen tegen Sondag den 13 Oct. 1748.

1)
2)
3)
4)

Johannes Edema, aldaar pred. van 1707 - Nov. 1753. Romein blz. 622.
Hermannus Phocijlides, pred. aldaar van Oct. 1715 - 7 Nov. 1757. R. blz. 610.
Egbertus Lansbach, pred. aldaar van 27 Mei 1743 - 7 Aug. 1762. R. blz. 618.
Johannes Folkertsma, pred. te Tjerkgaast c.a. van 1 Oct. 1747 - 1 Oct. 1755. R. blz. 613.
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Onderwijlen (gelijk elk misnoegde aenstonts in de mond had ‘wij gaen na de Prins,
die sal ons wel in 't gelijk stellen’) soo gingen twee gecomde uit de gemeente na den
Haeg den Prins begroeten, dog bequaemen geen audientie; alleen spraken sij den
Heere D.G. van Grovestins. 'T gevolg hier na (was) te weten: de Heere Grovestins
gaf haer een brief mede aen de Heere Sixma,1) om haer soo veel doenlijk ter neer te
setten, en mogelijk door authoriteyt van 't collegie daer in te voorsien. Dese
begrijpende, dat de forme van regeringe en kerkenordre medebrengt dat yemant die
sig over eenig stemminge tot predicanten beswaert vint, sig moet adresseren alereerst
aen 't Classis, en van daer appelleren aen de deputaten ex politieken, gaf haer goede
woorden en met eenen dit te kennen, en stelde haer tijt om bij hem weder te keren
na 14 dagen, onderwijlen S.Ht. nader informerende.
En daer te boven de bevestiginge sijn voortgang nemende, welke dan geschied is
op Sondag den 13 sonder turbe; alleen waeren geen van de leden van de kerkenraed
van Oosterzee in de kerke, en ook weinig ingesetene, maer die van Egten genoegsaem
alle.
Het adjournement der Staten geeindigt sijnde keerde elk weder ter behoorlijker
tijt na Leeuwerden, waertoe 't continuerende avontage weder veel gemak toebragt,
en de wegen excellent te rijden.
Maendag den 14 was de eerste bijeencomste. Daer was niets nieuws ingecomen
van belang als eene missive van sijn Hoogheit dienstig geoordeelt hebbende de Staten
aanteschrijven en te versoeken hoe eer hoe

1) Deze was toen zeker Commissaris politiek voor de Synode in Friesland.
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beter een generale rekendag te doen houden, opdat geblijke dat 's landspenningen
niet onder ontvangers nog collecteurs bleven berusten. Waerschijnelijk sullen de
Heeren P.v.A., E.S.v.B. en W.v.A. die dit stuk ter herten hadden genomen, en op
dictamen van de middelste de propositie voormaels uit de Steden was geschiet, dog
welke soo se lag seer bedenkelijk voorquam, daerover na den Haeg geschreven
hebben, dat dat werk aen de Landsdag was uitgestelt.
Nu was het aenstonts fiat, en de Heere Secrts Sminia versogt een nader ontwerp
te maken, 't geen veel van 't vorige verschillende genoegsaem bij allen gegouteert
en nu resolutie wiert, te weten om generalijk op den 18 Nov. aenstaende door de
ontvangers en collecteurs, in grietenien en steden aen twee Gecomde uit de dorpen,
bij de stemgeregtigde te verkiesen, te vertoonen quitantien der gedaene betalingen
op flor. spetien, reet, gemael en bestiael, voorts 't Collegie te gelasten de generale
collecteurs der havenpagten mede ten spoedigsten rekeninge af te vorderen, alles
Meij 1748 verschenen.1)
Nu nam hier elk genoegen in. Maer mijns oordeels voldeed het niet aen de eerste
beooginge om aen de ontv. Genl. aen de grietenien rekening te doen van soo veel
jaeren als sulx niet geschiet was.
Onderwijlen 't mindergetal besig over de examinatie der reële en personele cohieren
sijnde hadden onverwagt een aenschrijvinge laten afgaen aen de grietenien en steden
om de stem en floreenregisters bij vernieuwinge gereed te maken en overtesenden
tegen den 1 Dec., een saek om 2 redenen bedenkelijk, 1o om de menig-

1) Doting bladz. 139 en 140 het begin, en Bijl. 17.
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vuldige besigheden waermede de grietslieden door allerhande saken belemmert
werden, en de aenhoudende landsdagen, 2o omdat buiten twijffel S.Ht. ingevolge de
hem opgedragen magt bij sijn te doene decisie ook sal tragten te remedieren aen
eenige abusen van de stemgeregtigheit, voornamentlijk nopens hornlegers, en dus
waerschijnelijk eenige bepalinge op de nieuwe cohieren van quarten gl. een gulden
sal gemaekt werden.
Maer de mindergetals commissie cesseerde bij Oost- en West-goo met Febr.
aenstaende, en de Steden sijn alle jaeren los; de Wouden continueren een jaer langer
omdat de verdere ambulatoire ampten op Meij ingaen.
En men wilde die last, honneur en voordeel niet overlaten aen den successeur.
Daerover sijn bij eenige camers remonstrantien gedaen willende sulx laten
verschuiven tot en ter tijt nader te bepalen, onder conditie dat de selve Heeren tot
dat examen rede personeel nominatim gehorende, het selve souden waernemen,
schoon ook het mindergetal hadde gequiteert. Dit vond ingang; evenwel wierd het
niet verder gerekt als tot 1 Febr. aenstaende. Sedert maekten de Steden nog sterke
aendrang om de tijt tot ½ Januarij te bepalen, en bij 't scheyden bleef de bepalinge
nog onafgedaen.
In het algemeen scheenen de gemoederen der regenten sig niet seer te haesten met
het voortvaren van middelen uittedenken tot remplacement van de pagten, soo om
de oproermakers het oude middel feytelijk en met gewelt hadden doen cesseren, als
om de ondoenlijkheit die men sig voorstelde van bequaemelijk daerin te reusseren.
Men had evenwel een publicatie laten doen tot inbreng
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van projecten met belofte van een praemie voor de beste en doenlijke inventie.
Een merkelijk getal was reeds ingecomen en dese bleven liggen. Dat moest gemor
veroorsaken. Die het verder wilden uitstellen gaven voor dat de Stadh. op de ebauche,
door de aengestelde commissie opgestelt en hem toegesonden, ons eerst diende te
verligten met desselfs consideratien, gelijk in de missive daerbij toegesonden versogt
waren.
Maer hoe 't ook sij, 't was altijt nuttig de hand aen 't werk geslagen, al was 't maer
voor 't volk; en bij aldien onse verdere voorbereydinge behelsde saken, daer over de
Prins beter ideën had, soo was 't maer moeite verloren; en niettemin de Staten door
't expliceren van 't een en ander, meer en meer op de saek gevat.
Om dese redenen bragt het quartier der Wouden een cameradvis uit bij wege van
propositie door een point, om de nootsaekelijkheit daervan aentetoonen en daerop
te dringen; 't geen van die uitwerkinge was dat deselve commissie des Woensdags
sou sitten tot examinatie van de ingecomene projecten, gelijk geschiede; en de meeste
geheel en al verworpen als ontset van bon sens; andere geseponeert tot nader
examinatie, wanneer daervan nader alhier sal gemelt werden.
Den Maendag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag sijnde 14, 15, 16, 17 Oct.
liepen hiermede heene, en doen adjourneerde men sig tot Maendag den 1 Nov. 1748.
Het scheen nu uiterlijk redelijk gerust in de provintie, maer inwendig lag er nog
een adder verholen.
Soo lange de decisie van S.Ht. manqueerde beelde
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de gemeente sig nog al in te moeten werden geconsidereert, eenigsints vasthoudende
de afgedwongene reglementen en pointen als wettig, immers totdat S.Ht. daerin
verandering maekte. De generale Gecomde op de Doele hadden wel haer afrekeninge
gemaekt, en waren soo aldaer gescheyden of liever gediscontinueert, hetgeene de
Gecomde van S.Ht. hadden bewerkt, maer bleven evenwel de magt behouden om sig
weder te versamelen, overmits daertegen geen publyk verbod was. En in de groote
dorpen bleeven de gecommitteerde nog al eenige authoriteyt behouden, immers
aensien, bij de geringe, als haere patroonen en advocaten, en bemoeyden sig veeleer
met de saeken in de war als in 't lyk te brengen, hier en daer de invorderinge der
Lands gewoone en overgeblevene middelen stremmende, soodat het oude telle
quellement en langsaem werdende betaelt, op eenige plaetsen scrupule wierde gemaekt
om de lasten Petri 1748 ingaende aen de ontvangers te voldoen, onder voorgevinge
dat daerin volgens de geconcedeerde pointen veranderinge moest coomen.
En die van 't Bild hebben absoluit geweygert eenige verdere betalinge te doen tot
soo lange op haer eysch van verminderinge van pagt, en nopens de veranderinge in
de qualiteit dies bij haer versogt niet was geresolveert, hetwelke ter decisie van S.Ht.
was gelaten - en ook daerom over dese weigeringe nader aen S.Ht. klagtig
geschreven.1)
Onderwijlen liepen de comptoiren van 't Land hoe langer hoe meer ten einde, de
ordinaria, benevens de

1) 30 Mei 1749 nam de Prins in deze zaak een besluit, dat eigenhandig door Hem geteekend
in het archief v. E. aanwezig is, en hierachter in Bijl. XXII wordt medegedeeld.
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schippers nopens haer vragten schoon tot de legerlasten behorende haer gang gaende,
en niets incomende als de agterstallen der pagten. Alles bleef sonder ordre, en als
stilswijgende, omdat het comptoir der Los en Lyfr. soo veel gelt niet voerhanden
had om in Hollant overtebrengen, de betalinge der Los en Lyfr. tot Amsterdam
moetende betaelt werden, als mede die van de 2 mill. van Holl. en 1 van genlt
(generaliteit) genegotieert, benevens de aflossinge der laeste.
Aen 't Collegie wierd Maendag den 16 gebragt een missive van de magistraet der
stede Sloten door derselver Secretaris, behelsende een versoek van militie, wegens
gevreesde vernieuwinge van oproer. Hij gevraegt sijnde na de oorsaeke dies noemde
er twee op, 1o. de weygeringe van de magistraet om sig met de costen bij de Doelisten
en Gecomde gemaekt te bemoeyen, 2o. samenrottinge van gemeene om elkanderen
gaende, om de magistraet en vroedschap molest aentedoen, en voorts aentedringen
op een geheele cassatie van deselve, als qualijk stads middelen hebbende
geadministreert.
En dit praetje openbaerde sig ook al op meer andere plaetsen.
Nog Staten nog Collegie hadden eenige magt of directie over de militie, alleen
gesonden door S.Ht. onder den oppercommo. van de Gen. Maj. Sygers, volgens
instructie hem medegegeven. Het beste dat ons voorquam was van ter sijden deselve
Heere Sygers te ondertasten of sijn instructie tendeerde tot voldoeninge van dat
versoek. Hij antwoorde ‘neen, maer dat alvorens moeste schrijven, en antwoord
verwagten.’ Waermede wij de Secrts. terug sonden met recommi
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van aftewagten, en onderwijlen alle voorsigtigheit te gebruiken.
Dese saeke wierd voorts seer gesecreteert.
Ik keerde Vrijdag na huis, de wegen extra schoon sijnde, niettegenstaende voor
een dag a twee nog al vrij wat regen was gevallen. De sterfte onder 't rundvee bleef
in dese tijden nog al seer continueren, dringende meer en meer door de Prov. heene
van Groningerlant1) af, en niettemin blijvende hangen, daer het nu sedert den maend
Oct. des verleden jaers wat vroeger of later was gecomen.
Onderwijlen dat elk sijn saken bij huis wat tragtede te verrigten coomt er tijding
van 't sluiten van 't finael vredenstractaet,2) waerop de presente mindergetals om
spoed, vermits 't selve binnen 4 weeken moest geratificeert werden, de absente
Staetsleden beschreven tegen Maendag den 23 in loco.
'T herfst saisoen na de tijt verandert sijnde en elk sijn tijt thuis nodig hebbende,
ook dijkscomparitien in de Wouden en aen de vijfdeelen uitgeschreven wesende,
soo waeren de comparanten gering. Evenwel de ratificatie wiert besloten.
Ik was dien dag op de vijfdeelen als commissaris en des Vrijdags daeraen sijnde
den 1 Nov. op de Joure bij onse dijksrekening, en vertrok des Saturdags weer na
Leeuwerden, sijnde in middelertijt door de Heere Sygers op becomene ordre van
S.Ht. 2 compagnien binnen Sloten gerukt 1 uit Worcum 1 uit Bolswert,

1) De Staten van de stad Groningen en Ommelanden hadden reeds 17 Nov. 1747 een placaat
uitgevaardigd op koop en verkoop en vervoer van vee in hunne Provincie, met het oog op
de ziekte en sterfte onder het rundvee. Het stuk ligt gedrukt in het archief v. E.
2) Bedoeld is de vrede van Aken in Oct. 1748.
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waervan een met nog 1 andere, sijnde supernumerair, buiten de 10 van een regiment,
op patent van S.Ht. vertrokken te scheep na Amersfort om bij een ander van Compe
onvoltallig regiment gestoken te werden.
Maendag, Dingsdag en volgende dagen den 4, 5, 6, 7, 8 Nov. vergaderde de groote
commissie op het nader ingecomen advis van S.Ht., over ons ruw project van te doene
quotisatie. Eindelijk Saturdag den 9 rapport gedaen, en aen de Stadhouder per bode
den 11 toegesonden, hebbende alleen opsigt op de invorderinge van het 3de termijn
van de 50 p., en over de modus van de verbeterde vijf spetien bij collecte
intevorderen.1) Selden is bij nombreuse commissien soo wel te arbeyden als bij weinig
bevattende Leden. Soo gingh het ook hier. Men revideerde de oude lijsten, en men
verbeterde eenige misslaegen en indulgentien, maer 't voorwerp der principaelste
verschillen was de veranderinge van hooft en schoorsteengelden, op de helft, 't geen
het mindergedeelte oordeelde ongepast te sijn, vermits de gratie alleen betrof de
vermogenste, en de geringste sonder conniventie de ½ moesten betalen, daervan se
bevorens ten grooten deele vrij waren.
Dien dag adjourneerden sig de Staten tot Dingsdag den 19 deses in loco, terwijl
den 18 bevorens was geschikt ter generale rekendag, en voorts de Commissie
gecontinueert tot nadere examinatie der ingecomen projecten. Daer waeren in 't
geheel 22 stuks ingecomen.2)

1) In het archief v. E. liggen nog ‘de consideratien over het placaat der 50 p.’, en ‘de remarques
over 't opstel der vijf spetien’, geschreven met de hand van den Heer J.V. v. Cl., ten bewijze
van het werkzaam aandeel, dat genoemde Heer in deze zaken nam en had.
2) De lijst der ingekomen projecten, tevens voorzien met eenige aanteekeningen, ligt in het
archief v. E.
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Sommige waren geheel wiltsang na 't onnosel boere begrip, sommige boere geleert,
sommige comiq, maer weinig gepast en ter wesentlijker saeke dienende. Drie sonder
naem, als een wel bekent voor eenen Rinkhout Stoker1) tot Marrum, van IJpei2)
mathesis professor tot Fraenquer, en de derde onbekent blijvende. Het eerste behelsde
een project om de quotisatie enkelijk te doen na proportie van de verteringe en
incomen van ymant, sonder andere relatie als dat de geringste in die proportie minst,
en als 5 pc., en de andere opklimmende tot 14 pc. toe voor de hoogsten souden
betalen. Volgens die tauxatie vooronderstelde hij dat ook bequaemelijk conde
gevonden werden 't middel der spetien, en ook van 't reet, om daer onder te
comprehenderen, genoegsaem daerop uitcomende, dat, soodanig hij op de quotisatie
stont wegens de pagten, hij daer boven sou betalen ¼ dies voor spetien en ½ voor
reet, dus de eerste classes als van de geringste geheel geen reet nog spetien, de tweede
mede van geringe dog beter soorte, in het spetien voor ¼, en de derde soorte wel
spetien maer 't reet meer voor ¼ dog verders de helft; voorts alles bij classen en
vermits de hoogst aengeslagen daerbij nog geen 800 gls. soude geven, gaf sulx occasie
dat het ingang vond.3) En was merendeels de patroon daervan de Heere Sixma,
woonende den maker daervan in sijn nabuirschap.
Het tweede was van een andere soorte. Hij stelde

1) Stoker, zóó lees ik althans in het Hs. Misschien was de geheele naam Rinkhout Stoker,
misschien echter heeft de schrijver zich verschreven, en zal er Schoolmeester gelezen moeten
worden.
2) Nicolaas IJpeij. Zie Mr. Boeles a.w. II, 2, blz. 477.
3) ‘Corte staten van Rinkhouts projecten’ liggen in het archief v. E.
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dat de consumtie wel het principaelste moest blijven en daerom getauxeert werden
na proportie der grootte van de huisgesinnen, maer dat ook haer besittinge in
aenmerkinge moeste coomen; en derhalven nam hij van dat verschil de middelweg,
dog allesints blijvende gerekent na 't getal der hoofden, en daeronder mede begrijpende
de ampten; maekte het voorts alleen aplicabel op de quotisatie in plaets van de pagten.
Hiervan was eenigsints de patroon de Heere Hessel van Aylva. Dit was alles
mathematice gedemonstreert en wel opgestelt, dog mede bij classen.
Het derde verwierp alle classen, en verlangde een nieuwe beschrijvinge hooft voor
hooft, dat is yder familie, welke volgens een cort opstel der lasten bevorens over
yder spetie bij de pagten geheven, haer begrootinge soude maken van 't geene sij
daeraen bevorens gaven, en dat sij sulx souden openbaeren aen een toegeschikte
commissie in alle dorpen, en als die commissie dat niet wel bevond, haer dringen tot
verhoginge, en sulx niet gelukkende deselve tauxeren; dat sulx moeste geschieden
niet alleen nopens de quotisatie der pagten, maer ook nopens de vernieuwinge van
't reet, en der spetien aengevinge. En vermits de ongelegentheit der tijden niet toeliet
dat de geregten en magistraten dese saek alleen conden uitvoeren, stelde hij voor dat
twee uit het geregte, twee uit yder dorp, ende twee uit de generale grietenie en dus
6 in yder dorp souden vaceren, en stemmen bij billetteringe door briefjes, en het seste
dan sou de vaste soma sijn. Soo ook in de steden, 8 persoonen, 2 uit de magistraet,
2 uit de vroedschap, 2 uit de bevelhebbers, 2 uit de burgerij, alles op deselve wijse;
vaststellende wijders
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dat de spetien souden te ramen 100000 gls., en het personeel van gelijken, en als dit
sou comen tot 300000 gls. con men het reet afschaffen en dan moest men werken
soo veel men con om nog 700000 gls. tot de pagten te vinden.
Elk vond dit stuk comiq in stijl opgestelt, dog saekelijk en veel consideratie
meriterende, werdende wel voorgeslagen om het te laten drukken, werdende het
beloop der saeken daerin nadrukkelijk voorgestelt.
Hoe 't ook sij 't staet te denken dat de man die 't schreef geen gek was, en ook wel
van de saeken wiste, waerschijnelijk een regent selfs, sijn naem, geschrift en stijl
verswijgende of veranderende.
Eindelijk wierd het 1e als 't plausibelste en groote ruimte voor de landbegoedigde
gevende aengenomen als een basis waerna 't rapport nopens te wesen soude opgestelt
werden, eenige reflexien uit het 2e genomen, en de manier van het te vervorderen uit
het derde; daermede de Secrts. Sminia chargerende tegen Dingsdag den 19 s
nademiddags.
Daer was nog een van eenen Jan Heins schoolmeester in 't weeshuis tot Harlingen,
dat niet geheel mis was, maer te langwijlig en daerom minder attentie meriterende.
Elk dus na huis spoedende, om tijt uittewinnen tot alle nodige werksaemheit, soo
geschiededen in die tusschentijt de rekeningen van de grietenien en steden, dog op
verre na alle niet met egael succes.1)
De gemoederen der ingesetenen waeren en bleven onrustig.
De voornaemste onder hen, haere beoogingen voortsettende, bedwongen heel
gemakkelijk de anderen naer

1) Zie het korte bericht bij Doting, blz. 140.
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haer sin die maer gelijk de zee in hare golven door de wint voortgestuwt werden, en
die als blinde haere leydslieden volgden, altoos haer ingeboesemt wordende van
haere matadors, dat sij de Prins op de hand hadden; dus niettegenstaende de Prins
gedreven en aengeraden had dese rekendag, seyden sij, de naem van de Prins moest
aen 't hooft staen en 't waren maer constjes van de regenten om de gemeente te
blindoeken, in saeken daer se dog geen bevattinge van hadden; dus dese en geene
inboesingen allerhande averegtste uitwerkinge hadden aen 't geen den Staet en S.Ht.
in desen was bedoelende was geweest.
In Leeuwerderadeel alwaer Hyum en Finkum op aenstoken en bedwang van de
arme gemeente op de Leye, grensende aen der Bild. gem., Gecomde tot het aenhoren
der rekeninge wilden stemmen, scheenen de overige comparerenden, dorps gecomde,
genoegen te nemen in de rekeninge, dog geintimideert als voren weygerden te tekenen.
Ferwerderadeel hadden Ferwert en Marrum niet gestemt; de overige approbeerden
en vertekenden.
Agtcarspelen liep het meest in 't wilde, alwaer een protest geschiede op de naem
van 't meerendeel der ingesetenen, en bij veele ondertekent, seggende, dat de
stemminge tot examinatie dies moest geschieden bij de breede gemeente en niet bij
de stemgeregtigde.
In Rauwerderhem compareerde niemant seggende dat sij suls niet verstonden en
hun te geleert was.
Uittingeradeel niet als absum, en die allen excuseerden sig.
Doniawerstal quamen Geco. van 12 dorpen. Dyken was 1, dog de andere
manquerende liep hij ook weer
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weg; en Teroele had het op sijn beloop gelaten. Aen dese 12 dorpen de rekeninge te
voren gelesen werdende, en quitantie vertoont, en hun ter examinatie overhandigt
en welbevonden sijnde, vroeg ik of sij ook eenige remarques hadde. De Gecomde
veel uit Mennisten bestaende sig daertoe soo 't scheen industrieus hebbende doen
committeren, en bovenal de Broek en Goingarijp, soo sprak de Meniste preker Jacob
Jarigs als eerste, of 't gepermitteert was met elcanderen te spreeken; ik antwoorde
jae. Sij gingen uit, en lieten mij seggen, dat ik de maeltijt maer wilde gaen nemen
als sijnde middag, en haer daer verlaeten wilde, gelijk geschiede; wanneer sij nog
schaers geteld waren en evenwel binnen corten opdaegden. Doen gaf Jacob vsr. mij
een geschrift1) over bij hem opgestelt en bij alle ondertekent. (Soo ligt drijft een man
van wat meer capaciteyt de menigte werwaerts hij wil). Hetselve behelsde versoek
van copie en staet der floreen, soo over de grietenie als particuliere dorpen, en
daerover vervolgens nader haer belang te seggen. Ik repliceerde haer dat dit 't
oogemerk der bijeencomste niet was; sij hadden maer te sien, en te antwoorden of
de overgeleverde quitantien waeren soo Secretaris die had opgelesen, en hunne
verclaeringe daervan was neij,2) als daerdoor

1) Dit geschrift berust in het archief v. E., en is van den volgenden inhoud: ‘Wei
ondergeschreeven gekommeteerde uit de grieteneiie van Doiniswerstael versoecken uit aller
naem een staet van de floreenen van de geheele grieteneiie en van eclke dorp int besonder
en verders kopie van de geheele reekening die wei moeten teikenen om de selve naeder
intesien en na goetvinding deselve te teikenen, hier voor onse handen. Jacob Jarigs’ en nog
22 anderen. De Heer V. v. Cl. heeft er buiten op geschreven ‘mij overhandigt op de rekendag
in Doniawerstal, dog hebben nader getekend de rekening.’
2) neij = zonderbaar.
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geblijkende een merkelijke somma in 't verschot voor eenige ingesetenen te sijn. Dit
vond eerst bij hen swarigheit, maer ymant uit de hoek van de regtcamer roepende
dat sulx niet meer als billijk en pligtig was, volgden wel haest de andere, nadat ik
had gesegt, dat yder wie hij was 't sij als dorps gecomde 't sij als particulier conde
becomen tot sijn costen soodanige copie als hij begeerde, en dat die lust had alles op
nieuw con nasien, dat ik de patientie sou nemen al duerde het tot middernagt toe;
dog sij waeren doen weltevreden en tekenden tot genoegen.
In Haskerlant alwaer ik mede ontv. Gen. was, was praesent een Tjeerd Jans Brouwer
op 't Veen uit Nyehaske, die meest bevattinge hadde, die examineerde alles naukeurig,
en na gedaene lecture en examinatie vroeg de grietman of ook yts te remarqueren
viel. Die van Oudehaske, het eerste dorp, waeren absent gebleven, en hadden geen
volmagten gestemt; dus Nyehaske 't tweede dorp. Hij seijde alles wel bevonden te
hebben en gereed om te approberen door vertekeninge. De andere dorpen
voornamentlijk Haskerdyken, waeronder eenen Homme Aukes, een goed boer dog
slecht polityq en in dit geval een bohaymaker, seyde dat hij dat niet tekenen conde
als daeraf geen verstand hebbende en tragtede andere daertoe te doen neigen; dog
de voornoemde Brouwer sprak hertelijk en seyde ‘gij moet tekenen, of seggen wat
gij qualijk gevonden hebt’, en dus volgden de andere alle, 't geen hij siende eindelijk
seyde ‘dan mag ik ook de eenigste niet blijven.’
In Aengwirden waren ook twee dorpen absent en twee present. De grietman, tot
meerder voldoeninge van sig selfs, versogt dese Tjeerd Brouwer en eenen
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Terwischa, landgoederen in sijn grietenie besittende, en voor 't overige kennisse
hebbende persoonen, daerbij te willen assisteren, gelijk sij deden, en na lecture en
examinatie mede vertekenden.
Op de Lemmer ging 't lang soo goed niet. Daer was reeds confusie bevorens over
de stemminge der predicant van Oosterzee, sedert over die van een nieuwe ontv.
Genl., de oude Heer Andringa geresigneert hebbende, en de grietman het weygerende,
dus gedecerneert wierd op Witteveen een der Gecomde, die het mede declineerde.
Voort overige had de oudgrietman Andringa de onvoorsigtigheit gehad, van uit cragte
sijner stemmen onder de 4 dorpen bij procuratie te doen stemmen bequaeme
persoonen, dog vooreerst omdat Oldendorp daeronder was, en 2o dat dese manier
haer mishaegde, waerin dien Heer genoegsaem alleen singulier is geweest, soo
tergiverseerden de Gecomde der dorpen in de weercamer te compareren, blijvende
meerendeels ten huise van een der Gecomde sitten, en als de oude Heer dit verdroot
liet de grietman weten of sij genegen waren om te coomen, 't geen beantwoort wiert
met ongereedt. Daerop ging de Heere Andringa in sijn huis, dog de Gecomde eenigen
tijt daerna opdaegende seyde de grietman of sij wilden dat de oude Heer als ontv.
Gen. versogt wiert weder te comen, 't geen sij seyden onnodig te sijn, omdat se in
alle gevallen niet genegen waren te tekenen. De grietman deed hier rapport van aen
de Staten en die ordonneerden hem nader aensegginge tot voltrekkinge te doen,
waerop de samencomste volgde en de tekening geschiede, dog bleek de betalinge
geheel agterlijk te sijn.
In Gaesterlant wiert de ontvang en betalinge alleen
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verantwoort van 't jaar 1744. De rest getoont genoegsaem weinig van ontvangen,
nog betaelt te sijn, om de agterlijkheit der boeren, betoonende de ontv. Gen. merkelijk
in verschot te sijn.
Soo ging het hier, soo ging het elders allesins schoorvoetende en onwillig,
voorgevende dat de Heeren dit uitgevonden hadden om haer te bedriegen. Saepe
optime cogitata pessime cadunt.
Van alles is bij de Secret. van de Staten een breedvoerig rapport opgestelt, en
daeruit alles specifiquer te sien.
19 Nov. 1748 vergaderde de groote (commissie) wederom 's avonts om te
resumeren 't rapport over de finantien, hetwelke 20ste daerop wiert voorgedragen aen
de Staten en daerover gedelibereert, en geconcludeert om het te senden aen S.Ht. om
desselfs hooge consideratien te vernemen. Vervolgens overgesonden.
21 begon het Collegie te vergaderen over de examinatie der collecteurs wegens
de boeken bij eenige verloren in den oproer, hoewel seer weinig en veel minder als
men bedugt was.
Onderwijlen quam in het antwoort van S.Ht. over het project van wederintroductie
van waegregt en segel, hetwelk vervolgens wiert gearresteert en daerop den Staeten
voor de eerstemael gescheiden sedert den 5 Junij laestleden, latende de nieuwe
beschrijvinge over aen het Collegie nae omstandigheden en toevallen.
25 continueerde het Collegie met de rekencamer beyde en corps te sitten over de
afrekeninge der Collecteurs van de havenpagten, en staaten van de bij de geregten
vertekende gemaels en bestiaels rekeninge.
Dit duirde tot Donderdag den 28 Nov., wanneer wij
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ons separeerden tot Woensdag over agt dagen, sijnde den 11 Dec., om het afgedane
te voltrekken. Dus dese tusschentijt strekte om grietenie en eygen besigheden te
hervatten in dese jammerlijke omstandigheden van saeken, niet alleen van beroertens
maer ook van de meer en meer toenemende vernieuwde sterfte onder 't rundvee,
vreeslijk woedende, met herstellinge van een mindergetal na proportie als wel
voorheen. De verhuiringen waeren soo slap dat men bijna de beste plaetsen aen onse
cant genootsaekt was te verhuiren voor een derdendeel over de geheele somma, ruwe
huir. En men hoorde daer te boven allesints veel spreeken van de ongesintheit der
ingesetenen onses Lands, elk schijnende te verlangen na de overcomste van de Prins,
waeraf de tijdinge nu weer levendig wierde, en sig vanterende met de hoope van sijn
begeertens te sien voldaen.
De Prins was een naem bij alle man in de mond, selfs om te verschoonen haere
allerverfoeyllijkste misdragten.
Een saek gebeurde ook die een groot gerugt onder 't gemeen verstrooyde tot nadeel
van de grietman van Schoterland.
Op de rekendag waeren eenige Gecomden die vrij sterk spraken, en onder anderen
eenen Jan Brouwer van Mildam een persoon van onrustigen geest en stout gedrag,
daervan strafweerdige blijken hebbende gegeven in 't hevigste der tumulttuerende
tijden, als voor Commiss. uit den Hove L. v. Burmania compareerde om getuigenisse
in civile saeken te geven, scheldende en rasende en weygeragtig blijvende; 't welk
doen passeerde om tijtsomstandigheden. Hij was meest geanimeert
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door de schade die sijn huis de herberg tot Oudeschoot geleden had al van lange
jaeren af door 't overbrengen van de regtcamer van daer naer het Heerenveen ten
tijden en door de Heere Mart. v. Scheltinga bewerkt. Dese dan wrokkende en veel
onrustige op sijn hand hebbende maekt veel beweginge bij de rekeninge, en onder
des of daerna, weil de knegt van de grietman in de herberg over de regtcamer op 't
Veen sijnde, wat gesart ook aengetast gestoten en genepen, 't geen hij om de menigte
moest passeren met te ontwijken en sijn leed vercroppen, totdat op een Saturdag,
meen den 23 Nov., hij 2 soldaten van de wagt debaucheerde door belofte of persuasie
als of het was op ordre van de grietman. Sij gaen dan langs de Dragten, sijnde de
uitgaende straet na Schoot, tasten daer een boer op sijn wagen aen, die hulpe crijgt
van Jan Brouwer en een ander selfs, die met haer stokken het de attaquanten genoeg
te doen gaven, soo nogtans dat de eene boer door een bajonet wert gestoken in de
buyk, dog moet niet veel van belang geweest hebben. Dit had ten nootsaekelijken
gevolg een merkelijke samenloop van menschen, die genoegsaem alle voor de boeren
geporteert waeren, en vooronderstellende dat dit niet sonder de grietman was
toegegaan, soo begonnen de jongens het stekketje aen desselfs oude woninge op de
hoek omver te halen en daer mede de glasen in te gooyen. De knegt onderwijlen gaf
er sijn Heer kennis van, welke seijde dat hij 't gedane voor sijn rekening liet, sonder
nogtans deselve te confineren. Dit deede het tumult aenhouden, tot dat arrest van
hem door 't geregt en van de beyde soldaten door den comenden officier geschiede.
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's Anderen daegs, alsoo dit gerugt sig aenstonts verspreydede en al grooter en grooter
gedebiteert wierd, quam er een groot getal boeren, en vindende de knegt in hegtenis
gingen weer weg. Eindelijk wiert informatie genomen en aen 't Hof overgesonden,
die de straffe aen de nederregter overliet, als sijnde bevonden weinig saekelijks te
sijn geweest. De beyde soldaten bleven onder militaire aenspraek en wierden na
Leeuwerden overgebragt.1)
't Collegie hervattede desselfs vergaderinge op Donderdag den 12 December 1748,
tegen welke tijt aengeschreven waeren de particuliere collecteurs, welkers boeken
door 't tumult in 't laest van Meij waeren weggeraekt. Deselve wierden geadmitteert
om haer rekeninge te doen onder 't praesteren van eede, dat sij haer ontvang opgaven
na beste kennis en sonder te beoogen eygen voordeel of 's lands nadeel. Met dese
examinatie wierden de volgende twee dagen doorgebragt.
13 Dec. Vrijdag, 's nademiddags, gaf de grietman van Leeuwerderadeel in onse
vergaderinge na becomen audientie te kennen, hoe hem ter ooren was gecomen, dat
de Gecommitteerden uit de dorpen sijner grietenie 's Saturdags bevorens tot
Leeuwerden waeren bijeen geweest en hadden geconcipieert een acte2) waerbij de
ingesetenen sig souden verbinden om geen 50 penn.3)

