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Inleiding 

Al weer een paar maanden geleden suggereerde ik aan Reinder Postma van Oudwoude dat het 

misschien een idee zou zijn om de transcripties van strafdossiers van het Hof van Friesland, 

die ik in 1994-5 had gemaakt om als één van de bronnen te dienen voor mijn boek over het 

Kollumer Oproer, beschikbaar te stellen voor archiefonderzoekers. Omdat die enthousiast op 

mijn voorstel inging, moest ik wel aan het werk, dat spreekt! 

Het resultaat ligt hier voor u. De indexen die in uiteindelijk geproduceerd heb, zijn toch een 

beetje anders geworden dan ik gedacht had. Oorspronkelijk had ik indexen gemaakt op naam, 

plaats, verblijfplaats tijdens het oproer, gekoppeld aan de dag en de tijd van de dag. Voor mijn 

schrijfdoel héél nuttig, maar niet zo geweldig interessant voor de doorsnee archiefonderzoeker 

die vaak een genealoog zal zijn die zijn voorouders probeert te traceren. En dan is een index 

op naam veel handiger, dus heb ik die maar gewoon nieuw gemaakt. Maar ook nog eens een 

keer dubbel: een naamindex op de fragmenten op de strafdossiers (zoals hier uitgeprint) en een 

naamindex op mijn boek Het Kollumer Oproer van 1797, omdat ik de afgelopen jaren van 

verschillende kanten gehoord heb dat een index wel handig geweest zou zijn. Hier is hij dus 

dan eindelijk. Om onderzoekers van dienst te zijn die niet alleen hun voorouders willen 

traceren, maar óók nog eens willen weten waar die voorouders zich tijdens het Kollumer 

Oproer hebben opgehouden, heb ik bij mijn boek nog een tweede index op plaats geproduceerd 

die meteen volgt op de naamindex. 

N.B. Namen zijn in 1797 nog meestal een combinatie van Voornaam + Patronymicum + héél 

zelden een achternaam. 
De index is op voornaam, behalve wanneer het duidelijk 
is dat de familienaam zo ingeburgerd is dat het Patronymicum 

al niet meer genoemd wordt. Alleen in het laatste geval 
is de index op familienaam. 
De spelling is zoals ik die heb aangetroffen in de dossiers! 

Berend van der Veen, 

Zutphen, Bevrijdingsdag 2000



Dossier 5117 

Gerlof Eyberts (Oostrum, tegenwoordig gevangen) 
… genoegzaam gebleken is dat de gevangene op Saturdag den 4e Febr, 1797 geweest Is 

onder Oostrum en toen aldaar ongeveer ten zes uure gekomen is aan het huis van Walle Melis 
(Walle Meelesz, onder Oostrum, bij Dokkum, ’s avonds om de streek van zes uur), dat de 
gevangene aldaar aanzegging heeft gedaan dat de knegts van den huise terstond zich moesten 
vervoegen aan den Hoogen Dijk om na Kollum of Metslawier te gaan, dat de knegts zich 
onwillig toonende en zulks niet willende doen de gev. hun daar op gedreijd heeft: dat zoo zij 
niet opkwamen, de huisinge en goederen zouden verbrand worden en de nalatigen of wegblij- 
venden zouden sterven, dat de gev. zulk deed op last van Hille .…., knegt van eenen Pieter 
Oedses, hebbende hij gev. geweeten dat het oogmerk van deze omzeggingen was, om de 
Patriotten te ontwapenen. 

Gerlof Eiberts, dienstknegt van Jan Jietzes, zelf: 
… terstond zich moeten vervoegen aan de Hoogen Dijk om naar Kollum te gaan. 
… ZO zij niet kwaamen, de huijzinge en gaderen zouden verbrand worde, en de naalatig 

of wegblijvende zoude sterve. 
…dat deeze bedreijgende aanzeggingen de welgedagte huisgenooten ten hoogste was 

verontrustend, dat zij niet wisten wat in deezen te doen of te laten. 
… dat de huisvrouw, met de eene knegt zich naa Dokkum hebbende begeeven, om raad 

en Fraast bij dezelf zoon te erlangen en hier in onderricht wierde dat de Subst. Proc. Gen. zich 
in deeze Stad bevond, des geraaden wierden om het gebeurde aan hem te kennen te geven.