1) 28 Dec. 1748 namen de Staten een resolutie, waarbij, ‘om alle confusie in het vervolg voor
te komen’, besloten werd ‘dat de militaire delicten alleen staen ter cognitie van den militairen
regter.’ Het stuk ligt gedrukt in het archief v. E.
2) Zie bijlage XXIII hierachter.
3) De belasting van den 50sten Penning van alle goederen was op 27 Oct. 1747 door de Staten
vastgesteld, en moest betaald worden in vier termijnen, Januari, April, Juli en October 1748.
De eerste twee kwartalen waren betaald, het derde en vierde door de troebelen nog niet.
Daarom resolveerden de Staten, dat het derde kwartaal voor 1 Febr. 1749 moest betaald
worden, terwijl de betaling van het vierde nader zou worden geregeld, in hun publicatie van
22 Nov. 1748. Zie Doting blz. 141-143 en Bijl. 18 bij hem.
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yder te betalen, als nadat haer was gepresteert 't effect van de 14 artikelen in de groote
kerk tot Leeuwerden den 5 Junij 1748 besloten, en de Staeten voorgedragen en bij
deselve geapprobeert, en dat ordre gestelt was onder den haeren om tegen Woensdag
aenstaende alle de ingesetenen na vorige aencondinge in de kerke bij klokklippinge
te doen vergaderen ter vertekeninge van het selve project.
Welke bekentmakinge, gevoegt bij gerugten hoe dat in Westdongeradeel en in
Agtcarpelen mede merkelijke gistinge was, tot praetekst nemende de 50 P. als boven,
en dat op 't Bildt bovenal de gemoederen ongestelt bleven, ook in Ferwerderadeel
en elders, de plaecaten daervan afgescheurt, en daerdoor gegronde redenen waeren
om te bedugten dat dese openbaere onwettige onderneminge in Leeuwerderadeel
aldaer quaede gevolgen mogte hebben tot pleginge van excessen en nieuwe oproeren,
en dat deselve sig gevolgelijk ligtelijk verder sou connen extenderen, soo wiert
geresolveert hiervan op 't aller secreetste kennisse te geven aen S.Ht. om ordre te
stellen tot voorcominge dies door de militaire magt, nadat de commanderende generael
reeds op nieuw had verclaert sonder last van S.Ht. geen militie buiten de stad te
connen senden, en sulx ook nog onlangs had moeten weygeren aen de grietman van
Westdongeradeel.
De expresse ging 's nagts af, schoon storm en onweer de reys schier ondoenlijk
maekte.
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Onderwijlen confirmeerden alle de advisen dat S.Ht. een ernstig voornemen had om
herwaerts overtecomen, en wel ten spoedigsten en met den eersten; weshalve nu
goedgevonden wierde een Landsdag uit te schrijven tegen Sondag in loco den 15
Dec., werdende alleen in de missive geinsereert om moverende redenen, vermits
alsnog geen directe kennisse en volcomen sekerheit hadden.
14 Saturdag 's morgens vroeg of 's nagts quam een expresse met tijdinge en
eygenhandig vertekende missive van S.Ht. aen de Staten kennisse gevende van sijn
voornemen en aenstaende overcomste, gelijk mede in dese tijt inquamen S.Hts.
consideratien over 't gebesoigneerde bij de Staten op de wederinvoeringe der 3 spetien.
Nu quamen hier ook doorpasseren de Heeren Capelle van den Boedelhof uit
Gelderlant en de Burgemeester Persoon uit Deventer, voorsien met commissie van
S.Ht. om te gaen na Groningen tot examinatie der ontresene onlusten aldaer, bij de
welke wierde gevoegt de Heere IJtsma alleen, en vertrokken te samen op den 16 Dec.
Maendag den 16 vergaderde 't Collegie en bragte de pointen van deliberatie over
saeken sedert ingecomen over aen 't mindergetal.
De post bragt sekere tijdinge dat S.Ht. ten langsten dog apparent Maendag morgen
uit den Hage stonde te vertrekken en sijn reys1) nemen over Enkhuisen, werwaerts
jagten waren gesonden en ook de binnenlantse gesonden wierden na de Lemmer en
Worcum; gelijk dat S.Ht. Maendag morgen effective vertrok met

1) Zie ook ‘Lev. v. Will. IV’, dl. II, blz. 224 enz.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

227
relais, bij sig hebbende de Heeren griffier Fagel, Secretaris de Bak en Lt. Gen.
Grovestins, nadat 24 guarde du corps te voet met een ritmeester waren voorafgegaen
over Amsterdam en de Lemmer en door verseilinge met levensgevaer overgecomen.
Aen de dorstige kuil een uir van Haerlem ontving S.Ht. een commissie uit die stad,
die hem harangueerde en een collatie tot verfrissinge aenbood. Voorts na weinig
vertoevens doorreysende hield voor de tweedemael halte tot Alkmaer, alwaer de
Magistraet denselven mede complimenteerde. Voorts op Hoorn, hoeseer die weg
difficiel was, en daer 't selve ontmoetende en eyndelijk s' avonts om 8 a 9 uir tot
Enkhuisen arriveerde, en daer mede de behoorlijke ceremonie ontving: sijnde overal
de toeloop van menschen oneindig groot, gelijk mede bij den duisteren avont alles
tusschen Hoorn en Enkhuisen langs de streek geillumineert, of het ligten dag was.
Het buijig en stormende weder belettede S.Ht. zee te kiesen tot op den middag,
wanneer 't selve bestendigende de cours voor de wint af gestelt wierd op de Lemmer,
welke reys binnen de drie uir afgelegt wierd.
Soo eer doenlijk stapte sijn Hoogheit en 't gevolg over in de binnenjagten, en
schoon de wint op nieuw toenam, vervolgde de reys over Sneek en arriveerde alhier
's nagts,1) sijnde Woensdag den 18 s' morgens om half twee uir, vindende aen sijn
Hof reeds eenige Heeren en alle militairen desselfs comste afwagtende.
Onderwijlen was s' daags te voren bij de Staten niets van consideratie gedelibereert,
alle attentie soo van

1) Doting vat het verhaal van des Stadhouders komst en verblijf te Leeuwarden samen in een
paar bladzijden, 143 enz.
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regenten als particulieren gediverteert werdende tot dese soo lang verlangde
overcomste. Dog dien eygensten avont creeg de generael Sigers met de expresse die
't Collegie gesonden had nader ordre over 't Leeuwerderadeels geval, sonder dat
eygentlijk 't collegie selve antwoort bequam. Onder de hand communiceerde vschr.
Heere Sigers dit aen de Heere Sixma, die er ons kennisse van gaf, en welke, seer
apprehenderende dit nieuw bestaen en gevolgen van dien als op de grensen dies
geseten en woonagtig, sterk aendrong om gebruik van dese nader ordre te maken,
daertoe voorslaende dien generael bij biljet of missive, door praesident en Secretaris
vertekent, kennisse te geven van onse becommeringe, met versoek van ordre te stellen
een genoegsaem getal militie in gereedtheit te houden, om na tijts gelegentheit
geemploijeert te connen werden; 't geen geschiede en geeffectueert wierde door ordre
te geven om een merkelijk getal peerden gesadelt te houden, en ruiteren en
voetknegten gereed om ter eerster bevel in de wapenen te verscheynen. Maer 't bleef
bij precautie, want de boeren quamen wel in de meeste dorpen in de kerk en ook bij
klokklippinge - waerlijk een stout bestaen op den eygensten voordemiddag van S.
Hts. aencomste - dog alles wiert flauwelijk behandelt en geen bedwang of
dreygementen gebruikt, geschiedende nogtans hier en daer de ondertekeninge, en
wesende de aensegginge in forma op laste van de soogenaemde Gece. gedaen.
De burgerij had sig al voor langen tijt beginnen te praepareren tot een solemnele
inhalinge van S.Ht. In de nasomer als men eerst sijn Hooght. scheen te verwagten,
hadden de Gecomde uit de gemeenten de ma-
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gistraet versogt, dat sulx in dese tijts gelegentheit mogte werden agtergelaten, dog
naderhants gaf de Burgemeester Arnoldi, met eenen Secrets van S.Ht., te kennen, dat
het S.Ht. niet onaengenaem sou sijn. Daerop bleven de sentimenten nog lange
gepartageert; dog eindelijk besloten hetselve te doen. Dog het uitstel van tijt tot tijt
verwekte weder slappigheit, tot dat eindelijk het finael bescheit der overcomste 't
eenemael decideerde om het werkstellig te maken. De onsekerheit waer, wanneer en
hoe sijn Hooght. in de stad sou coomen, bragte allerhande uitdenkingen voort,
loopende de meeste gevoelens daerheen, dat sijn Hooght. bij avont of nagt comende
sijn verblijf sou nemen op Marienburg en van daer, de Wirdumer(poort) door, de
stad intreden. Maer 't geschiede anders, en de aencomste s' nagts direct in de stad
geschiedende was alle voorbereydinge vergeefs. Evenwel de costen waren gedaen,
elk wilde eere hebben van sijn uitdossinge, weshalven de Prins goedkeurde dat sij s'
morgens in 't geweer souden verschijnen, voorbij 't Hof marcheren, hem aldaer
salueren, en voorts na 't schieten van salvoos door de Weert weer na de lange Piep
defileren; 't geen geschiede, en begon ongeveer 11 uir en eindigde ten eenen. - De
burgerij was meest in 't swart met witte kousen, en vrij wel uitgedost. Agter aen
quamen de Vlietsters in allerhande vertooningen, waervan sommige waren comiq
en Jan pottage agtig.
S.Ht. aen de Staten s' morgens door sijn Edelman kennisse van desselfs aencomste
gegeven hebbende, en deselve wederom hebbende laten vernemen na den gelegenen
uire om S.Ht. te verwellecomen en complimenteren, geschiede sulx door 't mindergetal
om drie
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uir; na sulx volgde 't Collegie en corps, 't Hof van Justitie, Rekencamer alle
successivelijk, en soo verder als in diergelijke occurrentien gebruikelijk is.
De ceremonien waren als bevorens, alleen met dat onderscheit dat S.Ht. in plaets
van voor aen de barriere nu beneden aen de trap op de plaets de receptie dede, sijnde
volcomen in een gewenste gesontheit.
19 sijnde des Donderdags wiert de Heere IJtsma van Groningen weer te rugge
ontboden, 't geen eenige reflexie gaf, sijnde sommige van gevoelen, dat eenige sijn
absentie door het bezorgen der commissie na Groningen met oogemerk hadden
uitgewerkt, en dat sulx nu wierd omver gestoten door de inductie van de Heere
E.S.v.B. Ik late dit voor 't geen 't is, dog seker nogtans dat de Heere IJtsma in de
nieuwe decisie merkelijk deel heeft gehad.
Dien dag leyden ook haer compliment af aen Sijn Hoogheid de 9 Gecomde uit de
gemeenten, bij S.Ht. genomineert geweest, om te elucideren de commissie van S.Ht.
in de naesomer gesonden, op t geene gevraegt sou werden. Voorts liep dese en den
volgende dag, sijnde Vrijdag den 20, af sonder yts wesentlijks te doen, als om visites
bij de Heeren, met sijn Ht. medegecomen, af te leggen, als om elk sijn Hof te maken
in de antichambre, en voorts op de circul, werdende niemant ter besondere audientie
in 't polityque geadmitteert als de Heere Swartsenberg, voorsittende in 't mindergetal,
en de Heere Sminia, praesiderende in 't Collegie, benevens de Heeren E.S.v.B.,
S.E.v.S., en IJ uit de Steden; waerschijnelijk met die intentie om voortecomen dat
sijn Hoogheit niet mogte werden gedistraheert door discoursen, rakende
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't onderwerp van desselfs decisie; welke decisie, voor soo veel ik heb connen
bemerken, des Vrijdags is geresumeert, en nader doorgelopen, in praesentie van
S.Ht., de Heeren Fagel, de Bak, E. v. Burmania, Sixma en IJtsma.
Dien dag was reeds een gerugt dat S.Ht. s' anderendaegs sijn decisie sou overleveren
aen de Staten.
Saturdag den 21 Decemb. 1748 wierden de Staten vergadert, en daerna de camers
genodigt te compareren in de camer van Oostergoo. S.Ht. quam op 't Landshuis, ging
eerst in 't mindergetal, en quam cort daerop met de Heeren van 't mindergetal in
Oostergoo, alwaer voor de tafel, met de rug na de schoorsteen gekeert staende een
welsprekende, saekelijke en pathetique aenspraek dede, hoe deselve in gevolge van
de opdragt aen hem gedaen bij resolutie van den 11 Aug. 1748, sijn serieuse gedagten
had laten gaen om aen 't oogemerk daer in bedoelt daer in te voldoen; dat de oneindige
occupatien hem tot sijn leedwesen hadden verhindert daeraen vroeger te werken, en
overtecomen; dat daerom een commissie had gedecerneert gehad om sijnentwege
alles te ondersoeken met overroepinge van de vereyste gecomde, welke na verrigtinge
daervan aen hem hadden gerapporteert; dat hij betuigde in alles te hebben getragt de
saken soodanig te reguleren dat se naeste bij quamen aen de oude constitutie van ons
land; dat hij wel voorsag en het ook in diergelijke omstandigheden noyt anders sou
uitvallen, dat het allen niet evengelijk genoegen soude geven, maer dat hij betuigde
alles te hebben geschikt sonder beoginge van personen of interessen maer alleen om
't ware belang van dese prov. en tot herstellinge van de hoognodige rust, ten
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ende daerbij extraderende deselve sijne formele decisie,1) met versoek den inhoud
daervan ten spoedigsten mogte werden gedrukt, versonden en geeffectueert werden,
en daermede eindigde.
'T scheen dat S.Ht. verwagte dat de eerste Heer van 't mindergetal denselven een
compliment ter materie applicabel soude hebben afgelegt, dog waerschijnelijk sig
daerop niet voorbedagt hebbende, bleef sulx agter, en ging de Prins daerop wederom
na 't mindergetal, en vervolgens wederom na sijn Hof. De Heeren Fagel en de Bak
en eenige andere persoonen van distinctie bevonden sig mede bij dese ceremonie als
toehoorders present.
Daerop wierd door de Heere Sminia Secretaris de decisie in Oostergoo voor de
volle vergaderinge gelesen. Drie saeken frappeerden meest:
1. de vernietinge van 't gebruikte regt van tegenwoordige en oud-grietsluiden, om
als Edelluiden te compareren.2)
2. de seer geextendeerde besnoeyinge van de stemgeregtigheit.3)
3. de afschaffinge der ontvangers Generael in de grietenien.4)
s Avonts maekte elk wederom sijn Hof.
De amnestie5) was wel tegemoet gesien, dat soo

1) Van deze decisie, of van het Reglement van Zijne Hoogheit, d.d. 21 Dec. 1748, ligt een
gedrukt exemplaar in het archief v. E., en het is ook gedrukt bij Doting Bijl. 19.
2) Art. 1 v.h. Reglement.
3) Art. 3-11.
4) Art. 46.
5) Deze staat gedrukt bij Doting Bijl. 20.
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breed sou geextendeert werden, maer evenwel had men anders verlangt.
22 Sondag hoorde S.Ht. ds. Ratelband in de Westerkerk.1)
23 Maendag in deliberatie gelegt de bewoordinge van de amnestie, en voorstellen
van bijvoegselen, wierden deselve gelesen en goedgevonden daerover sijn Hoogheits
consideratien intewinnen, die deselve approbeerde; 't geen veel genoegen gaf omdat
daer in seer bedwongen wierden de gemeenten tot voortaene gehoorsaemheit en
strafbaerheit.
Die van Oostergoo deden hunne grietsluyden bij een coomen, en resolveerden
aldaer te verbranden hunne conventie over de ampten, vernietigt door de decisie van
S.Ht.2) Daer waeren twee, een bij de oudste grietman en een bij die van de eerste
grietenie, sijnde Leeuwerderadeel. Bij de Wouden had voortijts elk grietman een.
Dit was begonnen Ao 1636 of daeromtrent. De directeur was geweest de oude Heer
Schurman, doenmaels getrout aen een Juffr. Viersen. In den beginne geschiede de
vertekeninge in praesentie van de Stadhouder, welke ook assisteerde op de maeltijt,
welke de nieuwe grietman gaf ter gelegentheit van sijn inhuldiginge in die conventie.
Daer bij assisteerden ook de drie Raedsheeren uit de Zevenwouden.
Ik ben de laeste geweest wiens almanak soo men 't noemde is vertekent geworden,
van alle behalven de Heere Andringa, die al geruimen tijt sig daervan opt een of
ander praetext excuseerde, soo men vermoede

1) Johannes Ratelband deed hier zijn intree 14 April 1748, en werd in 1765 Hoogleeraar te
Franeker. Zie Romein a.w. blz. 34.
2) Art. 12 en 27.
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uit vooruitsigt om door sijn landbegoedigheit van eygen en navrinden eerlang te
praevaleren, en de wetten voor te schrijven.
En ofschoon het vertekenen en de maeltijt sedert mijn grietman wordinge hebben
gecesseert, mogelijk mede uit gelijke insigt, terwijl haer band sterker wierd, soo heeft
men niettemin altoos geobserveert de selve ordre en bestellinge der ambulatrice
ampten.
In Oostergoo is de almanak niet oud. Voordesen 1660 a 1670 of later, dat ik niet
wel wete, was 't al eens begonnen, dog 1698 of daeromtrent weer gebroken, werdende
doen eenige daer uitgesloten als grietman Aylva van Dantumadeel en grietman
Camstra van IJdaerderadeel, 't geen tot 1715 a 16 of daeromtrent heeft geduirt, en
doen een veel solemnerster en sterk verbindenter gemaekt onder alle 11, 't geen tot
nu is gecontinueert geworden.
De eygenerfde grietsluiden exempt Haersma van Oostdongeradeel, om
geallegueerde redenen sig excuserende, en Wykel van Gaesterlant, vertekenden desen
dag een remonstrantie door de Heere Knyf gecoucheert en leverden deselve door 3
Gecomde uit den haren, Haersma van Oudega, Sminia van Wommels en Lyklama
van Opsterlant, aen S.Ht. over, waerin sij deduceerden dat sij reeds langer als een
eeuw waren in de possessie geweest van ratione officii als Edelman ten landsdage
te sijn erkent, en dat het artikel bij 't stemreglement in S.Hts. decisie aengehaelt, niet
aen haer dat regt adjudiceerde, maer dat (zij wenschten, dat) sulx wierde uitgestrekt
tot oud-Grietsluiden. S.Ht. nam hetselve wel op en seyde het te sullen in overweginge
nemen, en als een daerop volgende tredinge in 't detail bij
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discours occasioneerde dat een van die Heeren sig liet ontvallen, dat als sijn Hooght.
persisteerde daer voor haer niet op was als te gehoorsaemen, gaf dat woord eenige
ergernis, betuigende Sijn Ht. de decisie op instantie van de Staten en na langdurige
overweginge en examinatie sonder insigten te hebben gedaen, en dat het niet was
ten sijnen opsigt authoritative.
Dien avont deed mijn broeder sijn versoek tot resignatie der grietenie in faveur
van mijn soon, uit lust tot rust, en volgens een voornemen reeds eenige tijt gehad
hebbende, 't geen sijn Ht. gratieuselijk toestont, maer in bedenken gaf of den afstant,
volgende inmediatelijk op de decisie, niet sou in 't oog lopen, 't geen mijn (broeder)
beantwoorde met te seggen dat sulx bij hem al in consideratie was genomen, en dat
hij 't niet eerder conde doen als te pas gaf, en sijn Ht. sou raedsaem oordelen, int
voorjaer of najaer, en dat niemant daervan wist, als ik en mijn soon.
24 de Dingsdag, waren de Staten des morgens vergadert, en wierde de gedrukte
decisie des namiddags van de puye van 't Stadshuis afgelesen, gelijk ook de
geschrevene amnestie, hebbende om te drukken soo ras niet connen gereed sijn.
s' Namiddags was de groote commissie weer vergadert nopens de finantien waerbij
S.Ht. adsisteerde, en wierden daerin geapplaneert alle de besoignes voordesen
gehouden en gelesen de remarques daerover aen de Staten door S.Ht. gecommuniceert,
en vervolgens tot een consisterende rapport gebragt omtrent de wederinvoeringe van
Spetien, zegel en waegregt. Voorts overwogen 't geen sou strekken tot vervullinge
der afgeschafte pagten, en derhalve weder gelesen de ac-
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titata van onse besoignes daerover voor desen gehouden; waerbij gebleek de meeste
inclinatie als doen te sijn gevallen voor 't project van Rinkhout, waervoor de Heere
Sixma int bisonder was geporteert en ook bij de Heere E.S. v. Burmania gesmaekt,
omdat het met eene voorstelde de spetien en goedschattinge tot een personele
quotisatie te reduceren, en waertoe 't plan een vrij gemakkelijke aenleydinge gaf, het
welke ook wiert voorgegeven aen S.Ht. niet ongepast in den Haeg te sijn
voorgecomen. Maer als nu vielen er geen de minste consideratien voor de afschaffinge
van die beyde notable middelen, welke ook in onse vorige besoigne niet waren
gerecommandeert, als voor soo verre door een proef der quotisatie mogte bevonden
werden hetselve doenlijk te sijn, en daerom provisionelijk de beyde middelen te
moeten blijven. Ook scheenen eygentlijk geen projecten in consideratie te comen.
Maer tweederleye bedenkingen vielen er op. S.Ht. stelde voor dat het moeste
monteren 900000, het montant der pagten, dat de basis moest wesen de consumtie,
en dat elk moest betalen na proportie dat hij bevorens in de consumtie moeste
contribueren, dat om eenige egaliteyt vooraf vast te stellen, men diende te maken
een uitrekeninge wat yder grietenie of stad moest contribueren in dese 900000 gl.,
te ramen na proportie die elk district (had) in het aental der menschen, en daer te
boven ook reflexie gemaekt op de proportie der begoedigheit van ingesetenen in yder
district, met relatie tot de geheele rijkdom der provintie, best aftenemen uit de cohieren
der personele goeds schattinge, en dat ofschoon die defectueus waren,
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en seer inegael, dat men moest denken dat die inegaliteyt overal te vinden sou sijn,
en soo al 't geval wilde dat in eenige districten de ingesetenen gemeenlijk hooger
stonden als in andere, gelijk bij vernieuwde tauxatie ao. 1691 nog in geheugen was
daeraf exempelen te sijn, dat sulx de gemeene regel niet con omver stoten.
Het andere was dat men sou doen een omschrijvinge, tauxatie en begrootinge, soo
egael als mogelijk, waerin consumptie de basis sou sijn, en nogtans de begoedigtheit
in consideratie coomen, en dat dese tauxatie geschiet en gerevideert sijnde met het
generale montant te calculeren en dan best te oordeelen sijn of de 900000 gl. te vinden
waren door een geproportioneerde verhoginge der getauxeerde tot aen de volle
becominge der 900000 toe.
Bij beyde concepten wierden alle projecten als niet voldoende gepasseert.
Schoon eenige leden haer voor de laetste consideratie declareerden, soo
praevaleerde verre weg de eerste. En vervolgens de Sects. Sminia versogt daeraf een
concept te maken.
De bedenkelijkheit van het eerste was over de ongelijkheit die er sou connen vallen
over den vasten aenslag van yder district, en dat het difficiel en ondoenlijk sou wesen
de volle 900000 gl. te vinden.
Ik conde s' anderendaegs bij den Heeren Fagel en de Bak wel vinden, dat in alles
veel swarigheit was maer dat er een afcomst van saeken moest wesen op de (eene)
of andere beste wijse.
Ook was het seker dat wij in die tijt de gedagten van S.Ht. soo wel niet bevatteden,
als bij de nadere vergaderinge bleek, gelijk aldaer volgen sal.
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Dien avont was er ten Hove circul van de dames dewelke S.Ht. seer gratieus
onderhield, en vervolgens te speelen gaf, en eenige refroichissementen deed
presenteren, en het geselschap te 10 uiren sig separeerde.
Desen voordemiddag1) nam sijn Hoogheit sessie in het Hof van justitie, en deede
een aenspraek in consonabele termen, seggende terwijl de Heeren Staten hem hadden
herstelt in het regt sijner voorouderen, etc., al het welke de Heere Sixma als
praesiderende weder behoorlijke beantwoorde.
Daerna ging sijn Ht. mede assisteren ten rolle op de ordinaris pronuntiatie der
gewesene sententien, wesende doenmaels 19 in getal; het welke verrigt sijnde keerde
weer na de Raedcamer, en onderhield de Raedsheeren over verscheydene saeken
met betuiginge van nu voortaen met geen minder ijver de authoriteyt van de Hove
en de saken van justitie te sullen behartigen, als wesende een Lid van hetselve erkent.
Dit duirde tot over half een uir. Doen geleyden de 4 commissarien die S.Ht. van
sijn Hof met 2 coetsen hadden afgehaelt, denselven wederom tot beneden aen de trap
op de straet, met intentie om hem in de koets te sien treden; dog S.Ht. denselven yts
voorwaerts hebbende laten afrijden nam daer afscheyt en trad wat verder af in de
koets, blijvende nogtans de Heeren daer afwagten desselfs voortrijden, sonder nogtans
S.Ht. in coetsen weder te reconduiseren, apparent op versoek.
De nieuwsgierigheit van veele was groot om dese ceremonie als wat nieuws te
sien.

1) De volgorde en voorstelling hiervan zijn bij Doting blz. 145 en 146 een weinig verward.
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In dese tijt quam de Heere Iddekinge Staet Gen. ook van Groningen met hun State
jagt om sijn Hoogheit te begroeten en verslag der saeken aldaer te doen, die nog in
merkelijke onlust bleven. Ook quamen vervolgens de Heere v. Dyksterhuis Linden
van..... en andere van daer, alsmede verscheydene gecomde uit de burgerie alle
tenderende ten einde S.Ht. derwaerts geliefde overtecomen. Daer quamen ook Gecomde
van Steenwijk1) soo 't scheen sig interesserende voor eenen Fledderus aldaer gevangen
en geboeyent over 't wapenen van volk, en poginge van 't Stadshuis te vermeesteren,
sijnde een Fries en voormaels van hier sig begeven hebbende om te eviteren meerder
zicht die op sijn conduite (gehouden werd).
Desen dag delibereerde ook finalijk de stad Leeuwerden en besloot den opdragt
van hun Magistraets bestellinge of electie mede aen S.Ht. te doen, mits zij van den
eed op 't vorige reglement ontslagen wierde door de Staten die het hadden bevestigt.
Dit geschiede met concurrentie der bevelhebberen, dog niet sonder merkelijke
oppositie, connende veele sig ten desen opsigt niet schikken na de omstandigheden
van tijden, soodat bij Magistraet de conclusie viel met 7 tegen 5, en bij de vroedschap
ni fallor met 27 tegen 13, dog alle bevelhebbers stonden 't eenparig toe.
Woensdag den 25 Dec. sijnde Carstijt assisteerde sijn

1) Over de beweging te Steenwijk en het lot van Harmen Coops Fledderus zie men ‘Lev. v.
Will. IV’, dl. III, blz. 74-79. Hij werd opgehangen en onder de galg begraven; doch later
opgegraven, en met eerbetoon op nieuw ter aarde besteld, nadat Z. Ht. de regeering er had
veranderd, en het vonnis vernietigd.
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Hoogheit de godsdienst in de groote Kerk tot gehoor van Ds. Bertling.1)
s' Middags was vergaderinge der Staten over 't voorgestelde ontslag der stad
Leeuwerden van hun vorige reglement, en vond daer minder swarigheit als 't geheele
werk bij de stad selve.2)
Donderdag den 26 geschiede een Commissie aen (van?) 't mindergetal van (aen?)
sijn Hoogheit, om denselven wegens de Staten te bedanken voor de gegevene decisie.
Dit geschiede 's middags ten 12 uiren.
Dien avont gingen de drie Gecomde wegens de eygenerfde grietsluiden wederom
ten hoven, en na becomene audientie deden nadere instantien en versogten
appointement. S.Ht. antwoorde uitstellende dog genoegsaem te kennen gevende dat
haere informatien hem ligt hadden gegeven, en dat de saek in serieuse deliberatie
soude nemen. Dit gaf eenige moed. Ook con men aen de Heeren Fagel en de Bak
wel horen, dat de Heere Stadhouder door inductie van eenige te seer was
gepraevenieert geworden, en scheenen selfs moderaet daeromtrent te gevoelen.
Vrijdag den 27 s' morgens om 8 uir op vorige aensegginge van Heere Aylva,
Schwartsenberg en Camstra compareerden in 't Heere logement de Heeren
grietsluiden, Jh. Hobbe van Burmania, Hessel v. Aylva, Feije van Heemstra, M.O.B.
van Schwartsenberg, H.W. v. Camstra, Jarig G. v. Burmania, Georg Ulbe van
Burmania, Hans Willem van Aylva, Tjeerd v.

1) Daniel Bertling was te L. predikant van 16 Mei 1745 tot 30 Juli 1758, toen hij afscheid nam
en naar Vlissingen vertrok, waar hij 30 Sept. 1771 overleed. Romein a.w., blz. 34.
2) J.C. Singels a.w.. blz. 307.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

241
Aylva, Siuck v. Burmania Rengers, T.AE. v. Eysinga, A. Vegelin v. Claerbergen,
Joh. Vegelin v. Claerbergen, Georg S. v. Heemstra (premier in Steden), Epo Siuck
v. Burmania, T.AEd. v. Sixma, Jan Sirtema v. Grovestins, Ulbo v. Aylva (partic.
volm.), Jhr..... van Unia, Schelto v. Eysinga, G.W. v. Doys, Rutger v. Haersolte (sijn
vader siek abst), H.W. van Rengers, Hessel Vegelin v. Claerbergen, J.P.A. van
Canters, Coene, Sam. de Lannoy. Aldaer wierde voorgestelt of het niet was van de
pligt der adel om over de herstellinge hunner prerogativen S.Ht. door een commissie
uit den haren te bedanken, hebbende de Heere Swartsenberg daeraf reeds bevorens
sijn Hoogt. geinformeert en deselve sulx niet gedésapprobeert.
Dit voorstel wiert geaccepteert en gecommeteert de 4 oudste H.W. v. Camstra,
Jarig Georg van Burmania, M.O. v. Schwartsenberg en Ass. Vegelin v. Claerbergen.
In jaren was ik ouder als J.G.v.B. en M.O.v.S. dog meenende incongru dat 2 broeders
daer te samen souden compareren excuseerde mij.
Dit geschiede nog voordemiddag, en geliefde S.Ht. te antwoorden dat de eygenerfde
grietsluiden aen hem een remonstrantie in haer faveur hadden ingegeven, dat hij
eenige allegatien van haer niet ongefondeert vond, maer dat hij den adel con
versekeren voor 't overige haere regten te sullen handhavenen.
Eenige belemmering aen de deliberatien der Staten en voornamelijk der finantien
bragt toe een ongemak dat de secretaris Sminia, alle die saken van den beginne tot
den einde behandelt hebbende, kreeg, waerdoor hij het bed moest houden. Evenwel
deed deselve een uiterste effort om sig te herstellen en te connen
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werken; waerdoor de groote commissie wederom bij een (quam) en sijn Hoogheit
daer present.
Al 't vorig gebesoigneerde wiert in een rapport vervat en geresumeert, en voorts
verder gedelibereert en gediscutieert het voorname point van de vervullinge van den
opbreng der afgeschafte consumtie pagten bij nieuwe quotisatie, en na eenige
voorstellen, elucidatien en schikkingen wierden de gedagten, bij S.Ht. daerover
bevoren geproponeert, met eenige weinige veranderingen goedgekeurt, hoe seer ook
eenige Leden op haer stuk bleven staen over de ongevoegelijkheit van de uitvoeringe
door de tauxatie der districten bij quotisatie te doen, waerbij het eene toevallig veel
hoger sou geraken aengeslagen te werden als een ander velijk rijker. Voor 't ovrige
waren de bedenkingen generael, dat de quotisatie soo swaer sou vallen over de
huisgesinnen en persoonen boven de rang van armelijke luiden gestelt, dat hetselve
verre sou excederen de vervullinge van dat geene het welke sij bevorens gaven in
de imposten, en sulx ongevoelig derhalven ook veel gemakkelijker; dog dese remarque
viel niet soo seer tegen het voorstel van S.Ht. als wel in 't algemeen, wat soorte van
remplacement er ook mogte geschieden sonder verpagtinge, om hoedanige herstellinge
op den ouden voet, hoe gedemonstreert ook voor 't overige noodsaekelijk, nu in 't
minste niet con gedagt werden van wegens den eersten afkeer en merendeels ontstelde
gemoederen.
Desen dag wiert in 't mindergetal geproponeert de Leden der Staten den eed, bij
't reglement gerequireert, tot onderhoudinge dies te doen praesteren, het selve tot
volle beslag nodig geoordeelt sijnde. Die van
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Oostergoo waren genoegsaem alle soo verre present daertoe gereed; in Westergoo
uit yder grietenie bijcans een; de Steden volveerdig, dog de Wouden meest dralende.
In 't algemeen can men aenmerken dat hetselve reglement, gelijk men ook
volstrektelijk moest voorgissen dat gebeuren sou, aen weinig regenten, en evenweinig
aen 't volk sou aengenaem uitvallen.
De gemeenten eerst in dese en geene ressorts; men gaf er het meeste beleyd van
aen Smits, Binkes, Hubbeling, de Mennisten tot Harlingen, - de overige partij der
Mennisten, in 't hert geopposeert aen de andere, terwijl Wouter Beerens tot Sneek
van dese het hooft was, - elk hunner afsonderlijk invloed hebbende op verscheydene
hier en daer in de dorpen, door haer vooroverleg gemaekte, driftige personen en
humeuren, bequaem ter allerhande geweldige ondernemingen en tot Flectere si nequeo
superos acheronta movebo.
Het eerste waermede de gemoederen conden gewonnen werden was, de pagten te
vernietigen en daerdoor principael de gemeene man, daerbij het meeste profiterende,
te gewinnen. Daerom moesten de molenaershuisjes geruineert en de collectboeken
vernietigt, en door oploop de Staten genootsaekt de afschaffinge bij publicatie te
laten doen.
Wel haest wierden de misbruiken hier en daer in pagtsaeken, in opsigters, haere
ledigheit en weelde, in pagters en haere vexatien, schoon niet algemeen bewaerheit,
of waerschijnelijke, nogtans aen het gepeupel wijs gemaekt als overal en bij alle
regenten tot haer bisonder voordeel geoeffent of toegelaten, en dus tot haer laste
uitgecreten.
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Ten tweeden was het bisonder het werk der Mennisten om indruk te geven dat niet
de souverainiteyt bij den notablen van den Lande, sijnde de stemgeregtigde in de
Landsquartieren en Vroedschappen, in de Steden residerende, berustte, maer bij alle
ingesetenen sonder onderscheit, en dat daerteboven een oneindig misbruik van de
stemgeregtigheit wierd gemaekt, waerin sij gants niet ongegront waren en sulx sedert
ruimen tijt aen de beste regenten tegen 't sin, maer de meesten hadden er deel in, en
dus wierde het een gewoon misbruik, selfs in de decisien getolereert, hoewel noyt
gewettigt, omdat partyen genoegsaem elcanderen daerover geen dispuut maekten,
als beyde even schuldig.
Het voornaemste misbruik was niet alleen hornlegers te separeren van het overige
gedeelte van een boereplaets, en daerop alleen te vestigen het stemregt, nu reeds
sedert 1698 in practijq en sedert 1690 moer en meer ingecropen, en bevorens
nauwelijks bekent, maer daertoe te boven de eygendom van het hornleger selve in
der daet door een ander te doen besitten, en voor sig te bewaren een ficktiv stemregt,
door het practiseren van eeuwige huiren die de quasi-eygenaer sou trekken, best bij
dit exempel te elucideren. Pieter heeft een boereplaets voorsien met huisinge cum
annexis; hij om gelt of andere redenen genegen sig daervan te ontdoen, sonder sig
te benadeelen het voorregt der stemgeregtigheit waervan hij gaudeerde, vercoopt
dese plaets met huisinge cum annis. in 't geheel aan Paulus, onder conditie dat hij de
eygendom van 't hornleger alleen aen sig reserveert en hem hetselve in eeuwige huir
overlaet voor 1, 2, 3, 4 a 5 Cgls, en dus van een wesen een fictie maekt; behalve nog
oneindige
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misbruiken en donatien en wandelcoopen, die men rescindeerde na het effect ad
actum, daervan genoten te hebben sonder andere costen, als 't geconditioneerde in
faveur van den medehandelaer.
De Stadhouder had als met de melk ingesogen de ondeugdelijkheit deser
handelingen, en was daer in bevestigt geworden door de remarques die brave regenten
hem deden observeren, hoe dit wangedrogt, meer en meer wortelen schietende,
onuitroeybaer sou werden door 't algemeen belang der geinteresseerde, en vervolgens
niet ligt een Staets resolutie tot beteugelinge daertegen te wege te brengen.
Al dikwils wiert het geoppert en conceptie geformeert, maer en de bewoordinge
daervan en veel meer de uitvoeringe waeren moeyelijk. Endelijk wiert het bij 't
Collegie bij der hand gevat. Ik was altoos ijverig in dat begin geweest. Ook de Heere
Sminia van Wommels. De Heere Andringa was ook altoos in die idees. De grietman
Glinstra mede. Jr. E.S.v.B. grotelijks. Derhalven wiert voor 2 jaer in 't Collegie
goedgevonden, dat men aen de Staten een point sou voordragen tot redres, waertoe
de Heeren Sixma, Secretaris Wykel en mijn persoon gecommitteert wierden. Ik stelde
het concept op 't papier.1) S. en W. voegden er dat of dat bij. Somma wij wierden 't
niet eens. Dus gaf elk sijn concept in 't ligt, en eyndelijk wiert een conciliatoir
geordonneert 't welk de Secrt. Wykel sou opstellen, en naderhand nog werd
gemodifieert. Sulke saken hebben sulke relatien, en bedenkelijkheden, dat het difficiel
is om se uittewerken of te beschrijven.

1) Hoogstwaarschijnlijk is dit het concept, dat nog ligt in het archief v. E.
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Hoe 't dan ook sij, daer quam wat van, en 't had ook al sijn goed. Aen 't gepasseerde
raekte men niet, dat bleef aen 't oordeel (van) de regter; voor 't toecomende diende
de reforme, en betrof inderdaet meest de fictive stemmen. Het wierd gebragt aen de
Staten en daer bleef het weer hangen.
Ten derden soo is er altoos in de werelt een natuurlijke jalousy tusschen arm en
rijk, de laetste sijnde meest èn weeldrig èn trots èn haer rijkdom als een effect van
haer verdiensten en niet van de blinde fortuin aenmerkende; en daerentegen de armen
gebreckelijk, en niet connende verdraegen nog de overmaet van authoriteyt nog van
profusie die de rijken sig aenmatigen, agtende het overschot van haere weelde, hun
in eygendom toetebehooren, niet met de egaliteit van de menschelijke natuir overeen
comende, dat een rijke brooddronken verquiste en een arme van sijn behoorlijk
aendeel, als een ledemaet van het menschelijk geslagte, ontstoken werde. Sij merken
ook de gemakkelijkheden en koesteringe van de rijken aen als overtolligheden en
misbruiken, en wijten haer de hardigheit van levenswijse welke haer toestant haer
nootsaekelijk maekt. Dog sij en opmerken niet hoe de almagtige in de verdelinge en
toelatinge der fortuine bij andere wege haer gebrek vergoed, en der anderen overvloed
gebrekkelijk maekt, door de meerder onvergenoegtheit, tijdelijke misnoegens,
onderlinge jalousy en wrok, gierigheit in eer en gelt, die de soodanige eygen is, en
bovenal een mindere mate van gesontheit; strekkende in de arme de verdrukkinge
tot aengroey en de nootsaekelijke ligchaemsoeffening tot bestendige krachten en de
expositie aen fatigues een bestaenbare weder-
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stant aen de toevallen, die de gemakkelijkste drukken.
Dese natuirlijke antipatie tusschen rijk en arm, magtige en onvermogende wort te
ligter aengeset en vermeerdert door de beschuldigingen tegen de aensienlijkste
uitgebracht en studieeuselijk aengequeekt met stoute voortbrenginge van exempelen
waer of verdect,1) die sij horen of uitdenken.
In dese provintie sijn geen rijkdommen gelijk elders, daer de voordelen die de
coophandel en zeevaert aenbrengt en onse Republyq tot die toppunt hebben gebragt,
schatten heeft doen vergaderen.
Hier leeft men van sijn matig goed, van de ordentelijke voordelen der ampten die
se besitten, en van een spaersaem overleg van sijn staet en huishoudinge; sijnde geen
eene der provintien hierinne bij de onse te vergelijken. Die door geboorte of
natuurlijke neyginge syn staet verheft, en bij de werelt meer wellevende wil vercomen,
als 't gemeene beloop mede brengt, sal eerlang vervallen tot agterlijkheit, en door
verlies van publyq credit in geltsaeken ook verliesen de agtinge bij meerder en
mindere, en derhalven eerlange 't eenemael te gronde gaen. Maer de gemeene man
dringt niet door de schors tot in 't pit der saeken.
De drijvers van dese beroertens gantsch andere oogemerken hebbende als die se
de gemeene man ontdekten, leyden 't gepeupel na haer sin door 't lokaes der
afgeschafte pagten. Sij kregen het bewint der saeken in de hand door 't instellen van
een nieuwe regeringsform, wijl in yder, hoe gering het dorp ook mogte sijn, wierden
gemaekt door een holbollige algemeene verkiesinge, 't sij in de kerken of andere
vergaderinge,

1) verdect = onwaer.
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van twee en in volkrijker plaets van 4, 8 a 16 man die se noemden gecommitteerden
en in de steden, bij de wijken of quartieren na proportie. Dese hadden de magt van
alles te beleyden en te besturen, en aen wien het alle ingesetenen vrijstont haere
grieven en klagten te brengen, die sij examineerden, decideerden, en ten uitvoer
deden brengen door haer gesag, hetwelk soo excessif en in eerbied was dat geen
Romeinse dictatoren souverainer waren. Alleen was de tijt nog niet geboren, dat sij
op hun authoriteyt de legislative magt als Staten gebruikten, maer wel haest deselve
bedwongen om alle haere voorstellen tot wetten te maken.
En sij hadden door het derde middel de haet tegen de regeringe soo diep ingedrukt,
dat elk sig van alle gehoorsaemheit aen de wettige bestuirders onttrok, en regt en
geregtigheit der regtbanken, soo hooge als laege, 't eenemael stil stont. Ook elk de
mond vol had ‘daer is nu geen regt’, en dus bij yder sijn welbehagen bedreven wierd;
dog dit alsoo in alle gedeelten der provintie als in een oogenblik en op poene van
huis omver, en bedreygingen van te verwagten wat de soodanige sou overcomen.
Sij moesten verder en maekten ook een tweede soorte van Staten uit.
Op de uitnodinge bij plaecaat van den 1 Junij bij 't Collegie en geassocieerde Staten
genomen ten einde de ingesetenen haere grieven, die se mogten hebben, behoorlijk
aen de Staten op den 5 Junij mogten brengen, deed elk sig verhaesten om alles wat
hij uitvinden conde bijeen te brengen, en particuliere, dorpelijke, grietenieë, stedelijke
en Lands bedenkelijkheden te
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versaemelen om deselve tot Leeuwerden voortedragen tot redres.
Dus wilden alle Gecommitteerden derwaerts henen. Uilke de Vries, coopman en
mennonite prediker, originair van Embden, had al sedert langen tijt, gelijk het ook
gemeenlijk de menschen eygen is staetmakers te sijn, en bij uitstek die van Harlingen,
soo omdat se meer willen te seggen hebben, schoon haer religie de magistratuer
verbied, als omdat de Remonstrantse religie verdrukt werd, 't geen doorgaens de
mennisten sijn, en sij geern weer mede op 't kussen wilden, - dese had al lange in 't
hooft gehad een ander soorte van regeringe, waerover hij lag te malen, gelijk
visionarissen in 't geestelijk doen, en de philosophen Platonise republyquen formeren;
dese de reputatie van een geschikt persoon hebbende creeg binnen corten de principale
directie van saken op 't Vliet, en was het hooft en raedgever der Gecommitteerden
aldaer; dese, mogelijk met overleg van Harlinger en Leeuwerder, siende de groote
confusie en ongeregeltheit, die nootsaekelijk moeste voortvloeyen uit een confluentie
van een soo ontallijke menigte van menschen, resolveerde met kennisse van eenige
leden van de stad om de vergaderinge te beleggen in de groote Kerk, en aen alle
grietenien en steden aenteschrijven, dat yder hunner maer 2 Generale gecommitteerden
souden doen verschijnen, 't geen dadelijk door de vlugge Vlietsters wiert besorgt en
voortgesonden. Ook lieten se rontom de stad Leeuwerden aen de Gecomde der dorpen
weten, dat de boeren souden hebben thuis te blijven, en dat die niet in de stad moesten
coomen, veel min gewapent met knuppels, waertegen sij Vlietsters belet souden
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doen. Die aenschrijvingen niet alle soo prompt bestelt wesende of connende wesen,
dat overal 2 Generale Gecomde conden werden gemaekt, soo bevond het sig dat er
grooter getal quam als men verwagtede. Dat moest soo doorgaen, maer bij 't vervolg
wiert dat geremedieert en op de Doele-vergaderinge quamen maer twee, uitgesondert
een meer uit West- en Ooststellingwerf en de stad Sneek.
In dese kerkvergaderinge wierden 14 pointen beijvert, principael behelsende
afschaffinge der pagten, redres der grieven voorgestelt en rede voorgestelt, en consent
van nodige hulpmiddelen tot ondersoek, en eindelijk bovenal een breede amnestie.
Wel haest begon men in de kerk te vermerken eenige scheuringe, en hoe weynig
de beleyders over de menigte volcomen directie behielden, vermits de Wouden tot
meerder buitensporige eyschen in voorstellen doordreven, en afsonderlijk de
toestemminge der Staten daerop aftedwingen. Maer bij de meer ordentlijke
Doele-vergaderinge bleek het nog meer. Al in de kerk had men een soorte van
Staetsvergaderinge bij quartieren etc. vastgestelt en gereguleert. Op de Doele wiert
sulx geperfectioneert. De vier quartieren vergaderden in 4 camers; haere votes en
voorstellen wierden overgebragt of geproponeert door leden van 't mindergetal, en
vervolgens ter conclusie gebragt; voorts commissien tot finantien etc. gemaakt, en
de beleyders schikten sig daer in soodanig, dat se meenden alles na haer voornemen
te dirigeren. Maer elk Gecomde nu een Heer geworden sijnde en met de qualiteyt de
wijsheit ook meenende becomen te hebben, begonnen alle differente vues te hebben,
en de driftige buitensporig-
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heit van eenige verminderde de authoriteyt van de andere, soodat se vroeger of later
over staeg geset wierden, en op 't laest weinig te seggen hadden.
Dit verdeelt rijk conde alleen staen blijven door een samenhang waertoe se allen
correspondeerden, dat is de meerder en meerder beschuldigingen tegen de regenten.
Bevorens had men maer de excessen en abuisen en genoemt soodanige als meest in
't oog liepen, maer nú waren of wierden het alle te samen schelmen, landverraders
of landsdieven en meineedige. Het middel of raissonnement dat se daertoe gebruikten
was: men heeft 28 of 30 jaren vreede gehad, selfs in de vreede sijn de lasten swaerder
geworden, Landschulden sijn onbetaelt gebleven, nu schiet er alles te cort; waer is
dat gelt gebleven? Rp: de Heeren hebben dat gepart en gedeelt, jae! de minste had
100000 gl. getrokken. Dit uitvindsel liep als een diggelvuir en blixem in een moment
over de geheele provintie. Een leugen soo handtastelijk dog gesmeed door de
aensienlijke Doelevergaderinge kreeg door die hooge agtbaerheit klem, en maekte
de menschen soo avers van alle regenten dat se schier geen burgerlijke beleeftheit
aen haer betoonden, selfs op wegen en elders haer nieuwe authoriteyt en gesag
handhaefden. - Andere wat verder denkende en genoegsaem daerop uit om de
Stadhouderlijke waerdigheit en magt te vergrooten, deeden daertoe voorstellen,
gebruikende voor argument: de meeste Heeren sijn in den dreygende oorlog geweest
voor de Franse partij en neutraliteyt en dus vijanden van onse gemeenebest; de Prins
door sijn geringe magt heeft het niet te boven connen coomen, ook heeft men hem
overal getergwerseert, en dit is de reden van
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't gemeen verval; had men in 't begin met magt de oorlog gedreven, Vrankrijk waer
al bedwongen, en 't had ons evenveel geld gecost als dese langwijligheit en
ongelukkige continuatie. Dus wiert het eene voor en 't andere na geproponeert en
geapprobeert bij de Staten.
Dog voort overige continueerde haer vergaderinge wiltsang te wesen. Men sag
wel neerstig door de pointen reformatoir van 1627 (1637?) en 1672 en 1673, en men
proponeerde daervan een merkelijke gedeelte, hoe seer incongrue en door verloop
van tijden ongepast, jae! contradictoir. Dit waren de 72 pointen. En na sulx bedagt
yder dat hij wilde, en 't geene hij s' nagts droomde stelde hij s' daegs voor, waeruit
sproot een mengelmoes en rapsodie1) van allerhande saeken, gelijk bij de stukken is
blijkende.
Nu waertoe ik dese afleydinge hebbe gemaekt?
Dese Gecomde scheenen nu basen, en verbaesden de menigte door haer heftige
uitvindingen, en deden haer een volcomen approbatie van S.Ht. daerop hopen, met
welke ijdele waen vervolgens yder ingenomen was.
En als se nu saegen dat nauwelijks eenig point van belang bij dese decisie van
S.Ht. was gereguleert ten haeren begeerte, keeken se op de neus; alleen de
wijduitgestrekte amnestie bevrijde haer van de straf van haer wangedrag.
Soodat regenten en ingesetenen even seer geallarmeert waren.
Dog daer was niet op; 't was een compromis, op vorige begeringe, met
onderwerpinge. Te gehoorsamen

1) Hier heeft de schrijver het oog op de vorenvermelde 46 artikelen.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

253
was de bootschap, of behoorlijk sig te adresseren gelijk de eygenerfde.
De dralinge dan van de Wouden wierde bij S.Ht. hoog opgevat, en die geene welke
haer gereedheit getoont hadden, dog uit toegeventheit van haer medevolmagten tot
s' anderendaegs opgeschort, waeren nauwelijks vrij van beschuldigt te werden.
De voornaemste reden was het opgevatte ongenoegen over den inhoud van
verscheidene artikelen, dog de voorgewende reden, dat men geen tijd gehad had van
het te bevatten, als sijnde maer eens ter solemneele vergaderinge voorgelesen, en
naderhand ter drukpers overgelevert en daer van nog ter nauwernood een exemplair
te becomen.
29 des Saturdags deeden de agterlijke Leden alle de Eed uitgesondert eenige weinig
agterblijvende absent of impotent. Ook het Hof van Justitie.
s' Morgens verscheen S.Ht. op 't Collegie der Heeren Gede. en sprak seer minsaem
en gemeensaem over allerhande saeken, en na een uir vertoevens ging beneden in
de rekencamer, sonder afhalinge of introductie, en nam daer sessie. Sulx duirde een
groot quartier en daermede keerde S.Ht. na sijn Hof.
s' Nademiddags om 6 uir, nadat de groote commissie nog eenige arrangementen
gemaekt had, verscheen sijn Hoogheit, een weinig in 't mindergetal sig vertrokken
hebbende, in de camer van Oostergoo, alwaer alle de camers byeen waren, en deed
aldaer een seer pathetique, uitgesochte en saekelijke redevoering en aenspraek,
tenderende om afscheit te nemen, en te betuigen desselfs leedwesen van niet te connen
inwilligen een versoek bij de Staeten door commissie s' daegs te voren
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gedaen tot langduriger verblijf om drieerley redenen: 1o. desselfs hoognodig aenwesen
in s' Hage over de gemeene saek en Hollant in 't bisonder, 2o. de onsekerheit van het
saisoen, 3o. de nootsaeke om dan met eenen na Groningen te moeten reysen, waervan
hij sig bij langer verblijf alhier niet sou connen excuseren, en nogtans daertoe
onmogelijk conde vaceren. Voorts vermaninge van hertelijke behandelinge van s'
Lands saeken, met eendragtigheit en aflegginge van alle onderlinge misnoegens en
verdeeltheden, sig selfs tot een exempel voorstellende, terwijl verclaerde al het
gepasseerde in vorige jaeren in vergetelheit te stellen en niet te willen gedenken,
betogende daer te boven, dat het finantie werk het principaelste was, waerover moest
gearbeyt werden, om de groote bres, daerin ongelukkig gecomen, weder te verbeteren
en te heelen; dat hij in veele gevallen, siende de verlegentheit der Landscassa,
verscheidene schikkingen had gemaekt, die dese Provintie in minder nootsakelijke
betalinge had gelaten; dat hij ook op sijn wederkeringe sou voortnemen de reductie
der militie, maer dat hij in aenmerkinge nemende, dat het verval van Neerlants gesag
en influentie buiten Lands was gesproten uit een alle groote verminderinge van militie
en verval der navale magt, dat men niet moest verwagten, dat men nú soo verre sou
connen gaen, en derhalven ook meer fondsen nodig sijn. En eindigende voorts met
zegenwenschen sijn aendoenende aenspraek besloot.
Waerop de Heere Swartsenberg cortelijk een compliment ter materie dienende
aen S.Ht. quam te maken, en Sijn Ht. vervolgens afging, en na desselfs vrouwe Moeder
de Prinssesse douariere sig begaf, voorts
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op 't Hof wederkeerende sijn laetste publyke audientie gaf aen een groot getal
toegevloeyde Heeren soo in politie als militie, het welke duirde tot 10 uiren.
Alles ter reys bestelt sijnde vertrok S.Ht. Sondag den 29 Dec. s' morgens voor 9
uir over Sneek na de Lemmer. De wint was gunstig na de Gelderse kust, dog eenigen
tijt wagtende na het tweede binnenjagt, viel den avont, en wiert de reys uitgestelt tot
den vroegen morgen, wanneer de wint gecrompen sijnde en sig verheffende op nieuw
uitstel viel. En eindelijk besloten wierd de reys te lande te doen, gelijk dan geschiede
ongeveer den middag, alleen vergeselschapt van de Heere Grovestins, en gevolgt
van een wagen vervult met personen tot het gevolg behorende. Men quam met veel
moeite om 8 uir tot Geelmuijen, en doorreysende om 5 uir s' morgens op 't Loo, en
na eenige verfrissinge al voortspoedende over Uitregt en Leyden ongeveer midnagt
op de scheydinge van 't jaer in den Haege.
Dien avont had de groote commissie weer besoignes om alles te perfectioneren,
en Maendag den 30 Dec. vergaderden de Staten om 't rapport te approberen, gelijk
geschiede.1)
Dingsdag den 31 deeden de Staten nog eenige over-

1) Op dien dag werden geresolveerd: 1. de Publicatie ter herstelling van het Middel van het
klein Zeegel bij Collecte, 2. Placaat tot introductie van eene quotisatie over de ingezetenen
ter vervanginge van de afgeschafte Middelen van Verpachtinge, en 3. de Publicatie ter
herstellinge van het Provinciale Middel van de vijf Specien, om hetzelve bij Collecte te doen
invorderen, en zulks voor het nu loopende jaar, den 1 Maij 1748 ingegaan, en den laatsten
April 1749 verschijnende. Deze stukken staan gedrukt bij Doting a.w. Bijlagen 21, 22 en 23.
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geblevene pointen af, en daermede besloot en eindigde dit troubeljaer, en s' anderdaegs
sijnde Woensdag den 1 Januari 1749 begon het nieuwe. God geve dat het geruster
en in sijne gunste doorgebragt werde.
Onderwijlen was de Heere Sminia Secretaris ijverig geoccupeert om alles ter
drukpers te besorgen, en daertoe het nodige te voltrekken.
2 en 3 vergaderden de Staten wederom. 3, 4 en Sondag den 5 was de Commissie
bijeen over de besnoeyinge der ampten. Men had daerover reeds in praesentie van
S.Ht. gesproken, en al eenigsints in 't groote rapport der finantien laten invloeyen,
dog sijn Hoogheit had liefst dat sulx er doenmaels buiten bleef, en de Commissie op
nieuw vergaderde om nader rapport te doen, gevende doenmaels en reeds bevorens
in 't mindergetal genoegsaem te kennen, dat de ingesetenen ongelijk hadden opte
ampten te vitten, dat deselve waeren weinig lucratif, en minder als in eenige andere
provintie, dat vervolgens daer op weinig te radieeren sou vallen, maer dat nogtans
de besoigne moest geschieden, en aen sijn Ht. toegesonden werden, om er vervolgens
nader sijne gedagten over te laten gaen.
Onder des is geduirende 't aenwesen van S.Ht. gebeurt de veranderinge in de
Magistraets bestellinge tot Leeuwerden en Franequer, S.Ht. nu hebbende genoegsaem
als gouverneur generael van alle de 7 Provintien en van de generaliteit de begevinge
der Magistraets plaetsen in de Steden en der officieren ten platten lande, bij electie
uit een seker getal genomineerde, en bevorens als Stadhouder deser Provintie ook
hetselve voorregt wegens 9 steden deser Provintie, volgens de het Staetsgewijse
geapprobeerde Reglement daeromtrent,
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volgens het redres daeromtrent bij de Gede. van HHo. Mo. als raedvSt. en corps alhier
gemaekt ao. 1641,1) maer die van Leeuwerden op oude privilegien soo wel als die
van Franequer sig beroepende hadden sig hun ouderlijk regt van nominatie en eygen
electie voorbehouden, en Leeuwerden al lang gesolt door onderlinge verdeeltheden,
en vehemente aendrang der bevelhebbers sig repraesenterende als tribuni plebis,
vercreygt (?) ao 1659 ni fallor bij de Staten een vast reglement2) en seer bisondere
soorte van Magistraets bestellinge, waervan de weerga in de provintien onder de unie
behoorende niet is te vinden, uitgedagt of verbetert door de Heere Alle van Burum
doenmaels veelvermogend Burgemeester en niettemin veelerhande tergwersatien bij
sijn tegenstrevers ontmoetende.
Franequer had ook op haere besondere bestellinge bij decisie en interpretatie van
S.F.D. en 't Collegie becomen handhoudinge van haer regt 1656 of daeromtrent.3)
Dat hadden sij geoeffent en gehandhaeft.
't Is wel te denken dat de successive Stadhouders geerne hadden gesien dat bij
haer was gevolgt het voorbeelt van de 9 andere, en dat sij boven deselve niet wijser
ef eygengesetter waren geweest, maer evenwel 't blijkt dat sij sig uiterlijk daeraen
niet hebben gestoort. Alleen heeft de stad Leeuwerden sedert eenige jaeren herwaerts
geen praeferentie genoten in de ambulatoire ampten welke 't quartier der Steden
jaerlijks gewoon sijn aen de Heere Stadhouder optedragen,

1) Charterb. v. Vr. V, blz. 469, d.d. 29 Maart 1642.
2) Charterb. v. Vr. V, blz. 604, d.d. 3 April 1658.
3) Charterb. v. Vr. V, blz. 595, d.d. 21 Dec. 1657.
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waeromtrent men nu voorgaf dat de repraesentanten anders premiers genaemt, een
woord voor 50 jaer onbekent, nu gemeenende tot een titul van honneur erkent, nu
van die gedistingueerde qualiteyt waren, waeromtrent mij in de sin schiet, dat ik
moet observeren 't geen ik van mijn vader wel gehoort hebbe, dat hij als Gedeputeerde
op 't Collegie had geseten ni fallor 1700, 1701 circiter, en dat doen aldaer uit de
Steden saten en quamen te sitten 3 differente personen voormaels laici en ni fallor
domestiquen of clerquen geweest sijnde, Frieswijk uit Sneek Wielenga en Feenma
van Leeuwerden.
Dese groote Staetsverwisselinge van S.Ht. van particuliere tot algemeene
Stadhouder deed gegrond gissen, dat een gelijke delatie der beyder steden als van
de 9 andere aen deselve niet onaengenaem sou sijn, te meer daer de grietsluiden of
den Staet hunnentwegen reeds had afgegeven generaliteiten en van 't Collegie
afgenomen de electie van 't drietal door de ingesetenen tot het grietmansampt
genomineert.
Maer gelijk als dit niet is gebeurt uit lugtige gedagten, maer uit overweginge der
omstandigheden en eenigsintse nootsake, soo hebben die beyde steden daer node
aengewilt.
Al voor eenige maenden is er aen gearbeyt.
Arnoldi Secretaris van S.Ht. en Burgemeester alhier gebruikte alle middelen, maer
hoewel hij goede qualiteyten van exactitude en kennis besat, hij had het talent niet
van sig bij regering en ingesetenen aengenaem te maken.
Daer wierden derhalven ook andere ressorts gebruikt, maer alle die geconsidereert
wierden dat men wiste waerom sij het deden.
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Dus bonsde 't elkens dat voornemen.
Eindelijk de Fiscael Nauta een afgaende Burgemeester en welke tot nog toe weinig
blijken had connen merken van eenige avantagieuse gedagten van 't Hof ten sijnen
voordeel, maer die veel was geslingert geworden door alle wederwaerdigheden en
rampen, die hij gevoelde door het gedwongen afpersen der betaelde breuken, volgens
accoord voor commissarien of sententien van het geheele Collegie geschied, en sig
vrugteloos hebbende geadresseert aen hetselve Collegie, jae! ook aen de Staten, gelijk
mede protectie versogt van H.Ht. Mevr. de Princesse douariere, en sedert gedestitueert
van alle hoop sig als balling buiten de Provintie had begeven, en niet connen
verwerven eenige audientie bij sijn Hoogheit, nu siende den loop der saken en
wenschende bevorderinge aen sijn familie, ook veel deference hebbende voor de
insinuatien van de Heere Sixma, nadat alles meer en meer gepraepareert was, vond
goed hetselve als praesident in de vergaderinge voortestellen, wanneer na lange
debatten het eindelijk met 7 tegen 5 stemmen de saeke dienstig verclaert wierd en
eindelijk, gelijk reeds voren verhaelt, geconcludeert wiert.1)
Tot Franequer was hierover al eenige tijt beweginge ontstaen. De Heere Wellens
seer misnoegt op de geweldige intrusie van Smits tot vroedschap in den beginne der
troublen voorgevallen en kennende sijn onrustigen aert, ook vreesende dat desselfs
voornemen bij favoriten ten Hove bekent en gesmaekt, en dat eindelijk het gevolg
sou wesen sijn eygen disgratie, nam voor de saken in sijn stad op een geschikte wijse

1) Zie J.C. Singels a.w., blz. 307 en 308.
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meer en meer te dirigeren na de omstandigheden van tijden, soodat eindelijk, nadat
het voorstel dien te nevens al eens was geëchoueert, hij een propositie tot sijn
oogemerk diende, met dat succes dat genoegsaem eenparig besloten wierde, de
opdragt hunner Magistraets te doen op die voet als de 9 steden sedert 1642 hadden
gedaen, en wat er sedert nopens de decisie der verschillen daerover ontstaende bij
vervolg van tijden was bijgevoegt geworden.
Van dit gearresteerde gaf de Heere Wellens kennisse aen het Hof.
Maer wat surprise als hij s' anderendaegs bij de resumtie de gemoederen geheel
geëloigneert van vorig besluit (bevond), voorwendende sulx niet te mogen geschieden
sonder medewetenschap en consent van de burgerij in 't gemeen.
Van dese veranderinge was Smits de oorsake, 't sij dat hij vooruitsag een meerder
dank te bejaegen door die resolutie op die voet te doen doordrijven, of dat het was
om eenige andere vrees. Immers dit versettede de Heere Wellens seer; en bleef
derhalven onafgedaen, tot aen de overcomste van S.Ht., wanneer eindelijk hetselve
voltrokken wiert volgens 't voornemen van de Heere Wellens, en ook dienvolgens
gedaen de benoeminge van nieuwe Magistraetspersoonen op nieuwjaer in functie
moetende treden, om bij S.Ht. daeruit de electie te werden gedaen.
Het is seker dat het misverstant over het geene dese Smits voorgaf van H.C.Ht.
verstaen te hebben,1) doen hij wegens de Doelisten desselfs protectie versogte,

1) Misschien doelt de schrijver hier op het medegedeelde op blz. 149, noot 2.
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en daer dese interruptie van de Heere Wellens genomene mesures hem niet seer
favorabel is geweest, om sijn vorderinge te bouwen op de ruines van de Heere
Wellens. Ook had hij op 't Bild alwaer gequalificeert en ook in de besturinge eenige
functie had, niet tot genoegen gehandelt.
Evenwel liet dese veranderinge van saeken niet na om in de gemoederen der
burgeren en ingesetenen van Franequer verschillende indrukken te geven. Dese
begrepen dat men aen de tijt moest cederen, andere, groots op vorige privilegien en
maintien van deselve tot dus verre, murmureerden in 't geheim en eenigsints opentlijk.
Sommige willen dat Smits daeronder stookte. Dog dit is niet bewesen.
Waerop des Donderdags ni fallor, wanneer des voordemiddags publicatie was
gedaen van het reglement van Sijn Ht. en daerop gevolgte amnestie van het
gepasseerde, en bedreiginge van straffe selfs ter dood toe tegen nieuwe
onbehoorlijkheden, soo gebeurde het, den volgenden nagt, dat eenige persoonen sig
verstouteden om de maegde-beelden, welke het stadswapen, dat op den homey van
de brugge over de gragt aen de Doinjumer of Noorderpoort staet opgeregt, als twee
tenanten vasthielden, en verbeelden den maegdelijken roem van noijt verwonnen te
sijn, maer over haer selfs bewaringe en trouwe van den hooge magt privilegien te
hebben becomen die ongeschonden waren gebleven, aftewerpen en in de stadsgragt
te dompelen, gelijk mede van eenige trekschuiten, die gelijke schilderien aen haere
schepen hadden, de aengesigten derselver maegden met een swarte quast te bestrijken;
alsmede dat eene troup, onseker van wat getal, mogelijk maer 2
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a 3, riepen schreuwende en aenbelden aen het huis van Piebenga, schoonvader van
Smits, seggende ‘Piebenga er uit, Smits er uit, wij willen dat (aan) de oude schuddebol
(Wellens) of sijn huis wreeken’ of yts diergelijks; dog alles sonder 't minste verder
gevolg.
Waeraf de Magistraet hebbende laten nemen informatien en gesonden aen 't Hof,
heeft die sulx gelaten aen de correctie der Magistraet; welke resolutie veele
surprendeerde, vermits de Magistraet in dese omstandigheden gevaer liep van nieuwe
insultes en meer verwijderingen en sij de authoriteyt van hoger hand nodig had.
De gedagten hierover in 't Hof van Justitie waren verschillende. Een gedeelte, die
van de presente in de vacantie de pluraliteit uitmaekte, en vernemende uit de
informatie dat van het baldadig geroep geen groot bewijs was, en aenmerkende het
verdere als een wanbedrijf waervan de straffe ongelijk na de bevattinge geextendeert
werdende, en eenigsints mismoedig dat sulken geringe delict soude hoofdsakelijk
werden, daer se waeren verhindert geworden om over de execrabelste delicten als
brantstigtinge en omverwerpinge van huisen, en selfs van gewelt haer collegie en
jurisdictie aengedaen in het afdwingen van vrij te laten misdadigers, welke door
haere dienaers waeren op het blokhuis overgebragt, en voorts door de amnestie
bedwongen om ook 3 geapprehendeerde persoonen als voorname moteurs van die
violentien uyt de gevangenisse te ontslaen, - en andere meenden dat de amnestie daer
sijnde die moest stant grijpen in alle manieren en van nu af over de geringste
violentien en feitelijkheden die de gemeene ruste scheenen te stooren, na de nieuwe
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wet, en landsregten te straffen, om andere te strekken tot een afkeer en indruk te
geven dat er voortaen te vergeefs op coniventie of quijtscheldinge conde gehoopt
werden.
Ook was de regeringe in 't algemeen in die verbeeldinge en verlangen dat voortaen
het minste overtreden tegen de publyque rust moest gecorrigeert werden door een
exemplaire straf tot schrik voor andere.
Veele ook niet ongeern hebbende gesien dat van de generale soo geextendeerde
amnestie waren geexcludeert gebleven een gering getal, welke het Hof sou hebben
geoordeelt aen de meeste en swaerste misdaden sig te hebben vergrepen, en dat de
uitvoeringe der vonnissen tegen deselve maer alleen plaetse soude hebben gehad in
een mindergedeelte van sulken uitgecoren getal bij 't lot te decideren - waerdoor 't
gebeurde dat dit geringe geval een merkelijke beweginge veroorsaekte, en ongenoegen
tegen de partij in 't Hof, welke de saeke op dese sagtste wijse had doen behandelen.
Er wiert alles in 't werk gestelt om sulx te doen veranderen, hebbende de Heeren
Staten goedgevonden den Proc. Gen. in 't mindergetal te ontbieden en hem te gelasten
daeraf in persoon informatien te nemen, en die den Hove te vertoonen, welke van
dat gevolg was, dat na sijn rapport een molenaer aen die poort woonagtig en door 2
ooggetuigen beschuldigt van de voornoemde maegdeschenderij door 't Hof is
geapprehendeert, waerover hij proces heeft gesustineert als reproberende de getuigen;
en dus onseker hoe 't sal aflopen.
De andere omstandigheden waeren breder afgegeven als men conde navorschen.
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Wijl S.Ht. in dese Provintie was, quaemen alhier hun hof maken en protectie versoeken
veelerhande personen van differente soorte, en vroeg dese om te hebben bescherminge
tegen 't gewelt der onderdanen en maintien der regeringe en voorregten, andere om
te verkrijgen reformatie volgens de bedoelinge der versamelde en gecombineerde
ingesetenen tegen de regenten. Dit raekte principael Groningen en Stad en Lande.
En had S.Ht. tot mondelinge informatie ook vereyst, dat de Heere IJtsma, een der
Commissarissen door S.Ht. gesonden, herwaerts een keer dede, gelijk ook de jonge
Heer Iddekinge.
De saeken stonden aldaer nog in een groote crisis, waerdoor eindelijk is
voorgevallen het groote το
ινομενον.1)
Op Woensdag ni fallor den 29 Januarij vergaderden alle burgers onder haere
vendels op de groote merkt, en marcheerden na de ossemerkt, alwaer de Commissie
in een jagt haer logement had, en ook wel in een nabijstaende huis sig ophield en
audientie verleende ofte de maeltijt hield.
Aldaer nomineerden sij een commissie om aen de Gecommitteerden van S.Ht. te
verclaren, dat alle burgers eenparig declareerden dat sij niet conden nog gesint waren
te leven onder de bestieringe van haere tegenwoordige regeerders, versoekende dat
sijn Ht. wilde daerin voorsien en door sijn hooggesag daeraen remedieren en een
nieuwe regeringe aenstellen, en ten blijke van eenergesintheit van alle burgers lieten
deselve in rijen en gelederen voorbij het huis, waerin de Gecde. van S.Ht. daer waeren,
voorbij marcheren en door tekenen of geschreeuw hetselve bewaerheden.

1) de zaak, die beslist wordt.
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't Is ligt te denken dat onder dat getal veele sullen geweest (sijn) welke de gemeene
troup volgende meer met den monde als van herten dit hebben gedaen, terwijl eenige
weinige, die sig opentlijk daertegen hadden verclaert en dese mannen
desapprobeerden, daerop aenstonts aen haere huisen het insmijten van glasen als
andersintse beledigingen gewaer wierden.
De regeringe der stad hierover ten uitersten geallarmeert en wel siende waer 't
heene wilde en dat het volk ligt s' anderendaegs aen haer selfs souden doen 't geen
nu aen haer voorstanders was wedervaren, wierden te raede vrijwillig te doen, 't
geene dat se niet ongegront oordeelden haer wel haest met gewelt te sullen
afgedwongen werden, en dus van de nood een deugt te maken, en derhalven sig in
't openbaer te ontdoen, en afteleggen alle haere functien, gelijk ook alle ministers en
allerleye soorte van bedienden navolgden, waerdoor de gemeente in verdere
baldadigheden voorgecomen wierd.1)
De commissie van S.Ht. gaf aen de Gecomde der burgerij een antwoord, dat sij van
haer voorstel ten spoedigsten S.Ht. souden adverteeren.
Onderwijlen scheen dit alles afgesproken werk te wesen tusschen de ingesetenen
van de stad en die van de Ommelanden, welke sig op nieuw te Appingadam vergadert
hebbende resolveerden, het voorgedaene en voorgestelde bij de burgerij na te volgen
en te bekragtigen door een gelijk versoek ten opsigte der Ommelander regenten,
nadat se elcanderen seer hadden vermaent geen insolentien te plegen.