  

  

Criminele Sententies van het Hof van Friestand, Portefeuille 353, Dossier 5118 

Compareerde op heeden voor mij Albert Hendriks verklarende in zijn 20 jaar oud te zijn, 
en als Dienstknegt gewoont te hebben bij een Boer Bening Hessels, wonende tusschen Burum 
en Grijpskerk, maar digtbij de eerste plaats. Voorders verklarende, dat hij laatstleden zondag 
morgen omstreeks van 7 uren alleen van zijn Boers huis gemeld was afgegaan naar Muntjezijl 
(Monnekezijl), alwaar hij zondag morgen tusschen 8 en 9 uren was aangekoomen. Dat hij daar 
komende een vrouw was voorbijgegaan welke daar voor de deur stond van haar huis, den 
welke de comparant niet hadde gekent, dat deze vrouw hem hadde gevraagt waar hij na toe 
wilde, en die, na comparant haar geantwoord had, naar Groningen, hem voorders had gev- 
raagt, of hij bij haar in huis wilde koomen en drinken koffie met haar, 't welke comparant 
aangenomen en ook gedaan had. Dat comparant de koffie op hebbende, van daar was gegaan 
naar Grijpskerk, van hier op de Gaarkeuken en hier was comparant in de voorbijpasserende 
schuyt gegaan en mede gevaeren hier naar Groningen, zijnde hier zondag avond tusschen vijf 
en zes uren aangekomen. Dat comparant toen uit de Snikke met een oud man was gegaan 
welke bij hem in de Snikke hadde gezeeten, en teegens comparant hadde gezegt, dat comparant 
des ’s nagts wel tn dat quartier konde logeeren, daar hij ook gelogeert was. Dat comparant 
daar op maandag en dinsdag bij die oude man had gelogeert in zijn quartier, en gisteren avond 
met hem aan het Provincie huis geweest, om een pas voor comparant te haelen alsoo com- 
parant voorneemens was, om morgen van hier naar Embden te gaan, naar de Predikant Hesse, 
daar comparant kenisse aan had, also die bij de twee jaar Predikant te Burum was geweest. Dat 
comparant van zijn Boer hier na toe wilde uit vreese, dat de Collumer Zwaagsters hem zouden 
pressen om meede naar Dokkum te gaan, of meede te moeten doen aan die gewelddenarijen 
daar sij meede bezig waaren. Dat het gisteren avond te laat zijnde geweest, om een pas aan het 
Provincie huis te krijgen, waarom comparant sich ter dien einde met die oude man Jan 
Minarde genaamt op heeden wederom ten Provincie huise hadde vervoegt. Dat comparant bev- 
raagt, waar hij Zaterdag laatstleden was geweest, heeft dezelfde geantwoord; Dat er zaterdag- 
middag omstreeks van twaalf uur de soon van Feike Jans, zijnde Sicke Feikes genaamt, aan 
comparant Boers huis was gekomen, en had aangezegt, dat sij alle terstond te Collum moesten 
komen of dat sij verwagten moesten wat hun overkwam, hebbende de soon van Feike Jans 
gezegt, dat sijn vader het gehoord hadde van sijn Swager Pieter Valks. Dat daarop comparant 
Boer thuis koomende van Westermeulen (Warfstermolen?) waar sijn moeder woonde, waar en 
sij terstond, comparant, de arbeijder genaamt Jan Sjoerds, de jonge Hendrik Heikes, en de 
Boer Bene Hessels zelfs, met elkander naar Burum gegaan, comparant en zijn Boer met een 
stok in de hand, de jonge een stok en de arbeijder een polsstok, zijnde dit geweest Saturdag LL 
(Laatst Leden) omstreeks half Een uur. Dat sij te Burum koomende daar reeds alle de Boeren 
en ander Volk uit dien omtrek hadden gevonden. Dat toen tot Capitein van alles was aangestelt 
Dr Stutsman, met de bloote houwer in de hand, en die toen ook het bestter over alles hadde 
gehad, wanneer sij weg moesten naar Collum, zijnde deese ook altoos voorop geweest tot Col- 
lum toe. Dat sij te Collum komende het Genoodscheptaan hadden zien staan bij de Pijp; heb- 
bende comparant van anderen gehoord, dat Dr Stutsman als hun Capitein met hun 
afgesprooken hadde dat als hij de hoed afnam sij gesamentelijk moesten aanvallen. Dat vervol- 
gens de Boeren gesamentelijk op de Genoodschappers waaren aangelopen, die toen op de 
Boeren hadden geschooten, maar waaren de Boeren egter doorgedrongen, wanneer de 
Genoodschapslui op de loop waaren gegaan; hebbende comparant in die tijd gestaan te Collum 
op den afslag met comparants Neef Pieter, zoon van de Weduwe van Pieter Genier te Collum, 
terwijl er nog meer met comparant en zijn Neef daar op den Afslag hadden gestaan, zijnde 
comparant de Eerste mede in Collum gegaan, terwijl de anderen er nog niet in durfden. Dat sij 
daarop gesamentelijk tegen de avond uit Collum waaren gegaan naar het huis van den Heer 
Braak, daar sij de deuren en glasen na comparant van anderen hoorde, hadden ingeslagen, 
maar had comparant zulks alles niet gezien, om redenen hij er eene stukje had van daan