1) Zie de Raadsresolutie daaromtrent in ‘Lev. v. Will. IV’, dl. III, blz. 2.
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Derhalven haer bestemde dag aengenomen sijnde ni fallor den 30 of 31 Januarij, soo
marcheerden se stedewaerts.
De militie hield sig op dit gerugt in de wapenen, en de verdubbelde wagten aen
de poorten deeden haer afleggen alle uiterlijk geweer, en vermanen van niet te
attrouperen tot het doen van baldadigheden.
Vervolgens traden se binnen in grooten getale, waervan eenige van versekeringe
van waerheit de begrootinge maken van ruim 8000 persoonen, en doen hetselve dat
de Burgercompagnien bevorens hadden gedaen; evenwel niet sonder rumoer, en
baldadigheden telkens voor huisen van regenten of die bij haer in 't oog liepen, eenige
halte houdende en allerhande beschimpingen en execratien uitbrakende.1)
De voornaemste soo niet alle regenten op haer buitenplaets, haers levens niet
versekert, schoon eenige door wapenrustinge eene merkelijke defensie conden doen,
maer bij de geringste vorst, door 't samenloop over de geinundeerde velden, 't
eenemael blootgestelt, hadden sig almede na de Stadt geretireert, en woonden
eenigsinds de vergaderingen bij. Dese dan hebbende sien voorgaen de Heeren van
de stad hadden veel meer redenen van becommeringe over de gevreesde excessen
van een soo groote hoop boeren, en volgden daerom ten spoedigsten dat exempel.
Maer de boeren scheenen

1) Een vierkant bord werd vooruit gedragen, waerop stond:
‘Brave Heeren
Gecommitteerden van zijn Hoogheid
Bied ons de hand,
Licentieeren
Is 't begeeren
Van Burgers en Boerenstand.’
‘Lev. v. Will. IV’, dl. III, blz. 3.
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met die simple dimissie en renunciatie van haere bedieningen niet te vreden, en al
lang geklaegt hebbende over de dwang der heerschappen door 't regt haerer
schepperien, sijnde de magt van wegen, paden, bruggen, ganghouten en vaerten te
schouwen en de gebrekige te boeten, dat sij bij aveu van al de werelt in exces hadden
geoeffent, en waeraf geen appel viel, immers noyt conde vervolgt werden door 't
belang dat de scheppers onderling hadden, om dit bedwang en voordeel te
mainteneren, praetendeerden dat elk van sijne schepperien mede sou afstant doen.
Dit viel hard.
De ampten waren commissien en voordeelen aen sekere persoonen tijdelijks
opgedragen, en van den Souverain eenigsints dependerende bij extra gevallen, hoewel
men andersints moet seggen dat in een republyk niet wel ymant binnen tijts, dat is
geduirende sijn commissie of ampt daervan can gedepossideert of ontset werden als
uit oorsaeke van misdrijf en delict, wanneer hij daervan voor den competenten regter
is overtuigt geworden.
De Schepperien waeren patrimoniale goederen en regten geannexeert aen haere
huisen en castelen, en altoos bij verervinge of alienatie van de eene op de andere
gedevolveert; en eygendommen sijn door de vrijheit en wetten bevestigt, en niemant
moet die verliesen als door vrije wille of door vonnis van den regter.
Evenwel siende het gevaer dat een verwoede hoop haer dreygde moesten se kiesen
of delen, soo men segt. Daer was geen middelweg open.
Sij bukten dan onder 't juk, en volgden ook in desen de neygingen van 't gemeen,
te meer vermits eenig tumult haer concernerende was ontstaen.
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Het was onmogelijk dat alle die boeren verblijf lange in de stad conden houden.
Veele retireerden sig huiswaerts tot haer werk. Maer een groot getal met voornaeme
beleyders bleef er binnen.
Nu vernemende dat bij de Ommelanden resolutie was genomen, en vermeinende
deselve captieus te wesen wildense het origineel geschrift sien, sogten overal na den
Syndicus Quintus, en wierden eindelijk gewaer dat hij sig op t Wijnhuis bevond, van
waer sij hem met gewelt afhaelden en mishandelden, en het met hem slegt sou
afgelopen hebben, had niet bij gevalle eenig volk van een optetrekken wagt sig
versamelt bij haeren officier, om wel haest na 't geheele corps op de versamelplaets
voort te trekken, en hetselve gesien, daerop toegeschoten en hem van wreeder vervolg
ontset.
Ook wierden hier en daer insolentien gepleegt aen huisen van Ommelander
regenten.
Eyndelijk nu alles buiten regering gestelt sijnde, en de doleanciers haer bedoelinge
ten dien opsigte vercregen hebbende, verdween met er tijt het boere volk, en bleef
alles in eenige uiterlijke ruste, onder afwagtinge van het antwoort van S.Ht., om
hetwelke ten spoedigsten te becomen de Secretaris van de commissie Limburger te
post na den Haeg was vertrokken; welke wedergekeert sijnde, vonden de
Gecommitteerden van S.Ht. sig gequalificeert om te doen publiceren een
bekentmakinge, dat tot voorcominge van alle confusie de amptenaeren provisioneel
souden continueren in haere respective functien, selfs tot over de 22 Februarij, de
gewoone dag der veranderinge in de bestellingen der ampten en commissie, vermits
het sijn Hoogheit on-
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doenlijk was in de cortheyt des tijts alles te examineren en de nodige schikkinge te
maken.1)
Onder des wierden allerhande projecten geformeert niet alleen tot remotie van
veele persoonen uit de regeringe, maer ook om de regeringe selve op een andere en
was 't mogelijk betere voet te brengen.
Stad en Lande had wel een hof van Justitie onder de naem van Hoofdmanne camer,
maer deselve bestont uit leden die niet permanent waren, maer van jaeren tot jaeren
verwisselden; ook oefenden se geen criminele justitie, welk prerogatyf alleen eygen
was aen de Stad en aen particuliere heerlijkheden, daermede van ouds begeregtigt.
Dus quamen aldaer alleen geventileert te werden appellen van civile saeken, of
processen die door submissie of andersints aldaer ter eerster instantie conden dienen.
Om vervolgens wegtenemen alle misbruiken die sulke particuliere halsgerigten,
en andere bedwangen na sig sleepen, scheen men gemeenlijk niet ongenegen om sig
dien te nevens te vereenigen met het exempel van Vrieslant, nadat sulx te meer
gepraepareert wierd door omlopende pamflets, soodat eindelijk de burger vaendelen
wederom vergaderden, en voort hooft van yder wierd gepresenteert, gelesen, en
geapprobeert een project tot introductie van sulken Hof van Justitie; en vervolgens
aengeboden aen de commissie van S.Ht.
En had S.Ht. inmiddels dienstig geoordeelt de Heeren Cappelle en IJtsma, twee
der drie gecomde, te requireren van een rukreysje na den Haege te doen, tot

1) Zie deze Publicatie in ‘Lev. v. Will. IV’, dl. III, blz. 4.
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het geven van alle noodige elucidatie, en het ontvangen van peremptoire last en
instructie.
Siet daer het voorgevallene tot Groningen bij aeneenschakelinge.1)
Die beyde Heeren quamen hier Vrijdag den 21 Febr. en vertrokken s' anderen
daegs over Harlingen na Hollant met intentie om soo spoedig doenlijk te retourneren.
Ik keere weder tot het vervolg der Friesse saken.
De Landsdag dan in de nieujaersweek geeindigt sijnde, begaf sig elk na sijn
grietenie en buitenwooninge om werkstallig te maken de opgelegde beschrijvinge
van familien, spetien, en het invorderen van 't 3e serie 50 p.
't Collegie bleef eenige dagen van de volgende week nog vergaderen tot afdoeninge
van saeken van haer departement en principalijk om te voltrekken de afrekeninge
der pagten Mey laestleden verschenen.
De opcomende felle vorst verhinderde mij na huis te keeren, 't geen eindelijk op
Sondag den 12 Januarij met schaetsen gelukte, ofschoon het ijs door de felle wint
hobbelig gemaekt ter nauwernood bruikbaer was, soodat na veel talmen en een reys
van vier uir tot Langweer over Sneek arriveerde; welke vorst hoe fel begonnen, en
Woensdag den 8 nog schepen voeren, Sondag en Maendag peerd en sleden reeden,
soo begon de doy even sterk, waerdoor Donderdag bij de wallen langs al openinge
quam voor een klein schipje en Vrijdags nauwelijk meer ijs te vinden was.

1) Wat er vervolgens geschiedde, ook tijdens het verblijf van den Stadhouder aldaar van 22
Nov. 1749 - 3 Dec. 1749, kan men lezen in ‘Lev. v. Will. IV’, dl. III, blz. 44-61.
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Onderwijlen gebeurde aen de Heere Knijf een onaengenaem wedervaren. Niemant
der ingesetenen bij de voorgevallene beroertens sijnde onderhevig geweest aen soo
grooten ongeluk als deselve in 't verbranden van sijn heerlijk huis tot Wier door
brandtstigtinge van een woedende menigte in sijn eygen gesigt, en met gevaer van
ligchamelijke mishandelinge of levensverlies soo hij in sijne verschuilinge
aengetroffen wiert. Dit ongeluk scheen hij met moderatie te dragen en aftewagten
wat middel hem mogte geschapen werden om eenige vergoedinge te erlangen. De
uitgestrektheit der amnestie was sekerlijk voor hem eene mortificatie, omdat se
ingewikkelt hem scheen te benemen het regt om sijn beledigers aentespreken tot
vergoedinge de damno dato ex lege Aquilia, en hetselve bij de Staten te versoeken
en te verwerven van meer bedenkelijkheid sou vallen. Maer dit betrof alleen schaede,
vermits 't beclag en medelijden over sijn ongeluk algemeener was als 't genoegen
over 't bedrevene, over de schuldpligtige en haer aenhang.
Nu volgde schande. Soo veel het mij is voorgecomen heeft de familie van
Grovestins een merkelijk misnoegen tegen de Heere Knyf. Ik heb dikwijls geindageert
de oorsaek sonder succes. Soodat ik niet weet of het spruit uit praetensie over private
beledinge of dat het vorstelijk huis daerin betrekkinge heeft. Hoe 't ook sij, mevrouwe
Grovestins heeft aen de Heere Sixma te kennen gegeven, dat men de Heere Knyf
niet langer op de landsdag moest laten compareren; dat haere familie daertoe
geresolveert was, en dat sulx moest geschieden, versoekende de toestemminge van
hem Heere Sixma, of dat anders sig met de Heere
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Coehoorn sou vereenigen, staende aentemerken dat twee van dese drie genoegsaem
Ferwerderadeel dirigeren nopens 't stemregt.
De Heere Sixma, sedert geruimen tijt gelieert en in nauwe vrindschap met de Heere
Knyf, alles overwegende vond niet geraden sig daertegen te opposeren en wiert
overgehaelt om daertoe te bewerken; waervan hij de Heere Knyf adverteerde met
allegatie van redenen hem daertoe moverende. Men had werk om personen uittedenken
om in de stemminge gebragt te werden. De Heere Canters neef van Mevr. Grovestins
scheen de naeste, maer 't sort viel op de soon van de grietman Haersolte, wiens
broeder tot Ferwert woonagtig was.1) Dese ongeern, soo voorgaf, moest dit accepteren.
Uit den eygenerfde Staet wierden verscheydene voorgeslagen en gevraegt, en eindelijk
nam Dr. Lambergen het aen, levende in hope van het professoraet van medicus en
anatomicus tot Leyden, waertoe dese beleydinge hem meer vorderinge scheen te
beloven, soodat deselve persoonen gestemt, en de Heere Knyf 't huis gelaten wierde.
Dit horende en denkende dat desselfs soon niet in consideratie quam van redenen
die dit nieuw ongeluk bewerkten, nam ik de partij met communicatie van de Heere
Sixma om deselve bij mij op de Landsdag te doen stemmen.
Boven en behalven de occupatie volgens vereysch tot invorderinge der 50 p.,
beschrijvinge van familien, en spetien, gaf nog een merkelijke belemmeringe de
aenstaende stemminge ten Landsdage,2) en die van

1) Dit heldert op wat staat blz. 22, noot 1.
2) Er ligt in het archief v. E. nog een geschreven stuk ‘bedenkelijkheden aen S.Ht. voorstellende,
om de formeringe der stemcohieren te doen uitstellen tot Mei 1749 aenstaende, en hoe soo
lange met de stemmingen sal werden gedaen.’ Er wordt daarin gewezen op de drukke
werkzaamheden, die de gerechten hadden met het invorderen van het 3de termijn der 50 p.,
het opmaken van de staten der vijf spetien, de nieuwe quotisatie over de hoofden en familien,
zoodat de vereischte intentie op deze zaken wel niet toelaat de stemcohieren, ‘waerover
waerschijnelijk veelerhande dispuiten sullen connen voorvallen’, tot perfectie te brengen.
Het stuk eindigt met de vraag ‘op wat wijse sal werden geprocedeert in cas van voorvallende
stemminge, met relatie tot de veranderinge bij S.D.Ht. nopens de stemmen, soo lange het
nieuwe stemreglement niet sal sijn geapprobeert.’
Het antwoord van S.Ht. heb ik niet gevonden. Wel lag in dit stuk een ander papier,
aanteekeningen bevattende omtrent het stemreglement, en behoorende bij de commissie tot
vernieuwing der stemcohieren.
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het reguleren der deelscosten, terwijl alle stemminge moest geschieden na 't nieuw
stemreglement, in S. Hts. decisie vermelt; dat was principael dat huis sonder bepaelt
land, en landen sonder huisinge wierden gepriveert van dat regt tot dat sij door
verbeteringe daer toe wierden herstelt.1) Dit gaf op vele plaetsen een merkelijke
veranderinge, vermits vooreerst alle losse landen sonder huis en ten anderen alle
hornlegers en fictive stemmen wierden gesupprimeert en in de wieg gelijt om te
slapen tot behoorlijke tijt van ontwakinge.
In Dantumadeel verloor de grietman Unia2) al sijn kracht waermede hij te voren
had gedecideert, maer desniettemin bleef voor sijn persoon behouden de Landsdag.
In Oostdongeradeel, daer de familien van Burmania en Haersma seer langen tijt
hooftpartijen waren geweest, en waer omtrent de Secretaris Bergsma in t besonder
bij verwisselinge de brande wel eens had gegeven aen

1) Art. 3 enz.
2) Willem Aemilius van Unia, Grtm. v. Kollumerland.
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de eene of andere, dog nu sig sedert eenigen tijt had gefixeert en in nauwe conventie
ingelaten met de familie van Burmania tegen Haersma, en wanneer de laeste door
een sware coop van de familie van Aylva sig had meester gemaekt van de dorpen
Engwierum, Wetsens en Paesens, soo hadden de eerste door geen mindere duire
aencoop hem weder de loef afgestreken tot Morra en Ee, waerdoor sij nu rekenden
absoluit de saken ter haerer directie te mogen schikken; maer bij balanceringe van
't wedersijts verlies van hunne fictive en andere nonvalente stemmen, bevonden de
saemgevoegde van Burmania en Bergsma dat sij verre te cort schoten. En de andere
daervan nog soo wel niet geinformeert, raekten se met elcanderen tot een nieuw
verdrag, waerbij Haersma en Bergsma souden gestemt werden ten Landsdage; en
soo de eerste als edelman ratione officii als grietman niet vermogt te gaen sou Jr.
Jarig deswegen gestemt werden. Haersma sou hebben de ampten. Jr. Jarig genieten
500 en Bergsma eenige ontvangsten en Haersma overdragen fictive huisen die hij
eygendominelijk besat op haere fictive hornlegers om se weder te doen gelden.
Onderdes wierde schikkinge gemaekt. Jr. Bartel Douwe van Burmania envoye tot
Weenen en Haersma volgens provise. appt. van S.Ht. souden uit den Edelijken State
en Bergsma uit de Eygenerfde gestemt werden. Dit geschiede, en als Oostergoo haer
nieuwe almanak had gemaekt bij continuatie van het oude, met dat onderscheit dat
alle comparanten ten Landsdage souden regt hebben tot de dispositie der ampten, en
niet alleen daervan gauderen de grietsluiden, gelijk haere conventie was in navolginge
van 't geene al sedert
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100 jaren in Zevenwouden was gepractiseert geworden, en nu de tour van 't Gede.
plaets vallende op Oostdongeradeel, soo meende de Heere Haersma seker te sijn om
hetselve voor sig voor 3 jaer te apponeren, maer de Secretaris Bergsma, voorwendende
bevrijd te wesen van haere nadere conventie, omdat eenige artikelen daervan reeds
souden geinfringeert wesen door de Heere Haersma, pretendeerde 't Gede. ampt voor
hem geheel, als comende alleen uit de Eygenerfde stand, te stemmen en de Heere
Haersma maer voor ¼ uit den adelijken state. Dit klonk vreemd in de ooren en als
de andere insteerde dat hij dan ten minsten de halve drie jaeren, en wel in spetie de
eerste 1½ jaeren moest obtineren, soo repliceerde Bergsma sulx niet toetestaen, en
dat de absente ¼ van Jr. Bartel proportioneel moest accreseeren aen Haersma voor
¼ en hem voor ¾. Nodum in scirpo quaerere. Evenwel had het die uitwerkinge dat
de pluraliteyt van de volmagten van 't quartier daerover niet wilden decideren, maer
partijen refereerden om sig aen S.Ht. te adresseren met versoek aen S.Ht. om haer
quaestie te decideren.
Aenstonts, dit was Saturdag den 22 Febr., begaf sig de grietman Haersma na den
Haeg om in persoon sijn saek te besolleciteren.
Het effect nog onseker sal hier na moeten volgen.
In IJdaerderadeel waeren door toedoen van S.Ht. geduirende desselfs aenwesen
alhier partijen vereenigt, en is vervolgens aldaer geen verschil geweest.
In Collumerlant wiert hetselve getenteert dog niet tot volcomentheyt gebragt.
Evenwel sijn de saeken aldaer ditmael bij inschikkinge afgedaen.
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De verrigtingen die elk t huis te doen had gaven oneyndige occupatien en veelerhande
ontmoetingen.
Het was in der daed een groot gemak voor de respective geregten en magistraten
dat sij tot adjuncten in haere besoignes twee personen, bij de stemdragende
ingesetenen genomineert, en twee gequalificeerde bij den geregte gecoren, (hadden).
Dese mededelinge van haer gesag sou in andere tijden opspraekelijk en van difficile
digestie sijn geweest, maer de tijdsomstandigheden deden er meer na verlangen als
tegenaensorgen, vermits de last der besoignes nu immers soo veel aenquam op de
overgeroepene als op 't geregte; en meerendeels waren die persoonen nog gecoëffeert
met dese tytels.
Dog de invorderinge der 50 penn. wiert seer slappelijk door de contribuanten
beantwoort. De gemeene man nu verwildert, en ook reeds een vorige impressie
becomen hebbende door de misduidinge van 't woord ‘liberale giften’, welke
benoeminge was gegeven aen 't gelt dat in de secrete kiste wierd geworpen, en ook
de boeren seer verarmt sijnde voor 't meredeel door de vernieuwde sterfte onder 't
rundvee, soo profiteerden soowel de onvermogende van het vooroordeel, van niet
meer te behoeven te geven als vrijwillig; en wat indruk daervan gegeven wierde om
te desabuseren, weinig wilden het vatten; soodat dese last daerdoor inegael is
geworden in de uiterste graed, terwijl de scrupuleuse en conscienstieuse gemoederen
alles punctuelijk volbragten, en andere niets. Immers can ik met waerheit seggen dat
tot St. Nicolaesga, een mijner grootste dorpen, schoon seer verarmt, maer is
gecollecteert 6 - 2 - 8, schoon ik drie familien kenne die elk
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wel 20 gl. boven haer personeel behoorden gecontribueert te hebben, en ik can
opregtelijk betuigen, dat ik voor dit quartael alleen meer daerin gecontribueert hebbe
als alle ingesetenen van de geheele grietenie te samen, hoe seer ik mij door de wet
beswaert vond in 't calculeren mijner lasten na de huiren van 't jaer 1744, daer deselve
nu reeds gedaelt waren tot beneden de lasten, en onse laege contreyen daer meer bij
leden als de kley en sandbouw, alwaer sommige haer vorige huiren bleven behouden,
en doorgaende andere nog merkelijk boven de schattinge rendeerden. Lex scripta
attamen dura.
Het sal op 't vierde termijn nog veel meer afvallen omdat veele reeds voor alle
quartalen hebben afbetaelt.
Ik bepaeld in mijn tijt meer als andere door de sittinge op 't collegie en eygen
besigheden had het soo geschikt om op een en deselve tijt in yder dorp te doen de
invorderinge van de 50 p., de veranderinge in de reeds vernieuwde stemcohieren, de
beschrijvinge der familien, de beschrijvinge der vijf spetien - waerin ik allesints na
genoegen en genoegsaem sonder stribbelinge reusseerde; alleen hoorde ik menig
beclag over de beswaertheit der opbreng en verlangens uitdrukken tot herstellinge
der pagten.
Maer de beschrijvinge der Spetien is allesints niet gepractiseert op een egale voet,
waervan eenigsints de reden was misverstant
over dienstboden van hoofden der familien boven de 600 gl. begoedigt;
eenige hebben die op heele hoofden gestelt,
andere hebben die op half, gelijk ik en de meeste,
weinige hebben die op niet en met de kinders vrij;
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pastorie schoorstenen, nopens de predicanten sijn de sentimenten in de
oeffeninge allesints verschillende;
publyk onderhoud genietende, de meeste hebben sulx uitgerekt tot allerhande
menschen die wesentlijk door andere onderhouden wierden. Ik heb de letter
gevolgt.
Bieren hier en daer niet aengegeven.
huisen bij armen bewoont, of die ook S. moeten geven;
armehuisen door andere gehuurt, ut supra;
nopens het afbreken der schoorsteenen is ook veel verslappinge geweest.
Dit alles soo verre bij verschillende interpretatie of bevattinge, maer buiten dat is
hier en daer ook veel slapheit geweest.
In de beschrijvinge der familien hebben de meeste daeraf gelaten de publyk
onderhoud genietende, waervan 't contrarie bij agter aenstellinge beter ware geweest
tot speculatie van 't seker getal der inwoonderen.
Ik dede dit alles tot mijnent in 14 dagen af tot aen de herlesinge en sluitinge toe.
In Haskerlant en elders geschiede dit alles ook met rust en ordre.
Maer op 't Heerenveen was weer merkelijke stribbelinge, vermits de grietman
volgens vorig gebruik de invorderinge van de 50 p. wederom op 't Heerenveen
fixeerde, waerdoor eenige ingesetenen 3 a 6 uiren ver moesten afcomen om een Stvr.
a 2 te brengen, gelijk geheel Hornsterzwaeg 1-2-8 heeft opgebragt. Hiertegen rees
misnoegen en gaf oorsaek dat eenen Brouwer tot Mildam, van onrustigen geest en
die sig bevorens in de troubles meermalen had gesignaleert van pas of te onpas, op
nieuw bewegingen maekte en het volk oprokkende om sig daer tegen te stellen.
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Hiervan wierden informatien genomen, en daer op door 't Hof de Subst. gelast om
hem stilleties te ligten. Dog gewaerschout sijnde ontweek dese lagen en begaf sig
na den Hage om sig te verontschuldigen en was 't mogelijk vrij geleide te becomen.
Hij was nu (1 Mt) nog niet terug. Men segt na Groningen.
In Hemelumer Oldephart gebeurde yts van meer belang en gevolg.
De grietman in de herberg tot Coudum sitdag houdende over de 50 p., quam een
seker persoon aldaer verschijnen met sijn hoed op, een cort piepje in de mont, en
maekte veel woorden, en na geen vermaninge luisterende smeet eenige duiten daer
op de vloer neer, dog toonde naderhand veel berouw en versogt exuus.
In de agtercamer gekeert verhaelde hij sijn avontuir, waerop een van 't geselschap
seyde ‘wel wat can 't gelt geven dog helpen, 't is dog alles weg, en de Heeren benne
allemael schelmen.’ De executeur daer present vroeg, of hij wel wiste wat hij quam
te seggen. Hij antwoorde ‘jae.’ - ‘Wel’, seyde de andere, ‘daer moet ik kennisse van
geven’, gelijk geschiede.
Elk ging na huis, en de grietman wierd onderregt door verscheydene getuigen van
de waerheit dies.
Weshalven de executeur en dienaers gelast wierden hem in apprehensie te nemen,
gelijk deden en hem bragten en hielden in de herbergs camer. Dese man was een
stuirmans gesel en onderwees eenige kinderen en jongelingen in die kunst. Dese sig
van haer meester siende berooft begonden 't samen te rotten en haers gelijken op de
been te brengen, gevolgt van klokklippinge met bedreyginge tegen die welke 't huis
bleef.
Dus sogten se eerst bij dreigementen hem te verlos-

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

280
sen. Dog de geregtsdienaers stelden sig te weer. Sij gingen vervolgens de grietman
versoeken ontslag, 't geen hij seyde buiten sijn magt te sijn, dog gaven te kennen dat
het soo soude moeten wesen, en keerden derhalven in soo verre ongetroost ter
herberge.
Cort daerna quamen vier van de fatsoenlijkste de grietman versoeken tot
voorcominge van alle ongeregeltheit en gewelt, dat hij wilde toestaen dat de
informatien eerst gesonden wierden na Leeuwerden, en de persoonen verblijven tot
ordre van 't Hof, 't geen hij toestont.
Maer eer se dat rapport bragten was 't werk al aen de gang, en de menigte ontsettede
den gevangen, niettegenstaende alle defensie der geregtsdienaers, terwijl se met
stocken en banken de deur bedwongen tot openinge.
Van welk alles het Hof door het geregte geinformeert sijnde, en het Hof na 't
vertrek van S.Ht. hebbende kennisse gecregen door den Proc. Gen., aen wien de
Major Forbum uit naem van de Lt. Gen. Sigers sulks had gecommuniceert, dat ter
requisitie van den Hove de assistentie militair haer sou geworden, soo vergaderden
deselve extra, en versogten den Lt. Gen. met haer te confereren over de modus om
te ondersteunen den procureur Gen. in 't geene hij van s' Hofs wegen in last sou
hebben omtrent het voorgevallene tot Coudum.
Alles dan beraemt sijnde wierden secrete ordres uitgegeven aen de commanderende
officieren tot Stavoren, Worcum en Bolswert om seker aental militie te voet en te
peerd op sekere hoogten te senden en soo nood de Proc. Gen. te adsisteren.
Door de quaede wegen en door de nagt quamen
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eenige verhinderingen, waerdoor de Proc. Gen. wat later aenquam als voorgenomen
had, soodat eenige gewaerschout de lugt er van kregen en sig langs de Slaperdyk of
te scheep salveerden na Hindelopen en verders over zee begaven, en gevolgelijk
maer twee personen in apprehensie geraekten, waervan een was een principaele
aenstoker geweest en de andere bij toeval daeraen deel gehad, soo nogtans dat de
allerprincipaelste ontslopen was. Dese wierden vervolgens overgebragt na
Leeuwerden, en bij ontkentenis proces vergunt, het welke nog is duirende.
Voorts 60 a 70 ruiters en soldaten tot Coudum geinquartiert tot bedwang van
onrustige geesten.
In Westdongeradeel is het ook wat onrustig geweest, sonder dat ik als nog weet
waerin hetselve heeft bestaen, werdende 't daer gebeurde wat bedekt.1)
Dus blijkt dat de gemoederen ongerust blijven en dat dese sware lasten die de
spetien door nauwkeurige beschrijvinge haer reeds kennelijk doen sijn, en de
beschrijvinge der familien door te doene quotisatie haer nog meer doen vresen.
Overmits S.Ht. bij desselfs aenwesen alleen geen appointement had gegeven op
de remonstrantie bij de eygenerfde grietsluiden ingelevert, soo waeren deselve steeds
in verlangen daer na, blijvende in de onsekerheit over den uitslag en niet wetende
hoe sig te gedragen in de stemcedullen te vullen.
Onderwijlen hadden de grietsluiden Sminia van Wommels en Glinstra gecoren de
partij van liever van de Landsdag te renuntieren als voor eygenerfde moeten gaen.

1) Zie echter ‘Lev. v. Will. IV’, dl. III, blz. 27, en wat daaromtrent beneden bij Wonseradeel
in een noot wordt medegedeeld.
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Dog eyndelijk quam op Donderdag den 23 Januarij het appointement behelsende
admissie voor dese mael mits bij de soodanige nog een Edelman geadjungeert wierde.1)
Hierdoor veranderden die beyde Heeren en elk maekte schikkinge soo hij best
conde om de cortheit des tijts.
Maer 't was al difficiel om soo veel Edellieden uittedenken wyl dat 14 die moesten
gecoren werden, maer uitgerekent wierden 17 a 18 verkiesbaer te sijn, elk al liefst
willende doen stemmen daer se eenige relatie toe hadden.
Dog des Saturdags den 25 Januarij coomt een nader berigt of advis van Sijn
Hoogheit nopens de admissie der militaire officieren, welke sijn Hoogheit verkiesbaer
verclaerde tot effective Capns incluis, waerdoor ruimte quam.2)
Dog dese nadere schikkingen hadden nauwelijks soo ras rugtbaer connen werden
tensij de afmarsch der Beyerse trouppes en de nootsaekelijkheit hunner afbetalingen
oorsaeke had gegeven tot een extra Landsdag tegen 29 Januarij, waertoe nog
verscheydene grietsluiden en leden opquamen, dog evenwel een incomplete
vergaderinge uitleverden; en bij die gelegentheit elk sijn particuliere consideratien
nog con bevorderen, en tegen Woensdag, ter stemminge in de dorpen bepaelt, doen
reguleren.
Vermits ik mede in mijn beschrijvingen geoccupeert en alles vooraf bepaelt had
bleef ik agter en 't huis, en voleynde deselve, en besorgde de stemmingen en wat
daertoe relatie had; en vertrok na sulx des Satur-

1) Zie Bijlage XXIV hierachter.
2) Zie Bijlage XXV hierachter.
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dags den 1 Febr. na Leeuwerden, onder 't opcomen en aenhouden van een sware
noordwester storm, die nogtans geen schadelijke gevolgen had.
En om in 't voorbijgaen dese remarque te maken, men was nu soo gewent aen alle
de desastres ons sedert menigte jaren overgecomen, dat de apprehensie voor meerdere
swarigheden als uitgedooft was.
Eerstelijk de determinatie ter oorlogspartij of neutraliteyt.
Vervolgens de inquartieringe van Maillebois met een frans leger in Westphalen,
ter onser bedwang en in mogelijkheit van invasie en verrassinge 't allen stonden.
De overgebragte oorlog in de Nederlanden, verlies en subit overgaen van soo veel
schoone en sterke barriere plaetsen, verlies van batailles, en eindelijk de
overrompelinge en inbesitneminge van Staetsvlaenderen door Vrankrijk.
En de waerschijnelijkheit dat Vrankrijk door sijn overmagt, als het er lust toe had,
in 't beste van ons land ons de wetten sou connen voorschrijven.
Daerbij coomende de vreeselijke sterfte onder 't rundvee.
Alle dese verscheydene objecten van becommeringe scheenen als toegedempt te
werden door een nog grooter welke was de staet van beroertens van vorigen jaere
binnen lands voorgevallen, geduirende de welke de vreese van buiten wel eenigsints
was gemindert door de wel te passe comende en seer onverwagte sluitinge van
praeliminaire vredensartikelen tot Aken, maer geensints geheel weggenomen, de
bedenkingen overblijvende dat Vrankrijk van onse binnenlantse ongesteltheit sou
willen profiteren.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

284
Maer de sterfte onder 't rundvee grosseerde onderdes op nieuw soodanig dat elk
scheen te moeten verlegen staen door 't verlies van soo veel capitalen en incomsten,
als dese plaege veroorsaekte.
En evenwel geduirende de onlusten hoorde men er nauwelijks van spreeken.
Soo verdooven de sonnestralen de vlammen van een turfvuir.
s' Maendags den 3 Febr. was 't Collegie vergadert.
Dingsdag den 4 wierden geëxamineert de respective procuratien ten Landsdage,
die s' daegs te voren moesten incomen.
De plaetsen der Edelluiden gerequireert om gestemt te werden bij eygenerfde
grietsluiden als nog uit den adelijken Staet geadmitteert waren vervult soo volgt:
Ferwerderadeel Jr. Rutger v. Haersolte alleen.
Oostdongeradeel Jr. Bartold Douma v. Burmania Envoye te Weenen.
Agtcarpelen Jr. Harinxma van Heeg.
Tietjerksteradeel Jr. van Coehoorn gewesen ingesetene.
Smallingerlant Jr. Coenen.
Hennaerderadeel Jr. Schelto van Eysinga.
Hemelumerold. Jr. J.R. v. Sygers ter Burg tot Langst.
Uitingeradeel Jr. Hessel Vegelin van Claerbergen.
AEngwirden Jr. Ulbe Jan van Aylva.
Schoterland Jr. Menno van Coehoorn.
Lemsterlant Jr. Douwe van Sixma old. coll.
Gaesterlant Jr. Ulbe Aylva van Rengers.
Opsterlant Jr. Watse Andries v. Sytsama Lt. coll.
Ooststellingwerf Jr. Jan Frederik van Burmania. Coll.
Dog eygentlijk was die van Gaesterlant doenmaels

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

285
defectueus en wiert daerom terug gesonden om nieuwe stemminge te doen.
En die van Lemsterlant quam eerst s' anderendaegs.
Aengaende nu de gestemde persoonen uit den adelijken Staet wiert bedenkinge
gemaekt hoe best te doen, en geresolveert de lijste daervan te senden aen S.Ht., om
te vernemen of deselve daerover ook eenige consideratien had, en bleven soo lange
de procuratien ouverteleert (open).
Dog aengaende Lemsterland, de Heere Sixma bij eygenhandige verclaringe had
laten bedanken, wiert geordonneert nieuwe stemminge van een adjunct Edelman.
Het Collegie vervolgens nog eenige dagen in die week besoignerende over
pagtsaken en een afrekeninge van de Fiscael Nauta, rakende s' lands aendeel in de
boeten, soo wiert onse terugreyse na huis verhindert door een nieuwe opcomende
vorst, hoeseer ik nodig had aldaer nog de recapitulatie en voltrekkinge van al het
gebesoigneerde bijtewoonen.
En daerom vertrok des Dingsdags te voet, en deed een seer ongemakkelijke reys,
gelijk mijn soon, welke des Sondags over swak ijs met genoegsaem geselschap hier
was gecomen, onder regen en snee s' Maendag gelijke dog nog veel ongemakkelijker
terugmarsch had gedaen.
Ik bleef dan dien week uit buiten op 't land tot des Saturdags, wanneer 't gebroken
ijs mij toeliet van de hoek af bij de Koevoet met een jagtie na Sneek te seilen.
De becrompentheit van penningen in 't generael maer bovenal van het Comptoir
Generael had ter Generaliteit een resolutie te wege gebragt waerbij uit yder
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Provintie een Heer gelast wiert om deswegen een reysje na den haeren te doen en de
hooge noodsaekelijkheit van geltfournissementen aentedringen.
De Heere Haren al den Vrijdag den 7 uit den Haeg vertrokken sijnde bij sig
hebbende tot geselschap de Moscouse Prins Galliezin, en Graef van Golofka, quam
niet voor Dingsdag daeraen op de Lemmer onder belemmeringe en gevaer van ijsdrift
en sneejagt, en sukkelde niet minder binnen s' lands alwaer het ijs de scheepvaert
mede belettede.
En tot Leeuwerden des Donderdaegs aengecomen sijnde wilde geerne bij 't Collegie
geexpedieert werden, welke om de incompleetheit van haere vergaderinge en
difficulteringe daerin bij eenige tot Maendag wiert uitgestelt, en doen gerenvoyeert
aen de Staetse vergaderinge, binnen 3 a 4 dagen staende te expireren - dog de
veranderinge in de verwisselende ampten verhinderde de sessie en sijn voorstel tot
Maendag den 24 Febr., soodat eerst resolutie kreeg tot betalinge van 45000 gl. den
26 Febr. en gevolgelijk des Vrijdags retourneerde.
De Heere Wijkel Secrts van 't Collegie had bij de besoigne over de reforme der
ampten opgedraegen en afgestaen van te sijn de mond van 't Collegie soo op de
introductie der Landsdag als bij andere solemniteiten, waervoor sijn vader1) al in den
beginne van desselfs aengevaerde bedieninge had becomen 500 gls jaerlijks, mits
soo 't seggen was jaerlijks op de propositie dag 't Collegie regalerende, staende
doenmaels deselve seer in de gunst van 't Hof, en voortgecomen

1) Henricus van Wyckel was in 1679 Secretaris van Gedeputeerde Staten. N. Naaml. der Grietm.
blz. 382.
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ter gelegentheit dat een Heere grietman Fokkens1) van Opsterlant doenmaels praesident
in die qualiteyt de introductie moetende doen, en fijn weinig geest besittende, sijn
geheele harangue had gedaen ‘Edele Mogende Heeren of ik hette folle of lyts sisse,
jild is de botschap; Pastor dôg 't gebed.’2)
En dese afstant benevens andere pointen door 't Collegie opgegeven waeren
gesonden aen Sijn Hoogheit om daerover te decideren.
Soo viel in bedenkinge of de Heere Secrts. Wykel onderdes sou continueren, of
de Praesident in der tijt, en hem vervangen. En is het 1e goedgekeurt.
In dese tijden viel er ook veel te doen over het reguleren der deelscosten voor de
grietsluiden welke het Reglement van S.Ht. dicteerde dat moesten bepaelt werden
op een vast tractament.3)
In 't algemeen was onder de ingesetenen een bevattinge van exorbitante profijten
die regenten en grietsluiden genoten, en daerom hebben se ook begeert van eenige
vaste bepalinge te hebben.
Uit dien insigt sal waerschijnelijk S.Ht. dit artikel in dier voegen hebben gereguleert.
Maer de beooginge die 't gemeen daerin hadde wert door dese bepalinge niet
volcomen beantwoort, vermits nu het op een rekenen coomt, de matigheit der
opcomsten niet alleen blijkt, terwijl veele grietsluiden uit die oorsake meerder
praetenderen, en andere te vreden sijn met te behouden wat se genooten en niemant
hetselve laet verminderen.

1) Martinus Fockens, Grtm. v. Opsterland 1650-1692.
2) Een predikant moest bij de opening der Staten-vergadering een gebed doen.
3) Art. 15.
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Ik genietende in alles ongeveer 1650 gl. of daeromtrent verclaerde mij te vreden te
houden om ongeveer op die somma of na proportie dat de groote consente 20 jaeren
door elcanderen hebben gedaen, en het 20e gedeelte daervan gevoegt bij de 8 stv.
per floreen te samen mogen uitmaken.
Mijn broeder volgde hetselve, hoewel sijn grietenie schoon kleiner dog niet min
lastiger maer ongeveer 11 a 1200 gl. con renderen.
Maer verhogingen wierden geëyst in Wymbritseradeel, Wonseradeel en
Baerderadeel als ook Franequeradeel. Van de overige can ik nog met geen sekerheit
seggen.
De begrootinge van Baerderadeel gaf het meeste eclat.
De declaratie of opstel van costen bij een grietman uit de deelcosten te hoeden
was waerschijnelijk opgestelt bij de Secretaris Wiarda of sijn vader. Eyschende gelijk
veeltijts procureurs of advocaten 't sij met of sonder grond, waerdoor sijn praetensie
14 a 1500 gl. hooger quam te steygeren als hij nu genoot, schoon hetselve reeds 1000
gl. bedroeg.
Dit gaf een merkelijk beweginge onder de ingesetenen maer voornamelijk bij de
absente eijgenaren, waeronder persoonen waren van consideratie en mogelijk meer
als in eenige andere grietenie, welke daertegen opstelden hunne tegenverclaringe en
protesteerden tegen 't informeel besluit onder presentatie nogtans van denselven
grietman te willen laten behouden 't geene hij tot nog toe heeft genoten, of hem
toeteleggen een tractament van 1700 gls. sonder wijders, en alle overige profijten en
uitgave aen sig te behouden.
In Wonseradeel was het ook ongeveer na die wijse geschoeit.
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Onderwijlen hebben die Heeren grietsluiden sig daerover aen sijn Ht. geadresseert,
die vermoedelijk seer sal gesurprenneert sijn dat een voornemen van reforme strekt
tot meerder belastinge der ingesetenen.
Op Donderdag den 20 Febr. 1749 geschiede de introductie der Landsdag, en deed
de Secrets. Wykel de propositie en Ds. Winterswijk1) het gebed.
Vrijdag disponeerde Westergoo van haere ampten gelijk ook die van Oostergoo,
welke laeste mede opmaekte een nieuwe tourbeurte of soogenoemde almanak,
geschoeit op deselve voet als die voor desen plagten te rouleren, maer de particuliere
verbintenissen om die ampten te doen vallen op de grietsluiden wiert voor geannulleert
gehouden, gelijk deselve ook reeds vooraf met onderlinge toestemminge waren
verbrant geworden.
Saturdag den 22 Febr. namen de Heeren Glinstra, Eysinga, Haersolte en Sminia
afscheit van 't Collegie, de tijt haerer sessie geëxpireert sijnde.
En dien selven dag de Heere Haersma v. Smallingerlant uit Oostergoo en s'
Maendags daeraen de Heere G.U. v. Burmania uit Westergoo op t Collegie
geintroduceert.
Maendag den 24 vergaderden de Staten voor de eerstemael.
En wiert geintroduceert de modus bij S. Hts. reglement gepraefigeert, om in de
camer van Oostergoo te doen compareren alle camers 1o. bij verschil van sentimenten
in de respective camer 2o. om de resumtie aldaer te doen.2)

1) Winandus Winterswijk deed te L. 19 Febr. 1747 zijn intree, stierf te L. 3 Oct. 1766 en is
begraven in de Galileër kerk. Romein a.w., blz. 34.
2) Art. 22.
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Dingsdag, Woensdag wiert het voorstel van de Heere Haren soo verre geaccordeert
dat het Comptoir Generael promptelijk sou werden gesubsidieert met 45000, sijnde
't beloop van een dubbele maend intrest, en dat nopens verdere geëyste
fournissementen en consenten alvorens bij een commissie s' lands finantien souden
werden geëxamineert, en daeraf een balance geformeert.
Welke commissie Maendag den 3 Maart geexcerceert wiert door 't mindergetal
J.G. v. Burmania en mij uit 't Collegie sampt S. v. Eysinga en Secrts Haersma uit de
rekencamer.
In Febr. bleek het van veele canten, dat de sterfte onder 't rundvee merkelijk afnam,
sijnde desen 3 Maart soo veel ik wete althans geen siekte in Lemsterlant, Gaesterlant,
Hemelumeroldefaert en Doniawerstal.
Bij 't exerceren der Commissie over de balance wiert besloten, dat bij subdelegatie
van mij, Secrts. Sminia en Secrts. Haersma 't comptoir van Bouricius sijnde 't
principaelste sou geexamineert en op 't papier geset werden; waerover wij 3 dagen
besig sijn geweest, en Vrijdag den 7 aen 't mindergetal hebben rapport gedaen en
vervolgens is gebragt aen de Staten.
De Staten vergaderden onderwijlen dagelijks tot afdoeninge der ords pointen ter
deliberatie voortgebragt; voorts openende en resumerende in 't princelijk reglement.
't Collegie had ook haer dagelijkse besigheden en vergaderingen.
Op Donderdag den 6 Maart quam S. Hts. decisie rakende de sessie van 't Collegie
uit Oost-Dongeradeel, adjacerende aen partijen litiganten elx de ½ van 1 jaer.
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Alsnu begonden de saeken aen de Groninger grensen wederom aengestookt te werden,
werdende menigte geschreven papiertjes gedesserveert tenderende om de luy te
dehorteren van de betalinge der vijf spetien, nieuwelijks beschreven met belofte van
hulpe van de Omlanders.
Dit communiceerde sig ook na de cant van Collumerlant.
Vervolgens informeerde sig de procureur Genl. op dese ongeregeltheden, deed
verslag van sijn bevindinge aen den Hove en ook aen 't mindergetal; hetwelke was
van die uitwerking dat Saturdag den 8 Maart 't mindergetal s' nademiddags extra
vergaderde, en aldaer de proc. Genl. ontboden sijnde mondeling verslag dede van de
genoegsaeme informatien, dat soodanige geschriften veelvuldig waren uitgestroyt
soowel in Agtcarspelen als Collumerlant; dat derhalven veele sig hadden verbonden
om niet te betalen; dat daerop de oude Gecomme. tot Collum, onder anderen de advt.
Eppinga, hadden doen beleggen de Gecomde van de andere dorpen om aengemerkt
de algemeene ongeneygtheit ter betalinge te overwegen wat de ingesetenen aen te
raden, en wiert besloten aftemanen alle tegenstant, en dus de nootsaekelijkheit der
betalinge vast te stellen, dog sonder effect; vermits s' anderendaegs wederom briefjes
waren gestroyt geworden afmaenende soodanige, met bedreiginge van de poene des
doods tegen die welke sulks quamen te doen.
Vervolgens vond de camer goed dat het nodig was om derwaerts tot bedwang en
dekkinge van die contreyen tegen onrustige nabueren te senden militie, en daerover
te confereren met de Genl. Sigers comman-
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derende de troupes in dese Provintie; gelijk geschiede, en dus finael geresolveert uit
het guarnisoen van Leeuwerden te detacheren onder 1 Lt. Coll. en 2 Capns. 150 man
na Collum en uit Doccum 1 Compe. paerden, met verdere ordre aen 't guarnisoen
aldaer om op de eerste berigten met meerder manschap secours te geven.
Het welke s' anderendaegs Sondag den 9 Maart wiert werkstellig gemaekt.
De grietsluiden in de Zevenwouden al sedert ao. 1635 met elcanderen hebbende
opgerigt een perpetuele schikkinge of tourbeurte der ambulatoire ampten op haer
quartier vervallende en sulx sonder interruptie agtervolgt sijnde met effect der
onderlinge verbintenisse om deselve alleen op de grietsluiden of ter selver dispositie
te stellen, welke in den beginne seer nodig en nuttig geoordeelt sijnde, om
voortecomen oneyndige cuiperien, hoewel eenigsints tegen besondere voorregten
van de ingesetenen strijdende, soo wiert hetselve oudstijts door de Heere Stadhouder
schriftelijk mede vertekent en bevestigt, en assisteerde deselve mede bij de solemnele
maeltijt, welke de nieuwe of geintreerde grietman moest geven. Dog dese en
diergelijke conventie welke in Oostergoo wel dikwils gemaekt dog telkens weder
interruptien had gehad, bij 't nieuw reglement (van) S.Ht. uitdrukkelijk vernietigt en
verboden sijnde als strijdende tegen de gemeene vrijheden, soo heeft men, ingevolge
van deselve artikelen, uitgedagt een nader reglement van tourbeurten en onder conditie
dat de ampten, op yder grietenie vallende, souden staen ter dispositie van de
Volmagten in deselve comparerende, gelijk voormaels bij Westergoo was geschiet.
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't Effect daervan in Oostergoo is hier voren verhaelt.
In de Zevenwouden vielen eenige bedenkingen en stribbelingen.
In saeken van belang voornamentlijk daer 't eygen bij geinterresseert is coomt men
selden tot eenparigheit, als door inschikkinge aen dwarsdrijvende en vasthoudende
persoonen welke door het uitteherden merendeels haer sin crijgen en de genereuse
er eenigsints bij te cort schieten. Behalven de ambulatoire ampten Staetsgewijse
vergeven hebben 7 grietenien en de stad Sloten een gemeenschap van dijksaken over
de afkeringe der zeewateren in het district van Veenhuisen af tot aen 't Rodeklif toe,
waer omtrent tot elucidatie dient dat Veenhuisen was voormaels een gehugtje staende
op de cand van de worst een water, vaert of sloot uit de rivier de Cuinre in volle zee
lopende en Overijssel van Vrieslant scheydende, welke als nog de sigtbare lemyt
aldaer is. Dog sedert de indijkinge in den jaere 1702, wanneer door de slegte voorsorge
bij de Overijsselaers van haere seedijken oorsaeke waren van geduerige inundatien,
en de hooge quartieren van die Provintie, van alle zeewatersgevaeren 't eenemael
bevrijd, verwaerloosden de Cuinre en andere leegere quartieren te hulp te coomen,
soodat de sluitinge voortaen sig strekte van de Lindedijken tot aen de Tionger of
Cuinre, alwaer nu de nieuwe Schotersyl is, en doenmaels geleyt wierd tot costen van
de Provintie en ook de zeedijk tot daer aen toe van de Linde tot derselver laste gemaekt
wierd en nog onderhouden, waerdoor eygentlijk t Woudse contributiedistrict blijft
van Schoter nieuwe syl af tot aen 't Roodeklif, omtrent welk laeste ook verschil is
gemoveert.
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't Roodeklif is een hoogte, steil als een rots zeewaerts, soodat het meer als voor een
zeedijk verstrekt.
Dus was de deelinge bij 't groot arbitrament der zeedijken, ni fallor 1535,1) natuerlijk
wegens de Zevenwoudse seven Grietenien en de stad Sloten, van Veenhuisen, dat is
Overijssel scheidinge, tot aen het Roode Klif, en wederom van het Roodeklif af
verder westwaerts tot laste van Uitingeradeel buitend. Wymbritseradeel,
Hemelumeroldefaert etc.
Maer vermits de Suiderzee in haer gewelt merkelijk heeft toegenomen, eerder
door het verwijden als verdiepen der zeegaten, waerdoor de vloeden en ebben van
de Noordzee sig schielijker communiceren aen en langs de geheele Suiderzee, en
dus haere eygenschap meer deelagtig werden, waerdoor nu bij de Lemmer het verval
van eb en vloed wel een voet verschil en bij goede geheugenis bevorens nauwelijks
soo veel drift was dat men er onderscheit van con sien, soo heeft de vragt van die
hooge wateren meer en meer de boesem der Suiderzee, op onse costen verwydet,
door het inslorpen en afkabbelen der klyngronden tot het sand toe, soodat genoegsaem
alle voorland voor de zeedijken in zee is verandert, gelijk nog geen vijftig jaer geleden
bij Lemsterhoek een groot stuk lands voorwaerts in zee uitlag en nú en al voor 25
jaeren aldaer een diepte van 11 v. water is geworden, en ook bij vorige tijden al
dikwijls is gebeurt dat de eerdwerken der zeedijken toe de voet aen de afkabbelende
zee geëxponeert sijnde is ingebroken, en telkens bij sware desastres nieuwe
binnenlagen gemaekt omdat

1) Charterb. v. Vr. II, blz. 628 enz.
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men in die tijt weinig werk van palage maekte als nu uit hooge nood.
Soo heeft dan ook de zee het voorland bij 't Roodeklif ingeslokt, en die hoogte
selfs begonnen te ondermijnen, waerdoor in den jaere 1680 of wat later nodig is
geweest eenige palage te slaen voor deselve voet, en sulx geschiet sijnde door de
dijkgraef V. v. Glinstra1) grietman van Gaesterlant aen de O. cant voor 't selve Klif.
En bij vervolg ook eenige inkabbelinge geschiet wesende aen 't westeinde van 't
Roodeklif bij Hemelumeroldefaerts contributiescheidinge, soo hebben die
contribuanten willen ingereren dat het geheele Klif aen de Wouddijkenlast behoorde,
en hebben sig bepaelt om niet verder haer werken te maken als tot aen de westcant
toe, niet sonder eenig gevaer bij verdere afspoelinge voor 't gemeene land. En schijnt
eygentlijk niet natuerlijker te sijn, dat de beyde contributien, die tot aen het Oost of
tot aen het Westend sig uitstrekken van dat Klif, sijn verpligt haere uitgestrektheit
bij verval en afslag van dat Roodeklif te continueren, soo verre dat bij tot aen de
blijvende hoogte sluitende 't land voor zeewaters inbreuk bevrijd (blijft), en wel yder
hunner bij praecautie de voet bewaren dat hij natuerlijker wijse sulx tot op de helft
voor sijn aendeel mag doen.
Dog het soo genoemde vrouwenzant heeft sedert eenige jaeren herwaerts soo veel
duinzand uitgelevert en langs het Roodeklif en verders tot aen Laaxumer buiren doen
aenspoelen, dat daer nú gants wat hoog strant is, dog ligtelijk weer onderhevig om
bij veranderinge van stroomen of waterleidingen weder weg-

1) Valerius v. Glinstra, Grtm. 1679-1693.
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tespoelen, sijnde het de aert: landen versanden, en sanden verlanden.
Nu dan om weer tot mijn afweidings reden weder te keeren, dient dat die 7
grietenien ao. 16351) hunne tourbeurten fixerende, mede in computatie namen de
rouleringe van het ampt als dijkgraef, waerbij de vijf naeste en meest contribuerende
grietenien bequamen bij touren het dijkgraefsampt als anders het
monstercommissariaet voor haer beurt sou gecomen sijn; waerdoor Weststellingwerf,
Ooststellingwerf en Uitingeradeel, die in genendeele part of aendeel aen onse
contributie hadden, eenige avantage bequaemen, en Opsterlant en Aengwirden eenige
desavantage; dog waerschijnelijk door rekkelijkheit van eenige is ingewilligt
geworden.
S.Ht. nu bij 't reglement, en het ook uit natuirlijke redenen moetende voortvloeyen,
gestatueert hebbende, dat de ambulatoire ampten egael souden werden verdeelt over
alle grietenien, soo volgde dat de zeedijkssaken daer inne in geen consideratie conden
coomen. Dit stiet eenige en wel bisonder Ooststellingwerf, hoewel ongegront; en
ook was het nadeel van 3 jaer monstercommissariaet in 30 jaeren te moeten missen
een genoeg object van difficulteit.
Schoterlant in de bedelinge der dijken nu yts bij een conceptverdeelinge benadeelt
werdende mishaegde dese nadere schikkinge; maer de overige agt grietenien waren
eenparig en hielden de vorige ordre van hun almanak of tourbeurten, alleen met de
veranderinge dat het ampt van rekenmeester dat nu geaggeert was bij 't eene
mindergetal, voortaen sou comen op die grietenie welke voor desen 't dijkgraefsampt
tot sijn deel creeg.

1) Charterb. v. Vr. V, blz. 368.
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Eindelijk wiert sulx geconcludeert, en een vrindelijke bijeencomste gehouden met
alle de volmagten, en deselve een collation gegeven werdende wiert soo bij voorraed
op Saturdag 8 Maart vastgestelt, en in gevolge dies van de ampten voor de
tegenwoordige 3 jaeren gedisponeert, en de tourbeurte wijders ter approbatie van
S.Ht. opgesonden, om Maendag sijnde den 10 Maart op de camer van de Zevenwouden
in forma geadviseert en gestemt te werden.
Wat nu aengaet de begevinge der ampten van dijkssaeken, sijn dijkgraef, 3 dijks
Gedeputeerden, 1 Secretaris, 1 ontvanger. Alle dese amptenaren leggen om de drie
jaeren haer ampten neder, en worden deselve of andere op nieuws vercoren.
De dijksgedeputeerden staen van oude tijden af, en ook volgens de instructie bij
't Collegie geapprobeert ni fallor 1715 a 1716 of wat later, ter nominatie van de 3
meestcontribuerende grietenien Doniawerstal, Gaesterlant, Lemsterlant, en werden
daer ook genoegsaem gecontinueert.
De overige ampten werden nu om de drie jaeren verandert en begeven.
Volgens een annex van het almanak en conventie van de Woudse grietsluiden
maekte het daervan een gedeelte uit. Die separate conventie geannulleert en verboden
sijnde, bleeven de dijkssaken een aparte besorginge.
Het Secretariaet was ook alle drie jaeren los en moest alsdan telkens geresigneert
werden, dog daer is geen exempel van discontinuatie.
Sloten praetendeerde daeraf alleen de dispositie te hebben als een consolatie van
de verdelinge der overige beneficien; dog is haer noyt toegestaen.
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Het ontvang rouleert over alle agt leden, wete niet bij wat tijt dus vastgestelt, maer
wel dat nu het is geweest in volgende ordre: 1740 Haskerlant, 1743 Gaesterlant, 1746
Doniawerstal, 1749 Lemsterland moest werden, 1752 Aengwirden, 1755 Schoterlant,
1758 Opsterlant, 1759......
In saeken van die natuere als dijkssaeken is het aen de eene cant wel redelijk dat
alle contribuanten aendeel hebbende in de last ook aendeel hebben (in) de avantage,
en aen de andere cant dient er onderscheit gemaekt met relatie tot de meest
contribuerende en naest ter zee gelegene. Dus wiert daerover al eens en andermael
geconfereert hoe te schikken, dog altoos praetendeerde de een of andere benadeelt
te sijn en was eyndelijk het project geworden op dese wijse:
Haskerlant was nu dijkgraef en sou 't behouden 3 jaer en 't volgende 15e jaer 1
jaer missen voor Aengwirden,
Doniawerstal altoos 3 jaer om de 15,
Schoterland

} 1½ jaer

} dog 't 2e 15 jaer

Schoterland 2

Aengwirden

} 1½ jaer

} dog 't 2e 15 jaer

Aengwirden 1

Gaesterlant 3 jaer; Lemsterlant 3 jaer; Opsterlant vast altoos Ontvanger Generael;
Sloten vast altoos Secretaris.
De drie meestcontribuerende en naestgelegene waren Lemsterlant, Gaesterlant,
Doniawerstal. Daer had niemant tegen dat die de volle drie jaeren fungeerden, als
hebbende Doniawerstal ongeveer 3819 florenen, Gaesterlant 3022 - 19 florenen,
Lemsterlant 2369 ruim 24 florenen. Haskerlant had c. 1068 en nadergelegen, dus
moest minst missen, Schoterlant ruim 625 en voor t overige geen belang bij de zee,
als hoog en
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droog. Dus sou Haskerlant 1 in 30 jaer missen, en Schoterlant 2½ jaer in 30 jaer.
Opsterlant hoedt 600 (florenen) als voor wien 't dijkgraefsampt ongelegen was en
bij deselve niet conde waergenomen werden als 8 uir van de zee geeloyneert, en het
overige sijner grietenie mede buiten belang, sou tot eenig contentement hebben de
perpetuele begevinge van het ontvang Gen., mits dat de persoon op wien 't
geconfereert sou werden moest woonen in Lemsterlant, Gaesterlant, Doniawerstal,
Sloten of op de Jouwre.
Aengwirden hoedt 191 flr., die sou de eene tour der 15 jaren genieten 1 ½ en de
andere tour 1 jaer.
Sloten hoedende 128 flr. sou hebben de perpetuele benoeminge van 't Secretariaet.
Dit scheen allesints gesmaekt, uitgenomen bij Schoterlant, en hoe seer de andere
hem wilden overtuigen, 't vond geen ingang, en terwijl men liefst met eenparigheit
wilde concluderen had Haskerlant de condescendence om te verclaeren dat hij sig
wel gelijk met Schoterlant wilde stellen en hij nu 't laeste jaer afstaen voor Aengwirden
en vervolgens alle touren van gelijken, mits Schoterlant 't selve deede. Dog hij bleef
onversettelijk niettegenstaende de aenhoudende instantien en overredinge van sijn
naeste vrinden en alle verdere leden; eindelijk nam 't op beraed tot s' anderendaegs,
en doe al wederom 't selve liberum veto. En daer bleeft doen bij.
12 Maert wiert geconcludeert tot een besoigne over de balance in finantien, door
't mindergetal gecomme. G.U.v.B. en J.V.v.C., uit rekencamer S. v. Eys. en Secrts
Haersma. Men bespeurde weinig voortgang in die besoigne, vermits te veel saeken
moesten nae-
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gesien werden, en wiert dus geconcludeert op een subdelegatie J.V.v.C., Sects.
Haersma en Sects. Sminia, met dat effect, dat wij na twee daegen occupatie een staet
der schulden en defecten en detail opstelden, waerbij gebleken dat wij in een rond
jaer nog te cortschoten, op de voet als de militie ter onser repartitie als nu bekent
was, nog jaerlijks in de finantien te cort souden coomen 550000 Gl. nadat wij voor
volle ontvang hadden genomen 900000 gl. uit de pagten gemist en door de quotisatie
geschikt om geremplaceert te werden, hoe weinig ons de mogelijkheit daervan
toescheen, en dat wij meer als 7 millioen schuldig waren, eer wij ter generaliteyt
souden connen liquideren onse defecten op petitien (spetien?), intrest sendinge en
extra oorlogs diensten der militie.
Men deed rapport, en wierd bij de Staten goedgevonden dien staet bij secrete
missive aen S.Ht. toetesenden om onse hooge noot te kennen te geven, en dat wij
souden genootsaekt sijn alles boven binnenlandse militie en eygenhoudende sampt
intrest (?) onbetaelt te laten of de comptoiren van renten en intrest te doen ophouden.
15 scheydede daerop de Landsdag.
Er wierd wijders geresolveert bij placaet1) nader aentedringen tot invorderinge van
de nieuwe spetien, onder beding dat van de ingeslopen defecten revenu

1) 19 Mei 1749 werd daartoe een publicatie geresolveerd en gearresteerd door de Staten, die
in een gedrukt exemplaar aanwezig is in het archief v. E., benevens een placaat ter uitvoering
van de Quotisatie van 16 Mei 1749, met de verdeelingen daarvan over de Grietenijen en
Steden en personen, en ‘regulen van Quotisatie’, en voorts een Notificatie omtrent de veeziekte
d.d. 19 Mei 1749.
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sou geschieden en beteringe (betalinge) gedaen werden voor het 2e termijn.
Onderwijlen compareerden de bij opene acte ontboden Collumerlanders, en nadat
sij haer excuis gemaekt hadden dat haer insigt van goede meninge was geweest en
sij het quaede wilden voorcomen, dat die van Collumerswaeg hadden gedreygt,
ontvingen se haer sententie waerbij Eppinga en nog een wierden gecondemneert in
een boete van 25 g. fr. rijd. boven de costen en de andere van 50 ggl. met bedreyginge
dat ingevalle sij sig weder aenmatigden de qualificatie van soogenoemde Gecomde
sij serieuser en des noods aen den lijve souden gecorrigeert werden.
Die van Collumerswaeg compareerde van gelijken den 15, dog men liet hem weder
gaen omdat hij alles ontkende, en de Procureur Gen. gelast verder informatien te
nemen en hem bij ordonnantie wege te actioneren.
Ook wiert als nu losgelaten en ab instantien ontslaegen de eene van Coudum (de
minst beschuldigde) bij gebrek van bewijs, omdat verscheydene getuigen direct
anders en dus favorabel deponeerden als sij aen de Proc. Gen. hadden gedaen
praeparatoir.
16 wiert een ander van Twysel wegens oproerige discoursen op 't blokhuis
overgebragt, gelijk ook in dese tijt een schipper van Oosterzee over feitelijkheden
tot tijtsomstandigheden relatyf.
18 mijn broeder nu reeds 61 jaeren bereykt, en door de onrustigheit der Jouster
inwoonderen in de beroertens weinig genoegen hebbende, en van wegens de
allerhande omschrijvingen en werkstalligmakingen der placaten tot redres van saken
en finantien veel fatigue moetende uitstaen, en het reysen na Leeuwerden heen
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en weer hem tegenstaende en lastig vallende, had genegentheit gecregen tot meerder
rust en daerom voorgenomen sig van sijn grietmansampt in faveur van mijn soon te
ontdoen, waervan hij mij mids December des vorigen jaers kennis gaf en bleef
persisteren, wagtende na gelegentheit om daertoe van sijn Hoogheit, die nu de electie
uit het drietal had becomen tot een grietman, gunstige toestemminge te verkrijgen,
't geen voor S. Hts. vertrek van hier gelukte; alleen bedenkelijkheit door S.Ht.
gemoveert werdende of dese onverwagte resolutie in dese tijtsomstandigheden niet
meer sou schijnen als een rebut van de regeringe als wel rustenslust, en daerom
verclaerende liefst te sien, dat hij nog eenigen tijt sijn functie bleef waernemen, gelijk
hij deed, en gevolgelijk in 't begin van Maert op nieuws bij S.Ht. door missive
insteerde tot agreement, gelijk bequam den 17 Maert.
Waerop ik de Heeren van de Landen versogt dat se 't anderendaegs souden willen
vergaderen, gelijk de 1e Heere, de grietman Haersma van O. Dongeradeel deed.
Dus 18 Maart wiert gepraesenteert van resignatie en bij 't Collegie geaccepteert;
voorts gemelte Heer benevens mij gecommitteert tot het opnemen der stemminge in
Haskerlant, welke de facto uitgeschreven wiert tegen den 29 en de overbrenginge
tegen den 31 dito.
Een geval dat een yder surprenneerde wijl er niemant van wist of oyt gegist had.
Men besorgde derhalven ten spoedigsten de stemcedullen bij de overige eygenaers,
die geen swarigheit maekten, en wierden in de stemmen tot drietal gebragt en uitgeset
de Secretaris Glinstra, Griffier Plettenberg en mijn soon.
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't Geen alles bij behoorlijker wege verrigt werdende is den 1 April rapport gedaen,
en sijn Ht. kennisse gegeven van de gedaene uitsettinge van drie personen, sonder
dispuiten en met eenparigheit en deselve bij missive versogt daeruit een te willen
verkiesen; welke met een bode wiert overgesonden. Mijn soon, die soo maer even
uit Holland teruggecomen was om sijn Hof te maken en S.Ht. te bedanken, ging
wederom over om de expeditie te bevorderen.1)
13 Maart deed de professor Valkenaer een oratie over de wisselvalligheden van
den Staet met relatie tot het huis van Orange en Nassauw. Dese was reeds gereed
geweest, en bij programmata gepubliceert in Dec. laestleden tweewerf, eerst sonder
relatie tot S. Hts. comste, maer deselve voorvallende in die tijt uitgestelt in hoope
van desselfs praesentie, 't geen evenwel de tijt niet toeliet. De nieuwgierigheit was
groot, en een menigte toehoorders toegevloeyt, dog weinig regenten om de Landsdag;
dog ik brak dien dag mede uit. De woorden waeren excellent, de saeken gemeen, de
gesten

1) Op 5 April 1749 volgde de electie. Het stuk, bij afschrift in het archief v. E. aanwezig, is van
dezen inhoud:
‘Edel mogende Heeren, Bijzondere goede vrinden!
Wij hebben goedgevonden uit de nominatie vervat in UEd. Mo. missive van den 1 deser in
plaats van de Heer Assuerus Vegelin van Claerbergen tot grietman van Haskerlant te verkiesen
Jr. HESSEL VEGELIN VAN CLAERBERGEN,
waervan wij UEd. Mo. wel hebben willen geven de nodige kennisse bij desen ten einde
deselve onder eede werde gebragt, en met de daertoe nodige commissie voorsien. Waermede
Edel mogende Heeren, Bijsondere goede vrinden wij UEd. Mo. bevelen in Gods H. protectie.
UEd. Mo. dienstwillige goede vrint, PRINCE D' ORANGE EN NASSAU.
Ter ordn van S.Ht.
J. DE BAK.’
s' Gravenhage den 5 April 1749.
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histrionis. De algemeene oordelen daerover waeren vrij favorabel.1)
19 vertrok ik na huis seer verlangende tot ademscheppinge in de ruime lugt en tot
ligchaemelijke oeffeninge.
Aldaer gecomen liet ik ten eersten de spetien invorderen.
Er staet aentemerken dat ter deser tijt nog altoos onder de gemeente eenige
inwendige onrust was.
S.Ht. seer ter herten nemende het voorcomen van nieuwe wanordres had aen de
Heeren Staten ten antwoord laten toecomen, dat hij ten hoogsten loueerde de
genomene mesures voor de nieuwe bewegingen tot Collum, vermanende Haer Ed.
Mo. om de hand daeraen te houden ten einde alle Justicieren sonder onderscheit de
hand hielden tot stricte executie van de amnestie en haere bepalingen, welke missive
bij absentie van de Staten hier coomende bij 't Collegie wiert geopent en aen de Hove
in een conferentie gecommuniceert.2)

1) Zie Mr. Boeles a.w. II, 2, blz. 467 over dese redevoering. Daar wordt de titel volledig en in
het Latijn opgegeven.
2) Dit stuk, in afschrift aanwezig in het archief v. E., is van den volgenden inhoud:
‘Ed. Mo. Heeren, Bijsondere goede vrinden!
Gelijk wij aen de eene cant met leedwesen uit UEd. Mo. missive van den 8e deses vernomen
hebben de nieuwe bewegingen, die er in Collumerlant, Agtcarspelen en Dantumadeel ontstaen
sijn, soo heeft het ons aen de andere cant tot genoegen gestrekt, daeruit te gelijk te vernemen
de spoedige maetregels die door UEd. Mo. de concert met de Lt. Genl. Sygers genomen sijn
om deselve te stuiten en voortecomen.
De groote aengelegentheit voor de rust van de Provincie, het behoud van s' Landsfinantien,
en voor de sekerheit van de ingesetenen soo voor hunne persoonen als goederen, dat diergelijke
verregaende onderneminge spoedig en kragtdadig tegengegaen op de anthenisten scherpste
geinquireert en tegens deselve met alle rigueur volgens de wetten van den Lande, en UEd.
Mo. placcaet van amnestie, geprocedeert werde, twijffelen wij geensints of sal UEd. Mo.
attentie levendig houden, en ook nauwe toesigt te nemen en sorge te dragen, dat alle Justicieren
sonder onderscheit sig daeromtrent behoorlijk van hun eed en pligt coomen te quijten, waertoe
wij ook van onse cant niet sullen nalaten het onse toe te brengen, en met UEd. Mo. te
coöpereren. Waermede
Ed. Mo. Heeren, Bijsondere goede vrinden!
Wij UEd. Mo. bevelen in Gods heilige protectie.
UEd. Mo. dienstw. dien.
15 Maert 1749. PR. D' ORANGE ET NASSAU.
Ter ordtie van S.Ht.
J. DE BAK.’
Buiten op staat: ‘antwoorts missive van S.Ht. 15 Maert 1749 rakende de troubels in Collumerl.
etc. sampt mesures daer tegen genomen.’
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De gemoederen waren dan als gemelt nog gistende.
De gemeente door 2 lokaesen aengeset bij die welke de beroertens in den beginne
ondernamen en koesterden, namentlijk bevrijdinge der imposten van de pagten en
beschuldinge van regenten over quaede administratie en al te profijtelijke of onnodige
ampten, nu van haer schijnschoone verbeeldinge het bedrog gewaer geworden, sijnde
de regenten allesints gecontinueert hoewel van minder magt, die overgegaen was op
sijn Ht., niet ten meeste genoegen van 't gemeen, en nieuwe lasten, swaerder als te
voren opgelegt door stricte beschrijvinge en invorderinge van de spetien, en een
voorspel van nog swaerdere belastinge bij quotisatie tot herstel der finantien, verloren
bij de verdere pagten, soo gaf het selve aen haer een verwarde indruk. Sij wilden wel
profiteren van de superiteyt die se in vorige somer gebruikt ofte wel misbruikt hadden
en spelen overal de baes, en formeren een volcomen anarchie, maer de militie was
haer in de weg, en de herstelde justitie
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deed voer exemplare straffen haer becommert sijn. Evenwel de quaede reuk, die eens
in een nieuwe eerden pot is ingedronken, wil deselve niet ligt verlaten. De vorige
glorie was haer soo eygen, 't ontsag der Gecomde, dat de gemeente haer had
toegedragen, kittelde deselve veelwerwen. Sij wilden geerne, sij durfden schier niet.
Evenwel hier en daer echapeerde haer een aenneminge van vorige functie. Dus
tusschen vreese bedwang en hoope wiert niets merkweerdigs publyk ondernomen;
dog gemeenlijk continueerden de quaede discoursen, gespargeerde briefjes en
aengeplakte bedreygingen. En volharde, jae! vermeerderde de indruk van quaede
administratie volstandig geasseveert en de gemoederen ingereert werdende, de Costen
op de vorderingen van Landspenningen lopende, soodat men onder elcanderen
volmondig uit seyde, dat van de Gulden maer een stoter aen 't land quam.
De mennisten,1) gelijk meermalen gesegt, en welke tot nog toe niets gewonnen
hadden in haer verbeelde hoop, waeren en bleeven de ergste, voorwendende een