gestaan op de weg, en er een heele boel menschen voor hem stonden. Dat sij toen van daar 
waaren gegaan naar het Collumer Verlaat, alwaar sij de glaasen hadden in stukken geslagen, 
en het goed in huis allemaal kapot gemaakt uitgezondert de klok. Dat comparant daar ook nog 
gezien hadde dat een schipper van Collum Pieter Durks genaamt, na de glaasen op het Tolhek 
reeds waaren in stukken geslagen, nog met de kolf van sijn snaphaan, waar meede hij 
gewapend was, in het houwtwerk had omgeslagen; Dat sij de man Abel Keuning ook nog 
buiten de deur gehad en geslagen hadden, maar hem daar na weeder in huis en in een ander 
kamer hadden gebragt. Die toen gezegd hadden dat hij hun alles van spijs en drank wat hij in 
huis had ten besten gaf, soo als de knegt van die man comparant ook nog een glas genever 
ingeschonken en gegeven had. Dat er toen vervolgens een heel gedeelte van het Tothek af naar 
het huis de Noord (ten zuiden van Oudwoude, aan de zuidzijde van de Stroobosser Trekvaart) 
was gegaan, gelijk de comparant ook meede, zijnde het de afspraak dat men daar allemaal 
weeder bij elkander moest koomen, , sooals ook gebeurd was. Dat comparant daar meede een 
glas genever gedronken en omstreeks anderhalf uur gewagt hebbende, terwijl het reeds donker 
begon te worden, met een Jonge van Menne Pieters daarvan daan weeder na Collum was 
gegaan, zijnde deze Jonge Tjaert genaamt, en Menne Pieters een half quartier omstreeks buiten 
Burum woonende. Dat er egter toen comparant wegging, reeds veele naer Dokkum waren 
afgezakt. Dat comparant te Collum koomende was gegaan in de Herberge van Anne 
Cloosterman daar meer volk in huis was. Dat daar toen Hendrik Wouters Schoenmaker te Kol- 
lum, met Jelle, zijnde een Boerenknegt hebbende bevorens gewoont bij Fokke Bralkje op de 
Rakken bij de Zeedijk (Nieuwe/Oude Raken, ten NW van Kollumerpomp), in de kamer 
waaren gekoomen, en hadden gezegt, dat er moest volk en peerden weesen, om het in het land 
overal rond te zeggen, dat het volk op moest koomen, hebbende die Jelle een snaphaan, waar 
toe Hendrik Wouters hem twee kogels gaf, maar die niet in de snaphaan konden. Zijnde deese 
Jelle, Lammert, knegt van Claas Lourents, Jelle Cornellys, Jacob Lolles, en zijn Broer Jeltje 
Lolles beneevens meer anderen van Saturdag op Zondag ’s nagts naar Dokkum geweest, om te 
zien of het waar was dat het volk reeds in de stad Dokkum was. Dat Hindrik Wouters en Jelle 
opgemeld toen teegen comparant en Andries Cornellys, zijnde een Boeren arbeijder, woonende 
te Kollum, bij zijn vader Cornellys de Ruiter in de wandel genaamt, hadden gezegt, dat sij 
moesten Peerden krijgen en daar meede naar het land gaan; seggende Hendrik Wouters en Jelle 
tegens hun, dat sij moesten maar gaan, daar sij de Peerden het gauwste krijgen konden. Dat 
comparant daarop een peerd had gehaald van Piter Vliege te Collum woonende, terwijl A: 
Cornellys een had gehaalt van Ebele Ariens mede te Collum woonagtig. Dat sij dezelfve heb- 
bende van Hendrik Wouters en Jelle order hadden gekreegen, om wat sij maar rijden konden, 
voort te rijden naaar Collumerland, Burumerland, Groningerland, overal waar sij maar 
konden, terwijl sij overal moesten zeggen, om die Peerden hadden, een man met een peerd, en 
die geene peerden hadden, alle te voet direct naar Collum moesten sturen en gaan, en soo sij 
het niet deeden, verwagten moesten wat hun overkwam. Dat sij daarop snel uit Collum waaren 
gereeden, en overal waar sij maar langskwaamen ’t bovengezeide hadden aangesegt. Dat sij 
een quartierke van Burum gekomen waren, aan het huis van de weduwe wijlen Gerke Hoeker 
van wien sij een knegt met een peerd Frans genaamt hadden met sich gekreegen terwijl sij 
daartoe lang hadden gewagt, tot Frans klaar was. Dat sij toen onder hun drreen van daar naar 
Burum waren gegaan; waar sij bij Dr Gerryt hunne peerden hadden gevoert; voorts van daar 
verder onder hun drieen waaren gegaan naar Visvliet, terwijl sij in Burum het ook hadden 
aangesegt aan eene Geert Sipkes een Botterkoper, die daar op voort naar Willem Bakkers huis 
was gegaan, en daar uit het peerd had gehaald, waar mede hij vervolgens ook was uitgereeden 
de kant naar Muntjezijl toe. Dat deese Geert Sipkes comparant hadde gevraagt of hij al wat in 
de hand hadde, en comparant antwoordende neen, was Geert Sipkes in Willem Bakkers huis 
gegaan, en had daar een Sabel uitgehaald, die hij comparant toen op het peerd hadde toegelang 
te hebbende Andries Cornellijs reeds een soort van een sabel mede op het peerd uit Collum 
genomen. Dat zij te Visvliet gekoomen, gegaan waaren aan het huis van Oude Dirk een Boer,