1) Dat de Heer J.V. v. Cl. het niet op de Mennisten had, blijkt uit meer plaatsen in zijn geschrift,
maar vooral uit een aanteekening onder zijne papieren uit Heuterus de rebus Burgundicarum
lib. II, cap. 3 en van dezen inhoud: ‘cavendum certe sedulo probis ac prudentibus est
principibus ab hac anabaptistarum simulata modestia. Nam omnium ejusmodi hominum mos
est captare rerum novandarum occasiones, quibus oblatis omnia sursum deorsumque movere,
nihil intentatum relinquere ut rerum summam ad se trahant.’
Pontus de Hutter, geb. 1535 te Delft, werd kanunnik te Gorinchem. Bij den moord der R.
priesters aldaar ontkwam hij ter nauwernood, begaf zich naar St. Truijen, en legde zich daar
op de geschiedenis toe. In 1585 werd hij kanunnik te Deventer, en overleed in 1601 te St.
Truijen. Behalve het bovengenoemde schreef hij nog verschillende andere werken.
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besondere correspondentie en kennisse von 's Hofs sentimen te hebben.
Alle quaedsprekers de mond te bedwingen of gevangen te setten en aen den Hove
overteleveren sou in 't oneindig hebben geacceresceert.
't Gebeurde onderdes in Wonseradeel tot Hartwert dat een boer, gequalificeert en
voormaels mede dorps Gecde, vond aengebonden aen sijn deur een briefje waerin hij
gewaerschout wiert sorge te dragen dat de spetien aen die cant niet wierden geheven
of anders sou hem leed aen huis en goederen geschieden, van welke geschrifte hij
gesuspicieert wierd selfs de autheur en machinateur te wesen. Dese dan gaet daerop
na de dorpregter, en gelast hem aensegginge te doen aen de boeren om niet te betalen
bij gelijke bedreiginge. Dese doet sulx niet alleen, maer doet het selfs bij sijn nabuiren
buiten sijn territoor. Hetwelk rugtbaer geworden sijnde wierden daeraf informatien
genomen, en sij overgebragt op het blokhuis. Verscheydene andere van minder
misdaed beschuldigt wierden ook gevangen geset en haer actie gemaekt.1)

1) In ‘Lev. v. Will. IV’, dl. III, blz. 27, wordt nog medegedeeld, dat te Ternaard, tusschen 1 en
2 Juli, door Seike Pieters, Klaas Kornelis en Jacob Sijbes, bij klokgelui de boeren werden
opgewekt, om gewapend in het dorp te verschijnen. Men klopte geweldig op de deur van
den Fiscael der Grietenij, wiens huis, terwijl hij zelf met zijn gezin een goed heenkomen
zocht, mishandeld werd. Daarop trok men naar Holwerd, en dwong den Executeur en den
Predikant, met het pistool op de borst, mede te gaan. Toen men ook den koopman Sjoert
Joosten wilde dwingen mede te gaan, stiet men bij hem het hoofd, niettegenstaande men ook
hem met het pistool dreigde. De militairen uit Leeuwarden en Dokkum bedwongen het oproer.
Seike Pieters en Klaas Kornelis ontkwamen door de vlucht, en Sjoert Joosten ontving van
Z. Ht., tot belooning voor zijn gedrag, twee gouden penningen, waarvan de eene het beeld
van den Prins en de andere dat van den jongen Erf-Prins vertoonde, benevens een vereerend
schrijven, in a.w. III, blz. 28, medegedeeld.
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Een groot gedeelte der ingesetenen was gewillig1) siende den ernst, maer andere haer
quaede beogingen siende mislukken gaven wel voor haere gereetheit en genegentheit
om te betalen, maer wenden voor haere becommeringe over dreygementen hier en
daer gedaen, en verschoven dus haere betalinge totdat se sagen dat het algemeen
geschiede. En dus ging het al talmende voort en wiert genoegsaem algemeen.
Buiten vervolgens mijn particuliere en met de Heere Haersma onse commissie tot
verneminge der stemminge op den 31 Maart op de Joure verrigt hebbende, vertrokken
wij nog dien selven nademiddag na Leeuwerden.
1 April was het op nieuw Landsdag principalijk over de cours der goude spetien.
Mij is in den jaere 1743 a 1744 verhaelt door een van de generale meesters van
de munte de Heere ten Brinke van Deventer mede sessie in HHo. Mo. vergaderinge
hebbende, dat van de beroertens af, die een gevolg waren van de doot van coning
Aug.2) van Polen, en van de praetensien die verscheydene hooge personages daerop
maekten, allesints door gewelt van wapenen en giften, sulken quantiteyt goud en
silver bij staven binnen desen Staet was ingevoert, voorna-

1) ‘Lev. v. Will. IV’, dl. III, blz. 1, wordt als blijk van tevrevredenheid over de door den Prins
genomene maatregelen medegedeeld, dat een zekere Pieter Wopkes Z. Ht. eene gouden
gedenkpenning aanbood, dien hij van zijn voorouders geërfd had, voor den jongen Erfprins.
2) Frederik Augustus II stierf in 1733. Zijn dood gaf aanleiding tot den Poolschen
Successie-oorlog tusschen den Duitschen Keizer en Rusland aan de eene, en Frankrijk, Spanje
en Sardinië aan de andere zijde. De eersten voor den zoon van den overleden koning, de
anderen voor Stanislaus Lescinsky, schoonzoon van Lodewijk XV.
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mentlijk uit Engelant, en gevolgelijk alhier tot Dort en Utregt vermunt geworden in
goude spetie ducaten, dat doen ter tijt het getal der gemunte ducaten reeds bedroeg
40 millioenen stuks, welk getal men tot op heden wel mag verdubbelen, vermits het
selve sedert niet alleen heeft gecontinueert maer ook geaugmenteert. De Hollantse
ducaten hadden overal de reputatie, en dat veroorsaekte dese extra muntinge. Evenwel
vielen er nu en dan klagten over vervalsinge of nabootsinge, waer met er heerste de
gierigheit boven alle devoir. Baetsoekende luy begonden de ducaten te beknibbelen
met yts van de rand aftesnijden. Kleine mislagen waeren niet swaere genoeg om den
wint te stramen.
Eyndelijk wierde het een negotie, en het bedrog nam toe, soodat daer men in den
beginne op 2 aes geen agt sloeg men nu al 4 aesen toeliet, jae! het getal der onwigtige
vermenigvuldigde soo seer dat men 10 jae veeltijts 20 geen een wigtige vond, en in
de coopmanschap van vee en boter geen muntspetie omging als goud en bijsonder
ducaten, en als die ligte gewogen wierden seyden de koopluy, haer sak met goud
uitstortende ‘soekt er de beste uit.’ Maer 't geheele nest was vol jonge wolven, en
dus moest eindelijk een boer te vreden wesen, wilde hij sijn waer slijten, jae! men
verscheide dat veele coopluy 't ligtste goud voor minder prijs in Hollant incogten
om in de handelinge daer mede hier winst te doen. Dese ligte ducaten quamen
vervolgens wederom aen den eygenaer tot huir of aen den ontvanger tot schattinge.
Alweer nieuw hossebossen. Een arme sukkelaer moest sijn ontvangen gelt weer quijt,
en men was vaek blijd dat men van sulk een nog wat kreeg.
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In de groote handelingen gaf het nog meer embarras.
Op de comtoiren wilde niemant goud ontvangen. De schrijvers en geldragers
hadden er meest sukkelen mede. Eerst weerden se af wat se conden, dog wierden
wel haest gemakkelijk.
Maer de 50e p. brengt een groote menigt onwigtige ducaten in s' Landscomtoir,
want in de kiste smeet yder voor goed dat hij voor goed had ontvangen, en op de
personele goedschattinge liep ook al veel goud daeronder onmogelijk in die actus te
wegen. Waerop de Staten goedvonden dat de ontvanger het ook weder voor goed
sou uitgeven en maeken een egale proportie voor een gedeelte goud en de rest geld,
gelijk geschiede niet sonder morringe, vermits dese van de allerligste soorte waren.
Dit aengroeijende quaed was hoog nodig te stuiten. In de Oostenrijkse Nederlanden
was er een publyque trafyk van, en daerom allereerst aldaer door een placcaet bepaelt
dit ging over tot den Staet.
Alwaer ook een placcaet ter generaliteyt geconcipieert wierde op advis van de
generale meesters der munte, dog opgehouden, als bij sommige provintien
overgenomen, en eyndelijk het quaed steeds toenemende doorgedrongen, hoewel in
sig selfs wat duister en daerom aen twijffelagtige interpretatien onderhevig, 't welke
hier overgesonden sijnde mede is geapprobeert geworden.
Op den Landsdag tegen den 1 April uitgeschreven was dan het voornaemste point
de muntsake boven gemelt.
Ten anderen wiert overgelevert een missive1) van

1) Zie blz. 304, noot 2.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

311
S.Ht. betuigende het genoegen van deselve over de genomene messures met het
senden van militie na Collum, en recommandatie aen alle hooge en laege justiciers
om oplettende in haer pligt te wesen om de quaedaerdige te straffen, waeraf 't Collegie
bij vorige sessie in een conferentie aen de Heeren van 't Hof openinge had gedaen.
De Heeren van de Rekencamer om soo te seggen ter loops eenige pointen van
remarques soo generale als particuliere hebbende opgestelt, welke sij hadden
geobserveert in de examinatie der overgesondene cohieren of optekeningen der 5
spetien, is bij de Staten daerop articulatim geadviseert en het resultat aen de respective
geregten bij missive en extract resolutie toegesonden.
Ook heeft sijn Hoogheit toegesonden aen de Staten desselfs nadere interpretatie
van het 53 artikel van S. Hts. reglement rakende den inbreng van schoenen en
schoenwerk binnen Leeuwerden, 't sij op gewoone, 't sij op week of jaermerkten,
vercregen door den Mr. schoenmaker de Haes, favorit vrijspreker van ouds ten Hove,
en nú door 't schoenmakers gilde aen S.Ht. gedeputeert geworden met goed succes.
Eyndelijk heeft de professor IJpei aen de Staten verslag gedaen van desselfs
bevattingen over de modus en uitrekeningen van de quotisatie, geschikt tot
vergoedinge van 900000 gl. die de pagten hadden opgebragt, en te vinden bij omslag
over de familien.
Tot hiertoe was men seer van verbeeldinge dat daerin niet door te coomen was,1)
en niet wel gemeene re-

1) In het archief v. E. liggen nog een viertal losse papieren, geschreven door den Heer J.V. v.
Cl., bevattende eenige berekeningen ten aanzien van deze materie. Het advies van de Staten
aan Sijn Hooght. ten aanzien van het ‘request van rector en Senaet van s' Landsacademie tot
Franequer’ wordt, uit het archief v. E., medegedeeld in Bijl. XXVI hierachter.
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gels conden geformeert werden. Evenwel moeten wij bekennen dat IJpei daerinne
onse gedagten heeft te boven gegaen, en in staet van eenige mogelijkheit gebragt 't
geen wij als 't eenemael onmogelijk vaststelden.
Hij stelde driederley verdelingen.
Een over 't gemael en sout bij hoofden (met distinctie van ruim de helft tusschen
personen boven en onder de 12 j. oud als van 3-12 en 1-12 en sulx sonder onderscheit
van grooter of kleinder getal 't huisgesin uitmakende)1) en dus om te vinden 360000
gl. ongeveer den vorigen opbreng.
Een over de tabak bij familien sonder onderscheyd a 1-5 yder, om te vinden 40000
gl.
Eindelijk een over alle verdere pagten door een gemengelde proportie in 't getal
der persoonen en goederen t vinden door uitrekkinge bij den viercanten wortel en
regel van drien om te vinden de resterende 300000 gl., soodanig nogtans dat het
getal der personen van eene familie niet sou excederen de 6, en ook dat de hooftelijke
belastinge niet sou gaen bij verdubbelinge maer bij mindere proportie over het
vermeerderend getal.
Voorts overgevende den staet en verdelinge met bewijs (hoe gecalculeert) over
de 30 grietenien en 11 steden.
Elk ten hoogsten nieuwsgierig en belang hebbende nopens aenslag van sijn district
wierden daerover wel haest allerhande reflexien gemaekt.

1) dese en onderstaende gesublinieerde woorden sijn eygentlijk desselfs nadere opgevingen om
het te vinden in yder district. Aant. van Jhr. V. v. Cl.
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Eyndelijk gerenvoyeert aen de groote Commissie van mindergetal, Collegie en
rekencamer om te examineren.
En na gedane rapport daerop bij de camers geadviseert alle met gewilligheit van
het uittevoeren, eenige met aentooninge van de beswaerlijkheit, en Westergoo
consideratie om de monopolie der brandewijnen in te voeren.
Ook O. en W. om een commissie buiten Staets en grietenie personen te dispecieren
die overal de tauxatie bijwoonden.
Dit rapport met de cameradvisen wierd gesonden aen S.Ht. om daer over te
verneemen desselfs hoogwijse consideratien.1)

1) Ik betwijfel echter, of de berekening van Prof. IJpey juist door den Heer V. v. Cl. is
weergegeven.
W.
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Bijlagen.
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Bijlage I.
Deze brief, geschreven te Langweer 27 Mei 1748, begint aldus: ‘de missive van de
Hre Gr. Fagel uit name van S.Ht. aen de beijde Heeren ministers van Staten en Gede.
geschreven op 't einde van de laetste Landsdag, in hoope van de vergaderinge nog
niet gescheiden gevonden te hebben, strekkende om de saeken daar heene te dirigeren
dat eenige Gecomde werden benoemt om met de Raedsps. te confereren bij wat wege
aen ons best nieuw credit werde verschaft tot een andere buitenlantse negotiatie, de
deliberatien over den St(aet) v(an) O(orlog) en eindelijk de violatie van ons territoir
door de Groninger boeren, hebben occasie gegeven tot een nadere Landsdag tegen
Dingsdag na Pinxteren.’
Dan volgt het bericht van den tocht der Groningers naar den Prins, in den tekst
verhaald op blz. 5, en van het gebeurde op de Lemmer, in den tekst verhaald op blz.
4 en 5, en dan: ‘'t gaet droevig met de sterfte onder 't rundvee. Finis unde malorum?
Det meliora Deus! De praeliminaria1) sijn hier nog gevergt nog behandelt met
secretesse, en ik sie se reeds in de couranten staen. De eene segt dat UEd. vast sal
continueren, 't geen ik meest geloov, en de andere negeert sulx. adieu enz.’
Op een los papiertje, in den brief, staat nog: ‘men is hier vrij curieus om te
vernemen wat onthael de persoonen hier gepasseert in den Haeg sullen ontvangen
enz.’

1) Dit ziet op den vrede van Aken.
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Bijlage II.
Edele mogende Heeren, besondere goede vrinden!
Wij hebben wel ontvangen UEd. Mo. missive van den 28 deses waer bij UEd. Mo.
ons kennisse geven van de bewegingen onder de ingesetenen van UEd. Mo. provi.
in eenige districten ontstaen, met versoek dat wij UEd. Mo. onse consideratien wilden
mededelen of het niet nodig sou sijn dat een regement Infanterie en cavallery ten
spoedigsten na UEd. Mo. provi. gesonden wierden om deselve bewegingen te stillen,
en in gevalle sulx door ons mogte werden gegouteert, dat wij UEd. Mo. onse
consideratien over dese saek wilden laten toecomen opdat UEd. Mo. daer van op
den aenstaenden Landsdag aen de Heeren Staten UEd. Mo. principalen souden konnen
rapport doen. Soo seer genegen als wij souden sijn om UEd. Mo. onse consideratien
op dit subject te suppediteren, soo seer hadden wij gewenst dat UEd. Mo. ons door
het geven van de nodige eclairrissementen daer toe mogten hebben in staet gestelt;
want om te regt te connen oordelen wat in een saek van die natuir als dese best soude
dienen gedaen te werden, en of er militie tot stillinge en voorcominge van de gemelte
ontstaene onlusten soude nodig of niet nodig sijn, connen UEd. Mo. ligtelijk begrijpen
dat wij praecys en exactelijk van alle omstandigheden van 't geval souden dienen
geinformeert te sijn, en wel insonderheit uit wat source of oorsaeke de gemelte
bewegingen sijn ontstaen om te connen overwegen of de gemelte ingesetenen door
geen sagter middelen, namentlijk van onderrigtinge en persuasie als door het gewelt
van wapenen, 't welk wij altoos in een vrij land seer gevaerlijk, jae! gevaerlijker als
het quaed selfs oordeelen, tot redenen en stilstant souden te brengen sijn, waermede
Ed. M.H.B.G. vr. wij UEd. Mo. bevelen in G.H. proti.
UEd. Mo.
dienstw. goede vrient
PRINCE D'ORANGE ET NASSAU.
Uit s Hage 30 Mey 1748.
Ter ordti van S.Ht.
J. D. BAK.
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Bijlage III.
Jr. Johan Vegelin van Claerbergen grietman over Doniawerstal allen die desen sullen
horen lesen salut.
Vermits in dese provintie, na 't voorbeeld van 't onlangs gebeurde in de nabuirige
provintie van Groningen en Ommelanden verscheydene ingesetenen sig hebben
onderwonden te comen tot dadelijkheden om bij nagt en ontijden te ruineren de
huisjes bij de molens sonder dat alvorens soo veel mij bekent, is gebruikt eenig beklag
of voorstel van hunne begeertens,
Soo is 't dat ik mij verpligt hebbe gevonden om bij desen de ingesetenen mijner
jurisdictie te vermanen dat sij sig van alle dadelijkheit willen onthouden,
en met een bedaert gemoedt overwegen hoe seer ons lieve Vaderland en dese
provintie in 't besonder, gedrukt wert door Gods slaende hand met een vernieude
sterfte onder 't rundvee, en met de overswaere en bijna ondraegelijke lasten welke
de overmagt van de franse wapenen1) absoluit nootsaekelijk maekt, en die niet minder
nodig sijn sedert de gelukkige omkeringe van saeken dat Sijn Hoogheit de Heere
Prince van Oranje is gecomen tot de algemeene bestieringe van saeken over alle de
seven provintien,2) wanneer de crijgsmagt nog merkelijk is vergroot geworden3) en
hulp van alle canten gesogt, selfs van verre afgelegen landen, en dat daertoe vereijst
werden oneindige sommen van penningen soo om de soldijen aen die troupes als om
de subsidie aen de mogentheden die se leveren te betalen, inderdaed boven ons
vermogen maer om grooter quaed dat is 't verlies onser vrijheit voortecomen, en
gevolgelijk om was 't mogelijk onder de gunstige opperbestieringe van den almagtigen
te becomen een vreede, die deselve onse vrijheit welke onse voorouderen soo veel
goed en bloed gecost heeft

1) De Franschen hadden Staats-Vlaanderen, Bergen op Zoom, de aan de Schelde gelegene
forten veroverd, en Maastricht in de macht gekregen.
2) In 1747, toen de verovering van Staats-Vlaanderen groote ongerustheid verwekte.
3) Na de inneming van Bergen op Zoom brachten de bondgenooten tegen Frankrijk een leger
bijeen van 192,000 man, waartoe wij 66,000 man leverden.
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te bevestigen, het welke de goddelijke goedheit schijnt te segenen en ons hoope geeft
van het selve nae wensch te erlangen;
dat vervolgens niets nadeliger can wesen aen de goede saek als belemmeringe toe
te brengen in het heffen der vastgestelde en reeds sedert geruimen tijt in train geweest
sijnde middelen en sonder dat daer over vooraf eenig beclag is geschiet of aenleijdinge
aen de hand gegeven op wat minst drukkende wijse deselve beter souden sijn
uittevoeren;
derhalven is het dat ik op de goede ingesetenen deser grietenie een volcomen
betrouwen heb, en van deselve 't eenemael ben verwagtende, dat een yder van deselve
sig sal onthouden van het doen van eenige feitelijkheden, en gebeurde het
onverhopentlijke dat persoonen buiten dese grietenie woonagtig soodanige saeken
mogten werkstallig maken, dat een yder sig sal stil en gerust houden en sig daer mede
niet mengen.
Maer is het dat ymant of in 't particulier, of als gequalificeert uit eenige dorpen
aen mij yts had voortedragen het geene hij meende in dese tijts omstandigheden
dienstig te sijn, wil ik niet alleen deselve met alle bescheyt horen en verstaen, maer
ook soo veel in mij is, het nutte daervan brengen en bevorderen ter plaetse daer 't
behoort, connende de ingesetenen sig versekert houden dat ik altoos sal behartigen
haer belang, en tragten voor te comen alle costen die noodeloos sijn, gelijk ik
vermeene na mijn uiterste vermogen tot nog toe te hebben gedaen, en elk hunner
daervan moet overtuigt sijn, en ik 't eenemael mij op haere bewustheit daer omtrent
verlate.
Mogen dan mijne vermaningen ingang vinden, en dus regenten en ingesetenen
eenparig sijn om de publyque rust en goede ordre te handhavenen, en veeleer met
voorstellen als met dadelijkheden het beste te beoogen en tragten uittewerken. Dat
wenscht en verlaet uwer aller goede vrint en grietman
JOH. VEGELIN VAN CLAERBERGEN.
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Bijlage IV.
Hoogwelgeboren Hr. en Neev.
Ik had mij geflotteert dezen morgen ten 9 uijren de Gecommiteerden van Bergum,
IJstrum, Oostermeer, Suameer en Garijp bij mij te sien, om haere beswaerenissen
op te geven, maer de eerste compareerden alleenlijk, sonder iets in mandatis te hebben.
Ten 11 uijren kwaemen deselve Gecommiteerden mij seggen dat op het moment
haer gedenuntieert was om te 2 uijren de ingesetenen te denuntieeren om een acte
van verbintenisse te teekenen mij te kennen gevende dat ik bij noncomparitie gevaer
soude lopen. Ik nam het aen, mits dat er niets in vervat waere tegens eed en pligt
strijdende, en gelijk hetselve in generaele termen van redres bij mij gevonden wiert
heb ik so verre aen tijts gelegentheijt gecedeert, waerbij nog is gekomen dat ik mij
geobligeert heb om niet na Leeuwaerden te gaen, wilde ik huijs en goet niet
exponeeren.
Mij wert desen avont gecommuniceert de behandeling omtrent de Heere Secretaris
Sminia; indien dese Gecommiteerden iets gebeurt, so sie ik een overgrote swaerigheijt
te gemoete.
Niet beeter als het scheepje op de wal te laeten lopen tot dat het stuijt; wij vinden
ons buijten staet hetselve te redden, hetwelke ik aen de Providentie sal overlaeten.
De circonspectie, die ik hier tegenwoordig moet gebruijken, is so groot dat ik uit
vreese voor enlevement van een domestyk, een gemeen persoon moet gebruijken. O
tempora.
Versoeke van desen met alle mogelijke menagement gebruijk te maeken.
H. v. GLINSTRA.
aúx arrets
31 Maij 1748
s avonts 10 uijren.
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Bijlage V.
De Heer H.H. van Knijff heeft, blijkens eenige stukken in het archief v. E. aanwezig,
later beproefd of willen beproeven van de Staten vergoeding te verkrijgen voor de
verwoesting van zijn buiten.
In eenen brief, d.d. 14 Febr. 1749, aan zijnen zwager, den Heer J.V. v. Cl., deelt
hij mede, dat hij hem ter examinatie toezendt een concept request aan de Staten, door
hem ontworpen. Hij belooft er zich juist niet veel van, maar meent het toch te moeten
aanbieden, ‘soo opdat (zoo schrijft hij) ik en de mijne daaruit naderhandt geen stoffe
moogen hebben van beklag oover versuim in desen, als omdat de quaadaardigheit,
die ten mijnen opsigte nooit schijnt te rusten, uit mijn stilswijgen geen praetext mag
hebben, om te debiteren, dat vreese en bewustheit van quaede saaken mij daar in
heeft weerhouden.’ Hij verklaart zich volkomen naar het advies van den Heer V. v.
Cl. te zullen gedragen, ‘en,’ zoo gaat hij voort, ‘soo UHWG. 't goedvindt, ook daarvan
een afschrift aan de Prins te willen senden, soodra ik deselve aan de Heeren Staaten
indiene.’
De Heer V. v. Cl. vond echter het concept, blijkens afschrift van eenen brief, dien
hij aan v. Kn. zond, ‘wel doorwrogt en na waarheyt, maar 't gevoelige deser slag
heeft hier en daar uitdrukkingen voortgebracht, die tijds-omstandigheden, mijns
bedunkens, vereyschen verzagt te werden.’ Ook meent hij, dat er een andere tour
aan gegeven kon worden, ‘het narrè ongeveer hetzelfde blijvende, dog wat verschikt
en gemodereert werdende.’ En bedoelt de Heer v. Kn. ‘daarin principaal een publyque
verantwoordinge van de aangediende frivole beschuldingen te geven, die een pretext
hebben gegeven tot het exces der animositeyt onder 't gemeen’, dan ‘dient alle
menagement van bewoording gebruikt te werden, om geen sinistre interpretatien in
de mond te geven aan die gene, welke zulk geerne zouden vinden. De hope, dat de
insinuatien, die tot UWG. nadeel geschieden, eerlange door de waarheyt, die tijd en
conduite moet ontdekken, zullen geëludeert werden, moet niet afgesneden werden,
en UWG. goede zake verergeren door irritatien.’ Voorts acht hij het goed, terwijl hij
zich niet in staat bevindt ‘om bij geschrift zijne gemaakte reflexien periodelijk
medetedeelen,’ en er op wijst of het nú de tijd is, om
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het intedienen, of ‘dat het beter nog yts uitgesteld dient’, dat de Heer v. Kn., als hij
het oordeelt ‘hoe eerder hoe beter voort te brengen’, in persoon eens overkome. Ook
raadt hij v. Kn. aan er de Heeren Sminia en Sixma ‘en mogelijk nog andere’ over te
raadplegen.
In eenen niet gedateerden brief antwoordde v. Kn. Hij erkent, hier en daar wel een
expressie te hebben gebruikt, ‘die wat sterk voorkoomt’, en is niet ongenegen die te
verzachten, maar ‘hij sal beswaerlijk resolveren, zig op een laage en bedelende trant
aen de Staten te adresseren, daar hij op soo een godloose wijse sonder syn schuldt
is mishandeldt.’ Ook erkent hij, dat er hier of daar wel een uitdrukking is, die misduid
kan worden, en waaraan men een ‘sinistre interpretatie’ zou kunnen geven, maar hoe
is dit te voorkomen? ‘Suigdt niet de spin 't vergif, daar de bije de honig haaldt?’
Aangenaam zou het hem geweest zijn, ten einde een andere tour aan het concept te
geven, daarvan ‘eenige meerder ouversure’ ontvangen te hebben, om het daarnaar
te veranderen. Voorts, als de Staten weigerden aan zijn ‘soo regtmatig versoek eenig
gehoor te geven’, begreep hij ‘sig dog naderhandt niet te kunnen dispenseren, om
ter sijner ontschuldinge iets in 't ligt te geven, waar omtrent hij sig in soo een geval
nog wel minder soude kunnen besitten, als nu de hoope’, op succes bij de Staten
namelijk, (‘hoe gering die hem ook toeschijnt) evenwel nog niet geheel weg is.’
Waarom hij moet uitstellen begrijpt hij niet. Wacht hij dezen Landsdag uit, dan moet
hij nog een jaar wachten, en hij vreest ‘dat volgens 't nieuw bij S. Hooght. gemaakt
reglement, de deur om sig aan de Staten te adresseren op extra ordris Landsdagen
voor particulieren veel nauwer geworden, soo niet geheel geslooten is.’ Hij wil in
de stad komen, om met den Heer V. v. Cl. te spreken, maar ‘hij heeft geheel geen
sin, om sijn opstel eerst door alle menschen bepraat te hebben, voor dat hij 't indient.’
Hij wil wel de beide genoemde Heeren en nog een of ander goeden vriend er over
spreken, ‘dog liefst niet anders, als onder belofte van secretesse.’
In een later geschreven briefje, evenmin gedateert, bericht hij aan den Heer V. v.
Cl., den Heer S. (ixma?) een momentje gesproken te hebben, ‘welke hem niet
toescheen te denken, dat hij sig aan 't Hof (den Prins) moest adresseren, maar aan de
Staten’, en hem ried ‘dat uit te stellen tot 't laatste van de groote Landsdag om redenen,
soo hij seide, die hij hem nu niet, maar in 't
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toekomende wel sonde seggen, en die hij oordeelde van veel nut voor hem te kunnen
sijn.’ Dien raad dacht hij optevolgen, en ‘zijn voornemen tot 't laatste der Landsdag
uittestellen.’ Onder aan het briefje staat: ‘ik hoop van avondt wat langer met die Hr.
te spreeken.’
De Heer V. v. Cl. echter schijnt ‘een concept opstel request aen de Staeten van
Vrieslant voor de Heere Hor. Hiddama van Knijf’ in 1749 opgesteld te hebben. Het
ligt althans, geschreven met zijn hand, met een voorloopig ontwerp, in het archief
v. E., en is van den volgenden inhoud:
Eerst een uiteenzetting van het gebeurde te Wier, en dan ‘dewijl het nu aen UEd.
Mo. opt voorstel van S.D.Ht. onsen Erfstadhouder behaegt heeft op den 23 Dec. 1748
te arresteren en vervolgens te doen publiceren een placcaet van amnestie, waerbij
UEd. Mo. verclaeren, alle ontstane diffidentien en murmuratien onder de ingesetenen,
gevolgt van sware onlusten en bewegingen welke soo hoog sijn geresen dat se tot
seer verre gaende desordres en feitelijkheden sijn uitgebarsten N.B. met alle gevolgen
en aencleve van dien uit een vaderlijke genegentheijt te aboleren en te vergeven,
met verbod aan alle regteren om hierop nu of namaels tegens ymant eenig ondersoek
te doen
is de Suppl. daerin bedenkinge gecomen of UEd. Mo. door de publicatie ook
mogten verstaen, vernietigt te hebben alle particuliere actien, den Suppl. volgens alle
regt en billijkheit competerende tegens de sulken die hem op een allergodlooste en
barbaerste wijse door brandstigtende en andere verwoestende behandelingen hebben
berooft van sijn wettige besittingen, stellende de Suppl., dit soo bij UEd. Mo. begrepen
werdende, vast dat UEd. Mo. volgens derselver aequiteyt ook van gedagten sullen
sijn, dat aen de Suppl. publice behoort vergoed te werden de schade aen hem door
't benemen van sijn vercregen regt door publicatie van een soo ver sig uitstrekkende
amnestie veroorsaekt. En waerlijk wat moet de Suppl. die sig opentlijk sijner onschult
durf beroemen, wat ook vervloekte lastermonden tot nadeel van sijn goede naem in
dese ongelukkige dagen agterbaks durven verspreyden, niet verwagten van UEd.
Mo. die selfs hunne vaderlijke genegentheit hebben uitgestrekt over soodanige
ingesetenen die sig door hun quaedaerdig gedrag de swaerste straffen hadden waerdig
gemaekt. Het is immers niet te denken dat die goedheit van UEd. Mo. over sulke
onwaerdige persoonen sal moeten strekken ten nadeele van een onschuldige die door
de
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boosheit van sulke wanschepssels ongelukkig is geworden. En dat dus de Suppl. sou
moeten lijden de straffen van der geene, die hem soo godloos hebben mishandelt.
En Ed. Mo. Heeren sal alles aengaende dese troubles en onlusten werden vergeten
en vergeven, en de Suppl. benevens sijn ongelukkige familie sonder sijn schuld
blijven sugten onder soo swaere schaede?... dat verwagt de Suppl. geensints van
UEd. Mo. regthijt wijsheit en cordaetheit. Is het immers een bekende en op alle
billijkheit gegronde regel van regten, dat het geene het onse is, sonder ons toedoen
van ons niet can werden benomen soo can derhalve de Suppl. in desen volgens
natuirlijke nog borgerlijke wetten werden belet om sijn geleden schaede te doen
vergoeden door de sulke die se hem hebben aangedaen. En Ed. Mo. Heeren is niet
de vrije en geruste besittinge der goederen mede een der voornaemste redenen geweest
waerom onse brave voorouderen ten costen van goed en bloed soo swaer en langdurig
tegen den Coning van Spanjen hebben geoorlogt. En soude nu ik die ook de eere heb
van sulke voorouderen gesproten te sijn, en in een regte nederdalende successie van
deselve dat goed, hetwelke nu soo jammerlijk verwoest is, te besitten, sonder mijn
toedoen van dat groote voorregt blijven verstoken. Mij is wel niet onbekent dat UEd.
Mo. gelijk alle Souverainen uit kragt van het dominium Eminens van 't goed en regt
hunner ingesetenen connen disponeren, dog dat het niet willekeurig maer alleen als
de algemeene nuttigheit het absoluit vereyst en dan nog niet sonder die geene die
door 't benemen van sijn goed of regt benadeelt is, ten laste van 't algemeen schadeloos
te stellen, ten ware hem ymant door misdaden dit tot straf had weerdig gemaekt,
geschieden mag, leert mij 't regt der natuir’. - Dan volgt een beroep op Grotius en
Puffendorf, en daarna: ‘Hoewel de Suppl. moet bekennen dat UEd. Mo. als
souverainen van dit land het regt en magt hebben om aen de schuldige om redenen
van Staet haer welverdiende straf te remitteren, hoe hard het ook anders voor de
Suppl. is met sulke boosdoeners die sijne goederen verwoest en sijn leven was 't in
haer magt geweest niet souden hebben gespaert, jae die sig nog dagelijks deswegen
als op heldenstukken onbeschaemdelijk durven beroemen in het selve Land te moeten
verkeeren. Behalve alle boven aengevoerde redenen van regt de Suppl. als ingesetene
deser Provi. benevens alle andere competerende, meent deselve nog de vrijheit te
moeten nemen UEd. Mo. te observeren, dat de Suppl. sijn schaede niet heeft geleden
als ingeseten, maer
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als mederegent deser Provi., hetwelke ten klaersten blijkt uit alles het geene laster
en wraeksugt gebruikt heeft om sulk een ongelukkige menigte gaende te maeken
tegen de Suppl. die de meeste onder hen en selfs de allerverwoedste in die ongelukkige
nagt aen Ds. Haytsma predicant tot Wier betuigden niet te kennen, en deselve
vervolgens tot rampsalige instrumenten hunner godloosheit te doen strekken; want
eerstelijk de Suppl. was de vijant gunstig, en trok Frans gelt, denkelijk omdat hij den
oorlog na al sijn vermogen in de Staetsvergaderinge had tegengesproken; want wat
men ook van het uitrusten van schepen ten dienste der vijanden en meer andere soo
hinderlijke als quaedaerdige saeken van die natuir gedebiteert heeft ten laste van de
Suppl., en die yder verstandige met den eersten opslag con sien, dat godloose
lasteringen waeren, daermede sal de Suppl. UEd. Mo. gewigtige besigheden niet
ophouden. Ten anderen was de Suppl. een voorstander der pagten en benijdede
derhalven de voorspoet der ingesetenen, schoon deselve om geen andere redenen als
omdat hij benevens andere mederegenten voorseijde, wat een confusie uit een
verhaeste en ontijdige afschaffinge der havenpagten nootsaekelijk aen 's
Landsfinantien moeste werden veroorsaekt, daertoe niet aenstonts en sonder eerst
een wesentlijk concept tot remplacement van de afteschaffen middelen te hebben
gesien, conde resolveren. Schoon hij meent sijne genegentheit daertoe als er maer
eenig middel, daer men met eenige gront staet op conde maeken, aen de hand conde
werden gegeven, bij alle gelegentheden te hebben betuigt. Ja selfs tot het uitvinden
van deselve in vorige dagen alle vlijt en moeite heeft aengewent, gelijk veele onder
UEd. Mo. en insonderheit die met hem in selve quartier geweest sijn ook niet
onbewust sal sijn. Ook hij ten derden bij gelegentheit eens ondersteunt het versoek
van een pagter, een naem althans bij 't gemeen soo hatelijk gemaekt, sonder dat een
regent alleen omdat hij een pagter is, en sonder agt op reden en billikheit van 't geene
hij versoekt te geven, schijnt te moeten veroordeelen. Hieruit besluit men stoutelijk
dat de suppl. aen de pagten mede deel heeft, en dit moet derhalven al mede ten laste
van de Suppl. en om deselve hatelijk te maken worden gedebiteert. Nog had de Suppl.
van 30, 40 of meer charchers tractamenten, en andere kleine saeken gelt getrokken.
't Sij mij Ed. Mo. Heeren in 't voorbijgaen gepermitteert te seggen, dat ik alle de
uitvinders van diergelijke lasteringe voor 't grootste canaille houde, soo deselve niet
met den eersten als mijne
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openbare beschuldigers voor den dag durven coomen, 't welke ik met een gerust
gemoed sonder eenige ontroeringe sal afwagten. Dese dan en misschien meer andere
redenen, mij althans niet te binnen coomende, want wat niet al heeft quaedaerdigheit
tot mijn laste weten uittevinden, sijn 't geweest waerom men sulke verregaende
buitensporigheden aen mijn huis en goed tot Wier heeft bedreven. En terwijl nu dese
saeken alle de Suppl. als regent en niet als particulier betreffen, en 't seker is dat
niemant volgens regel van regt en billijkheit 't waernemen van sijn ampt en pligt
schadelijk moet (sijn) meent de Suppl. op dese grond te moeten vaststellen, dat UEd.
Mo. hem niet in sijn ongeluk sullen verlaten, maer hem in 't regt, hetwelk God en de
natuir hem heeft gegeven, mainteneren, opdat hij sulke boosdoenders de schade hem
aengedaen mag doen vergoeden, of anders ex publico aerario schadeloos mag werden
gehouden tot tauxatie van menschen hun des verstaende of anders bij onderlinge
moderatie, opdat er alsoo segen mag sijn over 't land, benevens UEd. Mo. persoonen,
familien, en gewigtige deliberatien tot in lengte van dagen.’
Of dit request werkelijk is ingediend, en met welk succes, is mij niet gebleken.
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Bijlage VI.
Nos. 1 en 2.
Ik ondergeschrevene grietman van Doniawerstal verclaere mijne gedagten te sijn,
en sulx aen de Heeren Staten te willen voordraegen dat overmits de goede ingesetenen
sedert langen tijt sijn gedrukt geweest door de excessen der pagtenaeren, en misbruik
van Cherchers en opsigters, en vervolgens de algemeene geneigtheit daartoe heeft
gestrekt om het lastig middel van impositien afteschaffen, en bij andere en beter
minstdrukkende weegen nieuwe geltmiddelen intevoeren, soo verclaere ik te
approberen 't geen Collegie op Saturdag laestleden heeft goedgevonden, tot
ophoudinge van alle heffinge van eenigerley pagten, en houdende alle de pagten voor
altoos gecasseert sonder dat deselve oyt weder in train sullen mogen werden gebragt.
Wijders neme ik voor en beloove van al mijn hert te sullen helpen uitdenken en
tragten te bevorderen soodanige andere middelen als met overleg en goedkeuringe
van S.Ht. onsen algemeene Erfstadhouder sal oorbaerlijk geagt werden, vermits het
van selfs spreekt dat de groote crijgsmagt die desen Staet onderhoud, en welke
merkelijk vermeerdert is sedert de gelukkige omkeringe van saeken dat hoogstgene
S.Ht. is verheven tot den algemeene voorstander en bestierder der saeken van de
gemeene Unie (in het tweede stuk staat: tot onsen algemeenen Stadhouder der seven
Proventien en opperbestierder der gemeene saeken van de Unie) oneindige schatten
vereyst, om was 't mogelijk door het doen van een uiterste effort de overmagt van
Vrankrijk tegen te staen, en door een goede vreede onse costelijke en diergecogte
vrijheit te herstellen en te bevestigen, (ten einde, 2de stuk) van alle canten en selfs
van verafgelegene landen trouppes overnemende, soodanig dat mogelijk het getal
der trouppes (van het krijgsvolk, 2de stuk) die (dat, 2de stuk) dese Staet alleen
(tegenwoordig, 2de stuk) onderhout is belopende een getal van ongeveer 140000
mannen, waervan de soldijen niet alleen maer ook de subsidien belooft aen
Mogentheden, die deselve leveren, is geklommen tot boven ons or-
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dinaris vermogen, en derhalve extra middelen moeten bij der hand genomen werden,
om liever een gedeelte van sijn besittinge als het geheel te verliesen, 't geen de
almagtige opperbestierder schijnt gesegent te hebben door de hoope die (wij) hebben
tot het becomen van een redelijke vreede, waertoe de gront reeds gelegt is en door
een wapenschorsinge gestaeft.
Verders sal ten hoogsten nodig sijn dat aengesien de hooge merites soo van het
Hoogvorstelijk huis van Oranje en Nassau in 't gemeen, maer ook van de personele
uitmuntende qualiteyten van den persoon van S.Ht. onsen tegenwoordigen algemeenen
Erfstadhouder, de successie daervan sal werden vastgestelt en uitgestrekt tot de
vrouwelijke linie in dier voegen als sulx in Hollant is geëtablisseert, en bij alle overige
provintien reeds gevolgt;
dat ook aen de Heere Prince hooggenoemt sal werden opgedragen soodanige
meerdere magt over de militie, en waer het verders nuttig sal geoordeelt, als tot
bestieringe van krijgsvolk en andere saeken voor s' Lands oorbaer vereijst sal werden;
dat ingevalle de omstandigheden der publyque saeken niet mogten toelaten dat de
Heere Prince meer hooggedagt of in 't geheel niet of maer voor corten tijt, dese
provintie met desselfs hooge praesentie soude coomen vereeren een commissie soude
moeten werden benoemt om ten spoedigsten na den Haege te vertrekken en aldaer
met de Heere Erfstadhouder te beramen soodanige finantien als tijtsomstandigheden
sullen vereyschen, belovende mij daer aen te onderwerpen;
dat voorts met overleg en goedkeuringe een andere commissie sal werden
aengestelt, waer aen de goede ingesetenen haere grieven, en beswaernissen sullen
mogen voordragen, en waer in naukeurig sullen werden ondersogt alle excessen, die
bij ymant wie hij ook sij sou mogen gepleegt sijn in pagtsaeken of andere Lands
finantie saeken, en dat het besluit daer van sal werden overgesonden ter examinatie
en goedkeuringe van hoogstgede sijn Hoogheit;
dat het aen de goede ingesetenen ook sal vrijstaen eenige Gecommitteerden te
senden aen S.Ht. om aldaer hunne belangens voor te draegen;
dat het stemreglement als een fondamentele wet wel in sijn volcomen wesen sal
blijven, maer de twijffelagtigheden en averegtse uitleggingen, en 't misbruik der
hornlegers door nadere verclaeringe met goedkeuringe van S.Ht. sal werden
geëlucideert en alle misbruik voorgecomen;
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dat voor 't overige aengesien de ingesetenen deser provintie sig met een goed
oogemerk hebben beijvert om te bereijken de afschaffinge der pagten, daerom ook
alles wat daer omtrent is voorgevallen door een algemeene amnestie in eeuwige
vergetelheit sal werden gebragt;
dat men voor 't overige behoort bedagt te sijn omme alle billijke voorstellen die
eenige andere ingesetenen van gelijken sullen coomen te doen, met rijpe deliberatien
te overwegen, en te seconderen.
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Bijlage VII.
Een nieuw lied gemaakt ter eeren van de boeren in Frieslant, die 's Landsregeringe
en wetten hebben gesogt 't onderste boven te keeren en na haer verstant te veranderen.
VOYS V. ROSELGOO.
1.
Wat hoort men nu langs de straet, al wonderlijke saken
't gemeen dat set den impost af, dat coomt seer soet te smaken
maer helaes! maer helaes! Wij boeren speelen de baes.
2.
Wij setten ons gat op 't kussen neer, en speelen voor groote Heeren
Ik vrees het sal wel anders gaen, het can soo ligt verkeeren,
maer helaes! maer helaes! Wij boeren speelen de baes.
3.
Elk roept en schreeuwt, wij willen 't soo, en veranderen maer de wetten
daer is niemant die ons dat betwist, en ook niet durf beletten
maer helaes! maer helaes! Wij boeren speelen de baes.
4.
Veel officianten crijgen den schop, en jaegen wij voor den drommel
en seggen, can jij niet bestaen, soo luistert na den trommel
maer helaes! maer helaes! Wij boeren speelen de baes.
5.
De grietsluij stellen wij een wet, waerna sij sullen leven
soo moet het hier te lande gaen, sullen wij geen impost geven
maer helaes! maer helaes! Tot nog toe speelen wij de baes.
6.
Maer keert dat bladje eens wederom, wat sullen wij dan maken
elk wijst ons met de vingers na, en roept, dit sijn die snaeken
maer helaes! maer helaes! wij speelen nu geen baes.
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7.
Wel wie hadde dat oyt gedagt, dat alles sou verkeren
wij sijn nu minder als te voor, ja! minder als de Heeren
maer helaes! maer helaes! wij speelen nu geen baes.
8.
Sij schoppen ons nu voor de broek, en roepen, weg rapailje
wilt gij de wet veranderen gaen, soo voegt u bij canaille
maer helaes! maer helaes! wij speelen nu geen baes.
9.
Soo gaet het meest rontom en om daer boeren gaen voor Heeren
die noijt anders sijn gewent als bij beesten te verkeeren
maer helaes, maer helaes! wij speelen nu geen baes.
10.
Nu roept een yder overluyd, jaeg weg die boere Heeren
set haer in 't schip van Sint Rein uit, laet sij haer beesten leeren
maer helaes! maer helaes! de Heeren sijn weer baes.
11.
Wij gaen weer na de beesten toe, dat is ons regte hanteringe
bemoeijen ons wat met de koe, in plaets van Lands regeringe
maer helaes! maer helaes! de Heeren sijn weer baes.
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Bijlage VIII.
Edel mogende Heeren.
Het is met het diepste respect dat ik de vrijheit neeme in dese omstandigheit van tijt
als hebbende gehoort dat er eenige oproer in de prove. was, mijn persoon aentebieden
aen de ordres van UEd. Mo. soo als een getrouwen vasal schuldig is te doen tot
volbrengen van den eed die ik aen UEd. Mo. gesworen hebbe.
Hopende als UEd. Mo. sulx mogten welgevallen voor mij permissie te becomen
van S. Doorlugte. Hooght. den Heere Prince v. O. en N. etc. etc. etc. als sijnde ik nu
geëmployeert als eerste Capn. Lt. bij het regement guardes te paert thans gecampeert
bij de armee staende omtrent Breda. In verwagtinge van UEd. Mo. ordres hebbe de
eere mij te recommanderen in UEd. Mo. protectie verblijvende met het diepst respect
Ed. Mo. Heeren
UEd. Mo.
onderd. geh. dienaer en getr. vasal
De Bn. DU TOUR.
Int leger bij Breda
6 Juny 1748.
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Bijlage IX.
Consideratien over het tegenwoordig beroert en verwart Frieslant, en aenleydingen
tot herstel van de algemeene tranquilliteyt.
De hooge nootsaekelijkheit vereijst dat in dese allerbesonderste tijden Sijn Hoogheit
gebruike het allerhoogst gesag, en gevolgelijk op sijnen naem doe publiceren,
dat met het uiterste leedwesen heeft vernomen de verwarringen en
onbehoorlijkheden alhier ontstaen en bedreven door het voortsetten van een ijver die
mogelijk in den beginne uit een goede intentie tot het vernietigen van lasten der
pagtimpositien, die haer uit veele respectien beswaerlijk en hatelijk voorquamen,
maer die welhaest is geraekt gelijk een volle rivierstroom tot boven de boorden van
haer beperkinge en oorsaeke geworden dat geduirende eenige daegen niemant hier
was seker in sijn persoon of aen sijn goederen, soo hij niet blindelijk toestemde,
ondertekende en volgde het gemeene torrent.
En dat S.H. daerom met agterlatinge van de importantse saeken die de securiteyt
van het gemeene best en de geheele Unie raekten, sig verpligt en genootsaekt heeft
gevonden ten spoedigsten herwaerts over te coomen, om sijn Vaderlant te helpen
redden uit het gevaer, waerin het sig door dese ongesteltheit en genoegsaeme anarchie
bevond;
dat S.H. vervolgens nadat sig had doen informeren op den tegenwoordigen toestant
van saeken, en daer op sig verpligt had gevonden uit cragt van de hooge digniteyten
en praeëminente charge, die deselve nú over de geheele Unie (door de wonderlinge
bestieringe Godes) was bekledend, te rade was geworden te doen publiceren het
navolgende plaecaet hetwelk hij oordeelde te wesen het eenigste middel tot
herstellinge der publyque rust en veyligheit.
1 dat de Heeren Staeten sullen behouden haer volle gesag dat haer als wettig
vercoren repraesentanten van de souverainiteyt toecoomt;
2 dat de Collegien van de Heeren Ged. en Hof van Justitie sullen blijven in die
authoriteyt welke haer volgens haer besworene instructie toecoomt;
3 dat de nedergeregten sullen werden gehoorsaemt door de ingesetenen van haere
districten 't geene sij volgens Landsordinantien
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en op bevelen haer van de Hooge overigheit toegesonden verschuldigt sijn te doen;
4 dat de verpagtsmiddelen met Meij laestleden aenvankelijk sullen blijven
afgeschaft, dog alle die middelen voor Mey 1748 verschenen sullen werden betaelt
door diegeene welke deselve verschuldigt sijn, en in gevalle het geblijk daervan door
onbesonnentheit mogte verloren sijn, dat niettemin elk verpligt was na sijn beste
kennis sulx te vervorderen;
5 dat alle overige middelen van floreen als andersints sullen moeten werden betaelt
en des noods bij middelen van executie ingevordert als bevorens, vermits s' Lands
comptoiren anders tot irreparabel naedeel van een oneindig getal ingesetenen, die
van haer los en lijfrenten ten grootsten deele bestaen, en tot verloop van de militie,
een quaed soo groot dat sulx een verwoestinge over 't geheele Land soude brengen,
en de troon van Vrankrijk aenmoedigen om uitvlugten te soeken tegen de praeliminaire
vredespointen, en gevolgelijk de stilstant van wapenen, welke nu op 't point is van
te expireren, veranderen in hervattinge van de hostiliteyten tot onsen gewissen
ondergang;
dat op desen voet herstelt sijnde de publyque authoriteyt sonder welke alles in
confusie en straffeloose ongebondentheit moet lopen, Sijn Hoogheit sijn werk sal
maeken om alle misslaegen, niet alleen welke door een langheit van tijt ingecropen
sijn tegen de goede ordre van regeringe, maer ook welke begaen sijn door persoonen
van regeringe in 't misbruiken van Landspenningen of pagtsaeken, of ook hoedanig
deselve anders mogten wesen (weg te nemen);
dat ten dien einde een commissie sal werden aengestelt uit de Staten, en hooge
Collegie ten overstaen van S.Ht. en aldaer gehoort en geëxamineert alle voorstellen
die bij Gecommitteerden uit de breede gemeenten sullen werden ingegeven, en daer
op geresolveert ten beste van den Lande;
dat ook een Commissie daer te boven sal werden aengestelt, waervoor sullen
beschuldigt en te regte gestelt werden alle persoonen, betigt van misbruik in haer
pligt, om bij die commissie gehoort en gevonnist te werden voor soo veele geltboeten
betreft, maer soo de straffe verders sig quame uittestrekken als dan souden werden
gewesen aen 't hooge hof van Justitie;
dat de Gecomde in dit extra geval in de respe dorpen bij de breede gemeenten gestelt
en genomineert sullen voortaen genoemt werden vreedehouders, en dat die haer
gedeligeerde twee Gecomde
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die na Leeuwerden gesonden werden sullen instrueren om soodanige voorstellen te
doen als sij oordeelen tot 's Lands beste te dienen;
dat onderwijlen tot soo lange de Lands saeken niet sijn behoorlijk afgedaen
geworden, niemant wie hij sij eenige voorstellen sal mogen proponeren in grietenien
en steden of eenige dorpen haer particuliere grieven betreffende,
veel min dat sij yts sullen vernieuwen of eenigerhande dadelijkheden gebruiken;
dat een ygelijk eygenaer vrij en onverhindert sal mogen herstellen de schaede die
hij in sijn besittingen in dese ongesteltheit van saeken heeft geleden;
dat voorts op het allerstrengste sal werden geprocedeert tegens de soodanige welke
eenig het minste exces coomt te plegen tegen de publyque rust en veiligheit, sullen
werden geapprehendeert en aen den Hove Provl. overgesonden, om te werden gestraft
na verdiensten.
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Bijlage X.
Nodig berigt.
Boven al is dienstig te weten het ongeluk van de toestant waer in ons vaderlant, de
provintie van Vrieslant, sig bevint sonder genoegsame oeffeninge van behoerlijke
justitie, sonder genoegsame middelen tot stuir van de nootsakelijke betalingen, door
de afgeschafte pagten, alvorens nieuwe finantien te hebben beraemt, sonder
genoegsame opbreng der andere middelen, waer uit ten principalen de militie moet
werden onderhouden, soo dat elk sig kittelt met een inbeeldinge van volcomene
vrijheit om te doen of te laten en te betalen of niet te betalen na eygen sinlijkheit.
Niemant van een gesont oordeel is er die niet weet dat een land noyt op die wijse
lange bestaen can en nog veel minder het onse in de omstandigheden waer in wij ons
bevinden met relatie tot het overgroot aental van militie ter onser repartitie staende,
en welke soo se niet prompt betaelt werden, tot ongemeen nadeel van de gemeene
sullen mutineren, en veel ligt sig wenden na de provi. tot wiens laste haere betalinge
staet. Wie can niet schrikken aen de nare gevolgen daervan. Bij de kennisse deser
toestant is nodig te ondersoeken de bequaemste middelen welke connen strekken de
gedreygde rampen voortecomen.
Het nootsaekelijkste is dat de Hooge en laege overheden haer gesag oeffenen, en
sonder belemmeringe gebruiken de executive dwangmiddelen om het nodige te
vorderen en uittevoeren, en daer is middel toe als de Gecomde uit de ingesetenen tot
het selve helpen medewerken.
Het beloop van de afgeschafte middelen moet ten spoedigsten getragt werden bij
quotisatie te vinden, en overmits het selve niet als met veel moeite, en ongelijkheit
sal connen geraemt en uitgevoert werden, voornamentlijk ten opsigte van de vijf
spetien, soo soude men wel eerst eens connen sien of het te tauxeren is. Soo jae, dan
is 't wel; anders moest een naukeurige omschrijvinge der spetien afsonderlijk
geschieden, en laten die buiten de gemeene quotisatie.
Ook mag (men) in aenmerking nemen of de omslag met relatie tot het gemael niet
alteseer alle passanten bevrijdt, en of er daerom
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geen middel sou wesen om de molens te tauxeren om optebrengen een tiende van
het geene se de laetste tien jaeren door elcanderen hadden aen 't boek gebragt, hoe
seer ook dat een saek is van difficiele uitvoeringe.
Nog soude de pagt van 't beestiael connen blijven subsisteren.
Item die van gesegelt papier.
Daerenboven diende men alle brandewijn over de geheele provintie contrabande
te verclaren, tot voorcominge van excessive debauche, die de goedcoopheit daervan
sal te wege brengen, als om het debit van de graenstokerij, tot de genever geemploieert
werdende, te beneficieren.
Eindelijk moeten de ingesetenen geinduceert werden om wederomme haer gewoone
cours te houden in de betalinge der floreen en reet sampt spetien van 't vorigen, en
des noods de deurwaerders sonder gevaer in alle behoorlijkheit haer pligt oeffenen.
Als dit alles voorgegaen is moeten de ingesetenen gehoort werden nopens haere
beswaernissen en pointen van redres, en ter examinatie van de hooge overigheit
gebragt werden, en na sulx gelaten ter decisie van sijn Ht.
Maer sekerlijk gaet men gemeenlijk verkeert te werk met pointen van redres; men
stelt sig beterschap voor in 't toecoomende. Maer 't beste middel is te actioneren
soodanige personen als te beschuldigen souden sijn, en deselve in de beurs te tasten
ten profijte van 't gemeene land, of van de armen, en sulx uittedeelen gelijk
arme-oortjes-gelden, welke nú mede ophouden. Straffe over begaene misdaden en
oplettentheit op toecomende bedrijven bedwingen de quaede en moedigen de goede
aen.
Als dese pointen voorgegaen sijn, sal het vertrouwen tusschen overheden en
ingesetenen herleven, de rust en veiligheit herstelt werden, het verval in de finantien
verbetert, de gemeente bevrijd sijn van vexatien, en de bloey en aenwas in
coopmanschap en neringe van dit alles een versekert gevolg sijn, en daertegens de
ruine (van) ons vaderlant voorgecomen werden.
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Bijlage XI.
Overmits op heden van elf tot twaalf uiren aen mij volmagt ten Landsdage uit de
grietenie van Doniawerstal in de camer van Oostergoo door de Heere Sminia
Secretaris van de Staten in de volle vergaderinge is te voren gelesen een remonstrantie
behelsende twee en seventig articulen, genoegsaem alle om te strekken tot reformatie
over de staet van regeringe deser Provintie, welke door sestien Gecommitteerde van
de gemeentens, vergadert op de Doele, aen de Heeren van 't mindergetal waren
overgelevert, daerbij exhiberende een procuratie op die sestien Gecomde verleent
door haer geheele vergaderinge, met insistement ten einde haer Ed. Mo. alle die
pointen gelieven te approberen van dese nademiddag voor vier uir, en gevolgelijk
op morgen alhier van de puye van het Stadhuis te doen publiceren, daer bij mondeling
voegende, dat bij gebreke sulx wilden ongehouden sijn aen de gevolgen; en het mij
onmogelijk is geweest onder de lecture deselve, bij haer na langduirige deliberatie
opgestelt, te onthouden of den inhoud daervan te distingueren, veel min deselve
rijpelijk te examineren en te overwegen; ende nogtans de importantie van die saek
soo groot is, dat ik van mij niet can vercrijgen sonder ondersoek, blindeling, en als
afgeperst daer in toe te stemmen, te meer alsoo daerinne gespecificeert staen saeken
strijdig tegens de fondamentale wetten des Lands, welke wij volgens onse procuratien
gehouden sijn te handhavenen, en welke daer te boven uitleveren een geheele
veranderinge in de forme van regeringe.
Weshalven mijn advis is, dat dese pointen dienden stuk voor stuk in de respective
camers geadviseert te werden, 't geen buiten bedenkinge is bij pluraliteyt der camers
geconcludeert, en daer verder ondersoek nodig mogte sijn te stellen in handen van
commissarissen uit yder camer en des noods daerover in conferentie te treden met
Gecommitteerden uit de gemeentens, na examinatie dies daervan ten spoedigsten
rapport te doen, en alles soo doenlijk tragten te brengen in die staet, dat daerop bij
de aencomste van
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de Heere Stadhouder door desselfs decisie alles mogen werden gereguleert;
protesterende voor God en de werelt ongehouden te willen sijn aen alle onheilen
welke een aandrang van die natuir van de Gecommitteerde der gemeentens soude
coomen te veroorsaken, latende daervoor aenspraekelijk alle diegeene welke deselve
hebben te wege gebragt;
wijders verclaerende en betuigende, ingevalle mij dese billijke en behoorlijke tijt
niet werde gegunt, alsdan te renuntieren aen mijne qualiteyt als volmagt ten
Landsdage.
Buiten op staat: ‘mijn advis 5 July 1748.’
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Bijlage XII.
Vrage. Of men de bewuste 72 art. aan de Stadhr. zal offereren met volle magt om
deselve te verschikken, veranderen, vernietigen, vernieuwen, na sijn eigen goeddunken
daar bij te voegen.
1. Dat de Stadhr. uit kragt van sijn ampt die magt niet heeft is klaar en betoogbaar,
omdat de grondslag van alle hoogheit in de regering en wel insonderheyd in
deze Prov. geheel populair is, eygentlijk in de boezem v. 't volk resideert, waarin
deselve, omdat de regenten aan de ware intentie v. de ingesetenen niet voldoen,
maar alles als omgekeert hebben, thans is wedergekeert.
2. Dus is dan de Stadhr. door het volk erflijk verkoren, en gemaakt, en moet dus
van een nieuwe instructie voorsien worden, waarom S.Ht. ook eerst begeert
heeft, van sijn Eed aan de Prov. gedaan, ontslagen te worden.
3. Deze nieuwe instructie nog niet opgemaakt zijnde is S.Ht. eygentlijk gesproken,
nog buiten affairen, en wort in desen als nog als een particulier geadviseert.
4. De 14 art. v.d. 5 Junij geven hem ook de magt niet om zulk een oppermagt te
eyschen, en de Gecomde van O.W. en St., zijn op dat poinct niet gelast blijkende
zulk ten vollen uit het laatste v. 't 14 art. waarin zulk gesegt word, dat sij de
vrijheijt van zig aan S.Ht. te mogen addresseren aan hun behouden.
5. In dese 14 art. vinden wij het 2de art. 't welk de grondslag is van de 72.
6. Dese zijn volkomen geapprobeerd zonder Stadhr. Bij gevolg de Stadhr. zedert
die approbatie der Staten geen meerder magt ontvangen hebbende is niet bevoegt
om te eyschen dat in de vraag is voorgestelt.
7. Dit schijnt de Stadhr. ook te begrijpen en te erkennen, omdat hij zig op de belofte
den 8 Gecomde aan de kroonprinces1) gedaan beroept.
8. Dit word bij de 8 Gecomde ontkent, die behalven dat ook nog magt nog vermogen
hadden zulx te doen.
Dit dan uit den aard der zaken bewesen zijnde, valt de vraag of het wel raadzaam
zoude zijn de Stadhr. voor als nog met zulk een volstrekten oppermagt te versien.
Antw. Neen.

1) Anna, de vrouw van Willem IV, wordt hier bedoeld. Zij was kroonprinses van Engeland.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

342
Dat alle dese gemaakte art. en die bij de Gecomde nog te maken staan, voor altoos
tot een bestendige grondslag voor de volgende regering zullen moeten dienen, waarna
alle de ingesetenen zig voortaan zullen moeten gedragen, en derhalven de enige
grondslag van vrijheyt en welvaart, dit dan zo te loops uit de hand te geven, was
oudtijds geen werk van vrije Friesen, en zoo het ook gepermitteert is jaloers te zijn,
past het elk eerlijk ingeseten zulk te zijn, daar het vrijheit raakt, die hij ook aan
descendenten ongeschonden moeste overleveren. Wat een dwaasheit het derhalven
wesen zoude, den teugel nu hij se in handen heeft te laten slippen, begrijpt elk ligtelijk,
die de moeyte wil nemen dit in allen ernst na te denken, omdat de Gecomde mannen
alle borgers en ingesetenen zijnde van deze Prov., die thans door een naukeurige
navorschinge van alle mesures en derzelve oorspronken zijnde, zelve zeer wel weten
waar aan de schoen knijpt, en derhalven beter dan ymant die met oneyndige angstige
occupatien beset geen tijd genoeg overig heeft, om alle zaken zelve na te zien, zullen
weten overleggen en vaststellen wat het gemene best en oorbaarst is.
En dewijl de Gecomden willen vaceren alle vervallene zaken en finantien weder
op een goede voet te brengen, en dat gedaan zijnde dezelve communiceren aan S.Ht.,
redenen gevende van alle artikelen waarom dus die en niet anders gestelt zijn, als
mede omdat de zaken geen uitstel kunnen velen, zoude ik absoluut nageven (=
toegeven) dat het gehele stuk moeste afgeven en worden gelijk het opgestelt en
begonnen was, blijvende dan ten laatsten nog tijds genoeg over om met de ingesetenen
te overleggen of men deselve ter reformatie en voltoying van de Hr. Stadhr. zal
defereren.
Wel is waar dat de Woutlieden voorbarig genoeg geweest zijn, in hare separate
art. veel aan de Hre. Stadh. te defereren, dog dit is maar een vierde deel; ook hebben
ze zig in alles daar na bij de andere Gecomde gevoegt, en zig in alles conform mede
gemaakt dat de zaak in deze en anderen kan geven,1) te meer wijl sij zig in 72 art.
conform met alle andere maken, zonder een woort van haar separate art. te melden,
en die art. nagelaten zijnde, is van een geheel anderen inhoud, waar uit men met
goede redenen zoude kunnen besluiten, dat sij van sentimenten verandert zijn.
Buiten op staat: ‘rakende de opgedragen magt aen S.Ht.’

1) dat de zaak in deze en anderen kan geven = dat de zaak hierin verandering kan geven.
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Bijlage XIII.
Bij publicatie vernietinge van alle resolutien en placcaten genomen en gearresteert
op onbetamelijke aendrang van persoonen sig qualificerende Gecommitteerden der
gemeentens van Landen en Steden deser Prov. en sig aenmatigende een authoriteyt
verre te boven gaende de permissie en versoek, bij publicatie van den 1 Juny 1748
gedaen, om behoorlijk eenige beswaernissen, die se mogten hebben, aentegeven, en
onderwijlen de ruste te helpen bevorderen, en die in plaets van het selve de onrust
hebben gecoestert, door het uitbraken van ongehoorde lasteringen tegens de regeringe,
haere wettige overheden, en een vuir in de gemoederen ontstoken, dat hier en daer
reeds in volle vlamme is uitgebarsten, en geduirende een geruimen tijt yder hunner
heeft onseker doen sijn van sijn persoon, huisen en goederen, en daer te boven alle
hunne versoeken verselt met uitdrukkingen te kennen gevende dreygementen, van
oproer, van verwoestinge, van bloedbad, tegens haere wettige souverainen, soo
deselve niet op staende voet, of binnen een soo corte tijt, die men bijna nodig had
om se te leesen, de voorgestelde pointen soo se lagen sonder de minste bedenkinge
te approberen, en aenstonts eer se conden gedrukt werden alhier ter puye van 't
Stadshuis te laten publiceren, saeken en daeden van verren uitsigte, en 't eenemael
benemende de vrije deliberatien van den Souverain, en daerom moetende werden
gehouden als afgedrongen door gewelt of vreese voor gewelt.
Weshalven deselve alsoo moeten werden verclaert, en daerom geannulleert en
gehouden als niet gedaen,
En op nieuw bij rijpe en vrije deliberatie, en na behoorlijke examinatie van tijden
en omstandigheden, door de Staten voltallig vergadert is goedgevonden te verclaeren
en te arresteren
1. dat een algemeene afschaffinge sal werden gearresteert van alle havenpagten,
gemael, bestiael, turf en brand, schoenen en muilen, aenvang genomen hebbende
met den 1 Juny 1748, en dat tot die tijt toe en langer niet de ingesetenen sullen
verpligt sijn haere gedaene aengevingen te betalen,
dat mede de verpagtinge en middelen der 5 spetien sullen cesseren met Mey
1748 aenvang genomen hebbende, en tot soo verre de betalinge sal moeten
geschieden;
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2. dat de uit- en invoer van rundvee uit en na dese provintie open vrij en
onverhindert sal sijn zedert den 1 Juny deses jaers;
3. dat een generale amnestie wert verleent van al het in de gepasseerde
onbehoorlijke beroertens is voorgevallen en bedreven omtrent de collecteurs,
cherchers of molenhuisjes als mede nopens het amoveren en verscheuren der
collectboeken, mits die geene welke bij goede voorsigtigheit sijn bewaert
gebleven onder andere persoonen als collecteurs, ten eersten weder werden
gestelt in handen van de geregten en magistraten van yders district om wederom
te werden overhandigt aen diegeene tot welkers invorderinge en verantwoordinge
deselve sijn;
4. dat voor 't overige alle de pointen en artikelen bij meergemelte gecommde
ingegeven sullen werden gehouden als van particuliere personen gedaen te sijn,
en alle behoorlijk werden overwogen bij de Hoge Regeringe, met assumptie
van soodanige als S.Ht. daer toe uit den eygenerfden of boere stant sal gelieven
te nomineren, en alles op approbatie of disapprobatie van S.Ht.
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Bijlage XIV.
Copie.
Pointen en informatien bij die van Oostergoo aen hunne Gemeentens, of
aen de gemeente Gecommde der grietenien aldaer voorgedragen 23, 24
July 1748.
Extract uit het antwoort van de Heere Erfstadhouder gegeven aen de commissie tot
het overleveren van de 72 pointen reformatoir, door de Gecoe van de Landen en
Steden overgebragt aen den Staet op Vrijdag den 5 Julij 1748, roulerende dito antwoort
over volgende vijf pointen.
Ten eersten de bedenkelijkheit over de gevorderde approbatie door de Gecomde
van de Leden van de Staet gevordert ten respecte van gemelte pointen, mitsgaders
over de schielijke publicatie en affixie van dien.
Ten tweeden over 't schielijk opmaken van de pointen.
Ten derden sijn remarques over het niet opdragen van decisie over gemelte pointen.
Ten vierden Sijn Hooghts uitstel op het versoek door de commissie gedaen dat het
niet mogelijk was tot ruste der gemeente te kunnen uitvinden, met redenen daertoe
relatyf wel voornamentlijk dat Sijn Ht. oordeelde hetselve voor als nog al te vroeg
te sijn.
Ten vijfden dat sijn Ht. de overgeleverde pointen soude examineren, en na sulx
kennisse aen de Gecomde van den Doele soude laten toecomen.
Of niet goedgevonden wert dat de Gecomde geen ruggespraek sullen hebben om
met haer Gecoe te houden raed en advis intenemen.
Of aen S.Ht. niet soude werden opgedragen de decisie over de pointen reformatoir
die sijn Ht. segt niet te connen aennemen sonder opdragt van decisie.
Buiten op staat: ‘notulen of memoria van voorstellen in het quartier van Oostergoo
aen de gemeenten of aen de gesamentlijke gecommde der dorpen in yder grietenie
gedaen over 't antwoort van S.Ht. gegeven aen de commissie der Doele overgebragt
hebbende de 72 pointen reformatoir - 23, 24 Julij 1748.’
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Bijlage XV.
Praeallable remarque.
Door de periode van overroeping van gedeputeerden van de Staten etc.
werd verstaan dat Zijne Hoogheid de faculteit heeft om zoo uit de Staten, als uit
de ingeseetenen te nomineeren zodanige persoonen als Zijne Hoogheid zal
goedvinden.