want Jonge sij toen ook te peerd meedegenomen hadden hebbende. Voorts in Visvliet het 
overal als voren aan en rondgezeid. Dat sij hier na uit Visvliet waaren gegaan, en gekomen bij 
de Plaats van Reitse een Boer agter Visvliet, bij wien sij weeder een knegt met een Peerd, 
zijnde Wichger genaamt, hadden meede gekreegen, hebbende daartoe lang gewagt tot hij klaar 
was, terwijl de Jonge van Oude Dirk met Andries Cornellys ondertusschen was gereeden naar 
een Boerenplaats leggende een klein stuksen van Reitses plaats af maar ook aan de weg een 
eindje in het land, aan de regterkant van Reitses plaats; heetende de knegt, die sij hier gek- 
reegen hadden, met peerd, na comparant meende Rolf, met wien Oude Dirks Jonge en Andries 
toen weder bij comparant waren gekoomen. Dat sij toen, sijnde onder hun sessen bij Visvliet 
over het Bruggetje waaren gereeden naar Claas Hellinger, daar sij weeder soo lang hadden 
gewagt, tot sijn middelste knegt met het peerd klaar was, die toen meede met hun was 
gereeden. Van waar sij toen een stukje oostop weeder bij een Boerenhuis aan diezelfde kant 
van de weg waaren gekoomen bij welk huis sij weeder soo lang hadden gewagt, tot er de 
Jonge uit het huis met het peerd klaar was, die toen mede was met hun gereeden; zijnde sij 
toen voorts bij een Boerenhuis gekomen waar de Boer en vrouw alleen in huis was, en die hun 
beloofd had, om of zelfs met het peerd hun te zullen bekoomen of zijn arbeijder hun agterna 
sturen met het peerd. Dat sij voorders gekoomen waaren te Pieterzijl alwaar comparant 
Andries Cornelfys en Frans geweest waaren bij een man, wonende daar in het hoge huis aan de 
weg die hun genever en brood voor de peerden had gegeven; terwijl drie van hun in andere 
huisen te Pieterzijl waren geweest, die daar meede Brood voor hun Peerden hadden gekreegen. 
Dat sij daarop gesamentelijk weeder van Pieterzijl waren gereeden naar Jan Harms wonende 
een stukje agter Pieterzijl naar de Leegte toe, daar sij toen koffie hadden gedronken zijnde het 
toen omstreeks 9 uren zondag morgen; Daar koffie gedronken hebbende, hadden sij die man 
op sijn verhale verschoont om mede te gaan, maar waren van daar gereeden verder de Leegte 
In, waar sij toen gekomen waaren aan het huis van Jacob Jans, die alle in het hof hadden 
gestaan. Dat daar toen Metske Jans bij Jacob Jans in de Leegte wonende bij hun was 
gekoomen, die tegen hun had gesegt, dat de Beer met 500 man te Collum was, en sij moesten 
maar schielijk uitscheiden met omzeggen, waarop sij ook onder elkander hadden gesegt dat 
dan leder maar weeder naar zijn huis konde rijden soe als er toen ook 3 terstond van hun af 
naar huis waaren gegaan terwijl Oude Dirks Jonge, Reitsers Wiccher, Frans, en Andries 
Cornellys met comparant waaren gereden naar Burum, waar sij toen bij Brouwer Anne Jonas 
nog een soopje hadden gedronken en toen van daar waren gereeden naar de Kruisweg, waar 
Eerst Frans, vervolgens ook Oude Dirks Jonge en Wiccher van comparant en Andries Cornel- 
lys af naar huis waaren gegaan. Dat toen comparant en A: Cornellys eerst naar het huis van 
Jan Gerkes Blauw de bijziter waaren gereeden, en hadden hun versogt, of sij daar hun peerden 
niet mogten neerzetten, alsoo sij niet naar Collum met dezelve durfden, omdat daar een deel 
volk in was; Dan had Jan Gerkes Blauw hun geweijgert de peerden in te neemen, waarop sij te 
rug waaren gereden naar het huis van Jan Jans ouders Jonge Jans genaamt, die hun gepermit- 
teerd had om de peerden in de schuur te zetten. Dat toen Andries Cornellys was gegaan naar 
de Boer Claas, wonende digte bij de Boer Jan Jans of Jonge Jan, terwijl comparant van daar 
was gegaan naar sijn huis, komende sijn Boer hem toen teegen, digt bij Burum, aan wien hij 
toen alles had vertelt, willende die toen naar Burum, en had comparant in huis koomende de 
Jonges inder slaapen. Dat comparant hierop maandag morgen tusschen 8 en 9 urens van zijn 
Boers huis was gegaan, om dat niet langer durfde te blijven, alsoo sich had schuldig gemaakt 
aan het rondseggen in Groningerland. Dat comparant toen Eerst te Muntjezijl als boven was 
gekomen, waar hij bij de Moeder van Jan Jonge opgemeld koffie had gedronken, en voorders 
sijn reis had genoomen als boven had verklaart; zijnde hter Maandagavond omstreeks ses urens 
te Groningen gekomen. Verklarende deesen belangende geene bijzonderheeden meer te 
weeten, en naa duidelijke voorlesinge hierbij persisterende, heeft comparant deesen neevens 
mij vertekend. Actum Groningen den 8 Februari 1797