Remarques omtrent de commissie.
1. Dat deselve zal ingerigt werden zoo na als het doenlijk is aen die van Holland,
en ten opsigte van de successie daar meede woordelijk overeen stemmende.
2. Dat daar in zal gevoegt werden hetgeene in de Resolutie is gecommitteert,
namentlijk, het regt van decisie wanneer twee quartieren tegen twee staan, off
twee quartieren weygeren off dilaijeren een advis uyttebrengen.
3. Het artl. van de Electie off aanstelling van de Grietluijden in deeser voegen te
rectificeren en te amplieeren, dat de aanstelling zal geschieden uit eene nominatie
van drie Eligibile persoonen, en dat Zijne Hoogheid zal hebben de faculteit om
vijff off Seeven gecommitteerdens uit de Regeering der vier quartieren te
benoemen, die kennisse neemen en decideeren zullen over de validiteit van de
stemmen.
4. Dat bij de bepaaling van een tijd van ses weeken gesteld om de keuse en
begeving te doen van de Politique ampten aan Zijne Hoogheid opgedraagen,
eerst zal werden uitgedrukt, dat die tijd van ses weeken zal ingaan nadat Zijne
Hoogheid de notificatie, off de nominatie heeft bekoomen, en dat dan ook zal
werden bepaald een tijd van twee maanden, te reekenen van den tijd van het
overlijden der amptenaaren, binnen welke de notificatie zal moeten zijn gedaan,
off de nominatie zal moeten zijn overgebragt.
5. De bepaaling van de Collatie der ampten op persoonen die gebooren Friesen
zijn etc. in deeser voegen te veranderen, dat de collatie zal moeten coomen op
gebooren Friesen, off op zodanige persoonen die volgens s' Lands wetten en
costuymen tot de regeering admissibel zijn.
6. Dat aan zijne Hoogheid zal werden gegeeven het regt van Pardon op den selfden
voet als het zijne Hoogheid in Holland is gedefereerd.
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Bijlage XVI.
Vernietinge van alle resolutien en placcaten genomen op aendrang der Gecomde als
door dwang van onwettige vercorene afgeparst, van den 1 Juny 1748 af tot den 1
Aug. incluis.
Bij nieuwe en vrije deliberatie afteschaffen de havenpagten en alle invorderinge
daer omtrent van 1 Juny af.
Item toelatinge van den vrijen uit- en (in)voer van rundvee sedert dien tijt.
Vernietinge van alle generale als besondere vergaderingen van persoonen sig
noemende gecommitteerde van gemeentens welke na de grontwetten geen regt tot
stemminge hebben, veel min sonder permissie of ordre van den Souverain, en geschied
door persoonen van allerhande soorte van religie.
Annulleringe van alle verbintenissen in de beginne of voortgang deses oproers de
ingesetenen bij een ongehoorde dwang opgedrongen en afgeparst.
Deselve alle te brengen in handen van de Heeren, welke door sijn Hoogheit sullen
werden gecommitteert om herwaerts over te comen, en verders daer omtrent
gedisponeert na behooren.
Dat niemant daer af eenige copien sal mogen houden bij poene van.... indien sulx
te eenigen tijt binnen de 20 jaren bij particulieren of in boedels bevonden werden.
In 't besonder ontslag van de beloften omme door de gemeentens te doen betalen
de oncosten bij de Gecomde gemaekt.
Op nieuws in yder grietenie 4 personen te doen stemmen door de stemdragende
ingesetenen, dog alleen dese mael te doen door de bewoonders der selver, sijnde van
qualiteit om te mogen stemmen.
Dese vier sullen ditmael praesent wesen en haere consideratien gehoort, over de
nieuwe personele quotisatie, over de aenstaende vernieuwinge der stemcohieren en
voorts bij de heffinge der nog resterende termijnen der 50 penn.
Voorts bij sijn Ht. uit deselve te kiesen uit yder quartier.... om te repraesenteren
de Gecomde uit de ingesetenen.
Buiten op staat: ‘concept van te nemene resolutie door S.Ht. of Staten op S. Hts.
goedvinden.’
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Bijlage XVII.
De pamfletten, op bladz. 176 noot 1 bedoeld, zijn in het archief v. E. en getiteld:
1. ‘De groote en wonderlijke droom, gedroomt door een burger in Amsterdam, nu
woonende tot Haarlem. 't Amsterdam bij de Wed! Jacobus van Egmond en
Zoon.’
2. ‘De vrolijke karnemelksvloot, varende van Amsterdam, of zamenspraak tusschen
Krelis, Japik, Marri, een Boekverkooper, en Poëet. Gedrukt te Noorweegen, en
is in de Hollandsche Steeden, bij de voornaamste boekverkoopers te bekoomen
voor een Civiele prijs. 1748.’ - Helaas! is er maar een gedeelte van.
3. ‘Aanmerkingen op de zogenaamde Drie Artikelen, beneffens de Aanspraak tot
aanprijzing derzelve gedaan op den 10 Aug. 1748 in den Kloveniers Doelen;
beginnende Veel geagte Meede-Burgers. Het vervolg zal doen zien wat agting
die Spreeker deselve toedraagt. 't Amsterdam, bij Gerrit Vlier de Jonge,
boekverkooper, op de hoek van de Weije Lombartsteeg, op 't Rokkin.’
4. ‘Op den Aanmerker der bewuste drie artikelen, gedient hebbende voor request,
aan hunne Ed. Gr. Achtb. gepresenteert, door de Burgers in de Kolveniers Doelen
vergadert, beneffens, op der zelver aanspraak. 1748. Gedrukt voor die 't
behaagen.’ - Dit is een zeer hatelijk vers.
5. ‘De aanmerkinge op de drie Artikelen etc., etc., etc. verdedigd tegens de
lasterende Berisper van deselve. J.v.G. 't Amsterdam, bij Gerrit Vlier de Jonge,
boekverkooper, op de hoek van de Weije Lombartsteeg, op 't Rokkin.’ - Dit
vers is een bitter antwoord op het voorgaande.
6. Verzameling van Gedichten, als de Geessel der Muitelingen; De Prikkel der
beteugeling; Breydel op den Breijdel voor heersende muitzucht, ter beteugeling
van den Hoofdmuiter, Irenophilus; De Breydelmaker voor heerschende
muytzucht, door zijn eygen Breydel gebreydelt, Keerdicht; De Leidse muitzucht
beteugelt; en Dankzegginge aan den dichter van de Breydel-maker voor
heerschende muytzucht door zijn eigen breydel gebreydelt.

Op de Kon. Bibliotheek te 's Hage is een prachtig geschreven Hs. van de Boer over
de Amsterdamsche zaken.
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Bijlage XVIII.
De Oranje Lauweriers krans gevlogten om het Hooft van de drie Oranje welsprekende
Patrioten met haar namen
Daniel Raap
Jacob Carel de Huyser
Elie Chatin.
Al is de hooge nood, bij tijden,
en onheyl aan alle zijden,
mij wanhopig, heeft omvaan,
dan verhef ik mijn gedagten,
en laat gaan tot God mijn klagten,
want hij neemt ze gunstig aan.
Heere weest met mij te lijden,
en kom dog mijn ziele vrijden
van 't vergif dat doodlijk plaagt,
en een leugenaar behendig,
(schoon van buijten, vuijl inwendig)
in zijn valsche tonge draagt.
Kand' er iets zoo grouw'lijk wezen,
dat de valsche tong zal vreezen
door haar treken a'n te gaan?
Word er iets zoo quaad gevonden
dat de booze leugen-monden
niet stoutmoediglijk bestaan.
Scherpe pijlen, afgevlogen
van eens sterken krijgsmans boge,
gaan zoo niet door vleesch en bloed;
pijlen met venijn bestreken
doen in 't lijf geen zulke steken
als de tong wel in 't gemoed.
't Vuur, als 't in jenever boomen
heeft de overhand genoomen,
door de krachten van zijn hitt',
kan 't licht al tot asch verteeren,
maar nog kan 't zoo zeer niet deeren
als een zoo geringen lid.
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Wee mij! dat ik moet gaan dutten,
en een vreemd'ling in de hutten
van Kedar en Mesech1) zijn;
dat ik bij een volk moet blijven
't welk zich voed in twist en kijven,
is mijn ziel zo grooten pijn.
't Hert wil mijn geen ruste geven,
dat ik bij een volk moet leven,
daar de vrede wort gehaat;
bij een volk, dat, als mijn rede
is van vriendschap en van vrede
dies te meer na oorlog staat.2)

't Amsterdam bij Willem Bergman, in de Palmdwars-straat.

1) Kedar en Mesech, twee volkeren in de nabijheid van Palestina, worden dikwijls samen
genoemd, niet om hunne nabuurschap, maar omdat ze barbaren waren. Zoo zeggen wij ook
Turken en Hottentotten, waarmede wij ook barbaren willen aanduiden. Zie Winer Bibl.
Realwörterbuch II, s. 86.
2) Dit gedicht doelt op de moeielijkheden, die Raap c.s. had met die lieden, die met hunne
maatregelen niet te vreden waren, verder wilden gaan en daardoor onder de burgers twist
veroorzaakten.
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Bijlage XIX.
Klink-dicht ter blijder komste van Z.D. Hoogheid, Willem Carel Hendrik
Friso, bij der gratie Gods, Prinse van Orange en Nassau, Erf-stadhouder,
Erf-capitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden etc., etc.,
etc. binnen Amsterdam, ter wegneeming van het wettig bezwaar, der
getrouwe en vrijheid-lievende Burgerij, aldaar.
Beminde Hoeder van deez' vrije Nederlanden!
Vergun mijn Zangeres, dat zij U val te voet:
En aan des Amstels boord de Orange Prins begroet;
Tot Heijl der Burgerij, en Vrijheids beste panden.
Het ingesloopen quaad, verscheurden met zijn tanden
Der Burgren voorrecht, duurgekogt door Vadren bloed.
Het Vaderland vertrapt, wierd door uw hand behoed:
De moed van Batoos Leeuw begon daar door te ontbranden.
Gezeegend zij uw komst, O wijzen Palinuur!
Herstel het ouden recht! Geweld schrikt voor het vuur
dat uit uw oogen straalt, om eigenbaat te doemen.
Mijn hand zwaayt wierook, op het altaar van mijn hart,
ter uwer eer O! Vorst. En de Amstel-maagd benardt
uit vreez', zingt vroolijk om U eeuwiglijk te roemen.

C.v.L.
't Amsterdam, bij Bernardus Mourik, boekverkooper in de Nes, bij de Groote Vleeshal.
1748.
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Bijlage XX.
‘GEBED ten dienste onzer burgeren en landsgenooten: opgesteld door een
zeeker Godsgeleerden, tot redding van het lieve Vaderland; en uit de
tegenswoordige bekommerlijke toestand der Regeering, Burgerij en
Ingezeetenen van Amsterdam.’
Dit gebed, nog langer dan het opschrift, ziet Gods goedheid in onze redding uit de
slaafsche en Tyrannische dienstbaarheid van het Spaansch Egypten door Willem den
Eerste, voor wien de Spaansche Farao als voor een tweeden Moses vluchtte. Dan is
er melding van Maurits, die een andere Josua wordt genoemd; vervolgens van Frederik
Hendrik, die als een tweede David ons land rust gaf en ons Gemeenebest ten top van
glorie deed steigen. ‘Maar onze harten met Jechurun,1) vet geworden zijnde, sloegen
wij achteruit; en de Prins en kort daarna zijn zoon Willem II stierven. God verwekte
toen in Olivier Cromwel ‘een gedugt monsterdier’ om ons te kastijden; doch het
behaagde Hem door Marten Harpenz. Tromp ons te verlossen. Maar wij werden niet
wijzer, en verwierpen God in den persoon van Willem III, hem voor altoos uitsluitende
uit de ampten zijner welverdiende Voorvaderen. Tot onze straf verwekte God toen
Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, Karel II, koning van Engeland, en Barend van
Galen, bisschop van Munster, die ons trachtten te vernietigen en het licht des
Evangeliums uit te blusschen. De harten onzer voorgangers bleven verstokt, en wij
werden overgegeven in de handen onzer vijanden, die ons overstroomden als
geweldige wateren. Toen wij echter boete deden, en de gestrenge roede kusten, en
in zak en asch Gods barmhartigheid aanriepen, toen gaf Hij redding, en Willem III,
die wijze Salomo, werd tot voorganger gekozen. Door hem werden wij verlost uit
de kaken des verderfs; de hoogmoedige vijand werd ‘met schrik en vervaartheid
geslagen, zo dat hij vluchte schoon er geen vervolger en was, verlaatende onze steden
en veroverde Provintien.’ Toen hadden wij groote reden om Gods naame Psalm te
zingen. Doch wij werden op nieuw ondankbaar, en na den

1) Zie Deutr. 32:15.
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dood van Willem III ‘begonnen wij ons om te keeren en onze nekken te verharden.’
Toch was God langmoedig, en deed ons zegepralen over den hoogmoedigen Lodewijk
XIV. Maar toen wij door dien voorspoed hoogmoedig werden, benam God ons dien
hoogmoed door het Engelsche verraad, zoodat wij de vruchten der zeege moesten
derven en genoodzaakt waren eenen gedwongenen vrede aan te gaan.
En nu gaat het dus voort:
‘O! droevige en onrustige vreede! waar in ieder ons gehoond, berooft en benadeeld
heeft, zonder dat wij wijs genoeg waren na eenen dapperen en wijzen beschermer
om te zien. Onse schatkisten wierden uitgeput. De negotie, die zenuwe onzer welvaard,
ging te niet. Den onderdaan verarmde, zuigende de pachters het merg uit hun gebeente.
Onze vrijheid en voorrechten wierden verkragt, en de achting onzes Vaderlands, bij
de nabuur, ging verlooren. Schoon Gij ons kastijde, zo voelden wij geene smerten,
maar onse trotsheid en overdaad riepen om wraak. Ons Vaderland wierd op nieuw,
onder het schoonschijnent en glimpig voorgeeven van vriendschap, door Vrankrijk,
aangetast. De voormeur deszelfs wierd, zonder verdeediging, ingenomen. Onze
grens-steden vielen in de handen der vijanden; en de oogen onzer voorgangeren
bleven verblind, als of men liever het Vaderland verlooren zag gaan, dan dat het
zelve behouden zoude worden, door de verheffing van uw uitverkoren knegt, Willem
IV, Prinse van Orange en Nassau, tot de hooge eerampten’ zijner vaderen. Toen
echter de nood op het hoogst was, werd de Prins tot voorganger verkozen. ‘Gij, o!
goedertierene God! stuite met uwe hand het woedend oorlogszwaard, ende gaaft
onzen beminden Erfstadhouder (dien Vader des Vaderlands, dien herstelder van onze
verkragte vrijheid) een mannelijken Erfgenaam, waar door het zugtende Nederland
hunne klaagliederen in rijen verandert zag. De oude liefde tot de vrijheid ontwaakten.
Men kon de verdrukkingen der bloedzuigers niet langer dulden, en men zag hunne
huizen en paleizen, gegrondvest op het bloed van den armen burger, geplunderd en
geschonden. Men riep om de herstelling der oude privilegien en regten. Dat eene
onafhankelijke krijgsraad de burgerije moest verbeelden, en tegens de verdrukkingen
beschermen. Dat de ampten niet ten voordeele van eenige weinigen moesten strekken,
maar aan den burger gegeeven, en de posterijen aan onzen Erfstadhouder, ten dienste
van den Lande, behoorden afgestaan te worden. Duizend en duizend burgeren
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vloeiden te zamen om dit te verkrijgen.’ Hunne oogen zijn nog geslagen op den Prins,
maar bovenal op U, o! God. Open de harten der overheden, dat ze de rechtvaardige
klagten hunner burgeren hooren. ‘Bestraal onzen beminden en godvrugtigen
Erfstadhouder met wijsheid uit der hoogte, om regt ende geregtigheid, in uwen name,
te handhavenen. Onze herten springen op van vreugde, en onze oogen weenen van
blijdschap, daar wij dien beminden Prins (dien wij eerbied bewijzen, als een der
grootste Vorsten onzer eeuwe, dien wij hoog agten als onzen algemeenen Vader, en
dien wij omhelzen als onzen Medeburger van het lieve Vaderland) gereed zien staan
om ons met zijne tegenwoordigheid te verkwikken, ten einde onze rampen te doen
ophouden. Gelukkig zij de komst van dien gezegende des Heeren.’
En dan volgen zegenbeden over ‘de vorstelijke gemalinne’, en ‘die versontloke
Oranje spruit, den jongen Erfprins van Oranje, Graaf van Buuren, het beminde
troetelkind van het vrije Nederland, en de lust der oogen van alle ware Patriotten’,
en over ‘de jonge Princesse’, en de ‘Magten des Lands, de Staaten van Holland en
Westvriesland’, hunne vergaderingen, over de burgeren, ‘bijzonder de manhafte en
getrouwe burgerije van Amsterdam’; voorts over ‘derzelver Gecommitteerdens, die
vredelievende beschermers en manmoedige herstelders van onze vrijheid.’
En dan: ‘neemt uit het midden van ons weg alle ergernissen. Het schenden van
den dag, die aan uwen dienst is toegeweid. Het lasteren en misbruiken van uwen
heiligen en gedugten naam. Doet onder ons ophouden alle hoogmoed, trotschheid,
overdaad, en alle verdere Hemeltergende zonden, opdat uwe kinderen niet langer
geergert mogen worden, ziende veele gruwelen’ enz.
Eindelijk nog een bede voor de kerk en hare dienaren, een belijdenis van zonden,
een bede om vergeving, nog een bede voor het Vaderland en zijne inwoners, en dan
besluit het:
‘Neemt weg van ons alle welverdiende plagen en oordeelen, en geeft ons den
vrede! Dan zullen wij U opofferen de varren onzer lippen, en uwen name looven
eeuwig ende altoos. Verhoord ons o God! om uwes Naams, om Jezus wille. Amen!
ja Amen.’
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Bijlage XXI.
Haad en nijd of de nader Expresse brief uit Groningen, verhalende de
grote eer die er is geschiet aen een Burgemeester, gedragen op een stoel
door de burgerij na het stadhuijs, om de Prins erflijk te verklaaren.
De blijdschap over de geboorte van een mannelijke spruit, uit het doorluchtig huis
van onzen dierbaren Prins Stadhouder, heeft de harten der inwoonderen alhier zo
zeer met blijdschap vervult, dat ieder om 't zeerst heeft tragten uittemunten door
illuminatien enz., waar onder de gezwoorne gemeente inzonderheid zig gedistingueerd
heeft. Doch onze Magistraat geen een lijn trekkende met de andere Provintien, is
hier door eenig gemor ontstaan onder het gemeen, hetwelk door het verbieden van
onze Courant niet weinig vermeerdert, en op voorleden Zondag den 15 dezer in
vollen vlam uitgebroken is. Op dezen dag des avonds, een weinig na 4 uuren, begon
dit vuur te branden, wanneer het gemeen zich verzeekerd hebbende van de Martini
toren, bijkans twee uuren lang met de klokken in deselve luide, en de stad in confusie
bragt. De Heeren van den Raad zonden wel aanstonds Schout en Dienaars, om deze
onorde af te raden: dog het gemeen beantwoorde zulks door een veel sterker geweld,
dat op het huis van den Burgemeester Geertzema nederkwam, waarop het gemeen
met veel furie aanviel, slaande eerst de glazen aan stukken, en vervolgens met een
balk de deur en poorten open rameiende, bij deselve in stoof en alles aan stukken
sloeg, wat het vondt; zelfs zegt men dat wel 8000 guldens aan contante penningen
overweldigd, en op straat gesmeten zijn, nevens veel gemaakt zilverwerk, waarvan
de waarde ook omtrent zo veel beloopt, en waarvan een gedeelte nevens deszelfs
koets en andere meubilen in 't Diep zijn geworpen. Alles is opengebroken en aan
stukken getrapt, zelfs heeft de woede een menigte verzegelingen verscheurt en geheel
vernield; dus behalven de verscheurde obligatien meer dan 50000 gl. aan schade is
veroorzaakt. Hier na begaf zich het gemeen na het huis van den raadsheer Smith,
daar de woede mede zijn rol gespeeld zoude hebben, zo niet onze geagte leeraar,
Dus Noordbeek, op hetzelfde moment in
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dat huys zijnde, zich in de deur geposteerd en het gemeen verzekerd had, dat de
raadsheer reeds na het stadhuis was vertrokken, om de begeerte des volks te helpen
bevorderen in den Raad. Onder deze bewegingen gaven zig eenige schippers, die
niet weinig deel in de confusie hadden, na het Stads Wijnhuis, waar de Wel. Ed. Gr.
Achtb. Heer P.R. Iddekinge, onze regerende Burgemeester zig bevond; en verzochten
dien na het stadhuis te gaan, en het Stadhouderschap in het Doorl. Huis van Oranje
erffelijk te helpen verklaaren; maar niet willende dulden dat hij te voet gaan zoude,
droegen zij hem in een stoel, terwijl eenigen die voor uit gingen, steeds riepen sta
ruim voor dezen Burgervader, dezen waardigen Vader! Dus geraakte zijn wel Ed:
op het Stadhuis, waar de andere raadsheeren met er tijd ook aan kwamen, dog veele
zeer ontroert, onder deeze was er ook die in de voortijds mishandelde, onnozelheid
thans eene vrijwaring vond, tegens de woede des volks, welkers reien men beevende
doorpasseerden. Inmiddels kwamen de 18 Burgervaandelen en de Ruyterij op de
been, hebbende die met scherp geschoten, waardoor eenige gedood en verscheidene
gekwetst zijn.
Des avonds omtrend 10 uuren verscheen de Sekretaris Laman met een beangst
wezen voor het volk en las bij kaarslicht af dat de Heeren van den Raad volgens
genoegen van het gemeen de jonggeboren Prins stadhouder maakten, gelijk desselfs
Heer vader, en verzocht aan het zelve tot Dingsdag te wagten, wanneer hierop nadere
vaststelling zoude gemaakt worden.
Ondertusschen ziet men heden aan de huyzen van verscheide regenten kronen
opgehangen, in welke men een waarborg tegen ongeval meent te vinden, en het
caracter schijnen aan te duyden van goed Prinsgezind te zijn.
De post rijdt af, en daar is nog niets nader besloten. Per naasten omstandiger.
Het gemeen wil hunne oude privilegien hersteld hebben, en dat de Prins even als
in andere provintien het stadhouderschap erffelijk zal opgedragen worden. Ik ben,
enz.
Men zegt dat 300 boeren van 't platte land reeds in aantogt zijn, om het gemeen
te ondersteunen.
't Amsterdam bij Willem bergman, in de palm dwars straat.
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Bijlage XXII.
Edele Mogende Heeren!
Bysondere Goede Vrienden!
Den Rentmeester der Domeinen Haarsma, Ons eenigen tijd geleeden, kennis hebbende
gegeven dat, ingevolge UEd. Mog. resolutie genomen op het subject van de
invordering der agterstallen van de Bild-meijers reeds tegens eenige, bij gebrek van
betaling, met de executie te procederen een aanvang was gemaakt, en dat verscheide
plaatsen en landen met de huizingen zouden moeten werden verkogt, dewelke naar
allen aanzien zeer weinig zouden gelden: hebben Wij, naa deze zaak in nadere
overweging te hebben genomen, bevonden dat de voorschr. executie geèffectueerd
in het jegenswoordige saisoen, daar de boeren, soo wel als de particulieren, sig van
geld ontbloot bevinden, de totale ruine van de pagtenaars en een groote schaade aan
het Land zelffs, zoude veroorzaken, gelijk zulks reeds is gebleken uit de weinige als
nog geëxecuteerde, naedemaal alles genoegzaam voor niet is verkoght, soo dat het
Land, indien daar mede op dien voet wiert gecontinueert, daarbij veel zoude komen
te verliezen.
Weshalven Wij nodig geoordeelt hebben UEd. Mog. in bedenken te geven de
volgende consideratien, op wat wijze Wij meenen deze zaak het gevoegelijkste zoude
konnen worden gereguleert, namentlijk:
1. dat de staat van het comptoir der domeinen werde opgenomen, en dat de
termijnen van opbrengst wierden geproportioneerd aan de dagelijksche lopende lasten
van dat comptoir, als die men weet dat gehoed moeten worden;
2. dat een commissie bij de Heeren Gedeputeerden mag werden benoemd, om te
examineren, hoe en op wat wijze te reguleeren de termijnen van betaling der
agterstalligen, dragelijker dan de geene, dewelke geordonneert zijn, om aldus voor
te komen eene considerabele schade voor den Lande, en de ruine van soo veele
ingezetenen, als mede de verbittering daardoor zullende ontstaan.
3. Dat intussen, en tot dat voors. Heeren Commissarissen rapport van hare
bevindingen zullen hebben gedaan, UEd. Mog. de nodige ordres gelieven te stellen,
dat met de executie niet werde voortgevaren, ten zij omtrent soodanige, dewelke
notoir in staat
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zijn van te kunnen betalen, en aan dewelke zoude kunnen worden bewezen dat hare
traagheid uit onwilligheid voortkomt. Waermede Edele Mogende Heeren, Bijzondere
Goede Vrienden, Wij UEd. Mog. bevelen in Gods heilige protectie.
UEd. Mog. dienstwillige Goede Vriendt
PRINCE D' ORANGE ET NASSAU.1)
Ter ordonnatie van Sijne Hoogheid
D. v. HORST.
Loo den 30 Mey
1749.
Aan de Heeren Gedeputeerde Staten van Vrieslandt.

1) Eigen handteekening van den Prins.
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Bijlage XXIII.
Copie. Opstel genoteert door de gesamenlijke Gecomde van Leeuwarderadeel nopens
het opbreng van de 50 p. in dese soo allesints becommerlijke tijt van 't versterven
van 't kostelijk runtvee waer door veele der goede ingesetenen haer goed en bloed
coomen te verliesen en ten eenemael bijna buiten staet sijn geworden om de boven
gemelte 50 p. als een extra last aen den Lande te contribueren, en daer om niet nodiger
als op andere middelen bedagt te sijn om genoegsame penn. aen den Lande op te
brengen, waer toe ook de goede ingesetenen alle geerne wel toe genegen sullen sijn,
want 't seer ligt te begrijpen is, dat den Lande niet sonder gelt can bestaen soo dat
dan hier uit ligt can werden gesien dat de ingesetenen wel geerne hun best hebben
willen doen in 't opbrengen van lasten haer opgeleid in vorige tijden, en waerlijk
yder ingeseten is nog soo genegen als maer eens agtervolgt wierde, het geene door
de regenten aen haer belooft is, en door haer soude agtervolgt werden en hebben 't
beloofde, om tot meerder cragt van een wet te doen sijn, het selve hooft voor hooft
met hanttekeninge bevestigt, namentlijk dat die pointen reformatoir van 1672 en
1673 souden werden gehoort voor een fondament van Staetsregeer voor soo verre
toepasselijk, t. 2e dat de pointen van finantien en des Landscassa souden werden
nagesien, 3o om de overtollige amten afteschaffen, en tractamenten daer 't nodig is
te verminderen niet alleen polityq en miletaire officieren maer ook gegageerde
pagementen, en 4o om de stemcohieren te examineren, en alle abuisen weg te nemen,
als sijnde artikelen van de publicatie den 5 Juny laestleden door de Gecomde van
Landen en Steden van Vrieslant doenmaels in de groote Kerk te Leeuwerden vergadert
door haer gemaekt en opgestelt, en alsoo ter deliberatie van de Heeren Staten gelegt,
en na sulx gesien, en geëxamineert hebbende de 14 pointen, waer van de hier
voorgemelte de voornaemste sijn Soo hebben welgemelte Heeren Staten dese pointen
niet alleen goedgevonden deselve te arresteren maer ook onverbreekelijk vast te
stellen; derhalven versoeken de goede ingesetenen nogmaels op 't vriendelijkste de
hoogge regeringe benevens onse Erfstadhouder die in desen voor al moet werden
aengemerkt opdat door sijn hooge wijsheit en bemiddelinge de voorgemelde pointen
mogen werden
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werkstellig gemaekt ten besten van den Lande en 't volk, twijffele niet of de
ingesetenen sullen dan wel blijmoedig de lasten die hen werden opgeleid coomen
op te brengen aen den Lande, en het uiterste in de waegschaele te stellen voor de
vrijheit van Vaderlant en de vrije oeffeninge van ons zoo diergecogte vrijheit.
Buiten op staat: ‘opstel voor de samencomste in Leeuwerderadeel Dec. 1748.’
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Bijlage XXIV.
Sijne Hoogheit, geëxamineert hebbende de Remonstrantie aan Deselve door enige
van de Heeren Grietslieden in den eygenerfden state overgegeven, en naauwkeurig
en rijpelijk alles, wat ten dien opsigte in consideratie konde komen, hebbende
overwogen, persisteert als nog bij desselvs decisie, en bij de gronden waar op hetzelve
is gevestigd, namentlijk, dat het een onwedersprekelijke waarheit is, dat volgens de
originele en fundamentele constitutie van regeringe deser Provintie, na de abolitie
van den Geestelijken stand, altoos en van alloude tijden derselver regeringe heeft
bestaen uit Edelen en Eygenerfden voor de Landen, dat op die gronden in den jaare
1581 een Landsdag is uitgeschreven, en door Prins Willem den Eersten decisie of
uitsprake op de bestelling van 't Collegie gedaan,1) dat sekere resolutie2) van den 8
Novemb. 1592 zulx mede bevestigd, en dat eindelijk de decisie van wijlen Prins
Hendrik Casimir,3) Desselvs grootvader glorierijke gedagtenis, en andere arbiters
Art. 29 in den jare 1673 (over welke uitsprake maar alleen wegens een ander artikel4)
rakende de sessie van de grietslieden op 't Collegie is protest gevallen) zulx volkomen
confirmeert, zonder dat een enige resolutie kan worden bygebragt, die aan de
grietslieden in functie zijnde, die faculteit vergunt, Uit al 't welke blijkt, dat het
tegendeel alleen bij inkruipinge in het gebruik is gekomen.
Verklarende niet te min, niet ongenegen te zijn, de saak in nadere overweginge te
nemen, en ten dien einde, zonder enigsins van de validiteit van Desselvs decisie
aftegaan, of daar aan in het alderminste te derogeren, wel te willen toelaten, dat bij
provisie voor dit jaar de eygenerfde Grietsluiden thans zijnde, voor Edelluiden
compareren, als nog een uit den Adel beneffens haar mede

1)
2)
3)
4)

Charterb. v. Vr. IV, fol. 245.
Deze res. komt in het Chartb. v. Vr. niet voor.
Chartb. v. Vr. V, fol. 961 en 962.
Ik vermoed, dat hier bedoeld wordt Chartb. V, fol. 962, art. XXIII.
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gestemt worde om ten Landsdage te compareren. Actum in 's Gravenhage den 21
Januarij 1749
was getekent PRINCE D' ORANGE ET NASSAUW.
ter ord.tie van Sijne Hoogheit
J. DE BACK.
Buiten op staat ‘appointement v. S.Ht. op de remonstrantie van de Eygenerfde
grietsluiden. 21 Jann. 1749.

Johan Vegelin van Claerbergen, Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen. Omtrent de troubelen van het jaar 1748

363

Bijlage XXV.
Extract uit het Resolutie boek der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland.
Is ter vergaderinge voorgebragt ende geleesen een Missive van Sijn Doorlugtigste
Hoogheit den Heere Prince Erfstadhouder gedateert s' Hage den 25 January 1749
houdende dat Hun Ed. mog. bij derselver resolutie van den 28 December laastleeden
aan Sijn Doorlugtigste Hoogheit hebbende gelieven te demanderen de decisie over
het versoek aan deselve gedaan bij Jr. A.AE. van Coenders cum soc. Generaals,
Lieutenant Generaals en Generaal Majors van de Cavallerye en Infanterye, alle Edelen
van de Provincie van Vrieslandt, tenderende ten einde aan hun, naa 't exempel van
verscheidene Landen en eenige Provincien in de Republycq, mede mogte worden
vergunt, schoon militaire persoonen sijnde, om bepaaldelijk tot rang van Collonel,
of soo als Sijn Doorl. Hoogheit het mogte goedvinden, verkiesbaar te weesen tot
Volmagten ten Landsdage uit den Adelijken Staat, egter onder desen verstande, dat
sij daar door niets anders als de sessie komen te pretenderen: Sijn Doorl. Hoogheit
op de remonstrantie ten dien einde gepresenteert goedgevonden had te decideren,
soo en in diervoegen als Hun Ed. Mog. zouden gelieven af te neemen, uit de bijgaande
copie welke aldus luydt.
Sijne Hoogheit enz. enz. enz. Doen te weeten, alsoo door de Ed. Mo. Heeren Staten
van Vriesland aan Ons is gedemandeert om te disponeeren op het versoek van Jr.
Alb. AEmilius van Coenders Generaal van de Cavallerye, Jr. Jan S. Baron van
Schwartzenberg en Hohenlansberg Generaal van de Infanterye, Jr. G.O. van Burmania
Generaal van de Infanterye, Jr. Douwe van Sirtema van Grovestins Lieutenant
Generaal van de Cavallerye, Jr. J.J. van Burmania Generaal Major van de Infanterye,
Jr. L.U. van Burmania Generaal Major van de Infanterye, alle Edelen der gemelde
Provincie aan haar Ed. Mo. gedaan, tenderende ten einde aan hun na het exempel
van verscheidene landen en eenige Provincien in de Republicq mede vergunt mogte
worden, schoon militaire personen sijnde, onbepaaldelijk tot rang van Collonel, of
soo Wij zulks mogten goedvinden, verkiesbaar te wesen tot Volmagten ten Landsdage
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uit den Adelijken staat, egter onder desen verstande, dat sij hier door niet anders als
de sessie komen te begeeren.
Soo is 't, dat Wij geconsidereert hebbende het gering aantal van de Edelluiden in
gemelde Provincie, en dat in andere Provincien van het Bondgenootschap en speciaal
in die van Holland en West-Vriesland, van Utregt en Overijssel, de Edelluiden,
schoon militaire charges bekledende, de Staatsvergaderingen waarneemen, ingevolge
de magt daar toe bij haar Ed. Mo. resolutie van den Dec. 1748 aan Ons gegeven,
goedgevonden hebben, bij desen te decideren en vast te stellen, dat aan de militaire
Edelluiden, die tot den rang van Capitains besitters van een eigen Compagnie
bevordert zijn, en daar boven, gepermitteert zal zijn, om uit den Adelijken Staat ten
Landsdage te mogen worden gestemt, onder de bepaling egter dat deselve geen
ambulatoire commissien of andere charges, die gewoonlijk aan Politicquen werden
geconfereerd, zullen mogen ambieren, veel min bekleeden, en dat sij in saaken, die
haar direct als militairen concerneren, of betreffen, niet zullen mogen advis geven.
Gegeven in s' Hage den 21 Januarij 1749. (was getekent) Prince d' Orange et
Nassau. Ter ordonnantie van Sijne Hoogheit (gecontrasigneert) J. de Back.
Waar op gedelibereert zijnde hebben Hun Ed. Mog. sig met de gegevene decisie
van Sijn Doorl. Hoogheit geconformeert, voorts goedgevonden en verstaan, dat van
desselfs inhout door het Collegie kennisse zal worden gegeven aan de respective
Geregten ten platten Lande om te dienen tot derselver narigtinge.
Aldus geresolveert op 't Landschapshuis den 28 January 1749.
Accordeert met voorsz. Boek voor zoo veel geëxtraheert In kennisse van mij
M. FABER.
Buiten op staat: ‘25 Jann. 1749. militaire Edelluiden tot Capitains incluis mogen ten
Landsdage worden gestemt.’
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Bijlage XXVI.
De ondergeschrevene hebbende geëxamineert 't request van rector en senaet van s'
Landsacademie tot Franequer aen S.D.Ht. gepresenteert en door hoogst deselve gestelt
in handen van UEd. Mo. om te dienen van haere consideratien, sijn van gedagten
dat aen S.D.Ht. dient te werden gerescribeert dat de academie oudtijts is ingestelt in
generael op deselve voet nopens vergunde vrijheden als die van Leyden en sedert
specifice geëximeert van de imposten der gemeene middelen dog gelijk die avantages
ligtelijk bij eenige tot een misbruik sijn ontaert, de Heeren Staten bij resolutie1) van
30 Maart 1672 hebben goedgevonden aen yder der professoren in plaets van die
immuniteyt toe te leggen 150 gl. jaerlijks het welke sedert altoos in constant gebruik
is gebleven. En gelijk vervolgens geduirende het subsisteren van den ophef der
gemeene middelen bij verpagtinge de Leden der academie hebben betaelt den impost
daer van hetsij deselve minder of meer der consumtie quamen te doen; En als nu de
quotisatie sullende gereguleert werden tot vervanginge van den opbreng der gemeene
middelen en gebragt soo na doenlijk aen de proportee van yders vorige consumtie,
dat derhalven 't collegie van gedagten is dat dese veranderinge geen onderscheyt can
maken in de vorige gemelte resolutie en dat de 150 gl. jaerlijks moeten blijven
subsisteren en de professoren onderhevig sijn aen de betalinge der quotisatie hoedanig
die op yder hunner familien sal coomen te vallen waer door voldaen sijnde aen 't
vereysch van 't eerste lit van dat Reglement, en de Heeren Staeten bij resolutie van
den 9 April 1749 hebbende afgeslagen 't versoek van Bevelhebbers etc. tot Franequer,
't collegie soude vermeinen dat daer door verviel 't tweede lid van het bezwaer der
academie bij voorschr. Reglement voorgebragt.2)

1) Mr. W.B.S. Boeles deelt deze resolutie mede in Fr. Hoogeschool, I, blz. 52.
2) Zie ten aanzien van deze Bijlage Mr. Boeles a.w., I, blz. 321.
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