Dr P: R: van Wartum, Fiscaal 

Dit X Mark heeft comparant opgemelt in mijn Fiscaals presentie geteegen, verklarende 
sijn naam niet te kunnen schrijven. 

Actum Groningen den 8 Februari 1797 

Dr P: R: van Wartum, Fiscaal 

Preparatoire Informatien ingenomen van Albert Hendriks van den 8 Februari 1797 

No 47. 

Vonnis en Overwegingen: 

dat den gev. op Saterdag den Aden Februari 1797 thuis zijnde is aangezegt 
geworden door eenen Sikke Feijkes om te Collum te koomen; dat den gev. met een stok 
gewapend benevens zijn boer Benning Hessels direct heeft gehoorzaamd en in de buuren 
(buorren) van Burum komende, met vele gewapende onder het bevel van Dr Stutsman 
naar Collum heeft begeeven en aldaar aan Rixtie Wiebes mede de trom heeft afgev- 
raagt. Dat den gev. onder het aanvoeren van Dr Stutsman op het genoodschap meede is 
aangevallen en met zijn makkers het genootschap overweldigd hebbende, des avonds is 
gegaan naar het huis van Jan Braak en van daar meede is gegaan naar Het Collumer 
Vallat en aldaar de tweede in huis is geweest, wanneer Abele Keuning zijne goederen 
gestolen wierden. Dat de gevangene met zijn makkers van daar vertrokken is naar het 
Huis Ter Noord, om zich aldaar te verzamelen en op te trekken naar Dokkum om die 
Stadt in the neemen, dat de gev. van het huis Ter Noord weder is terug gegaan naar 
Collum, dat de gevangene toen te paard rond is gereeden, gewapend met een sabel en 
het volk onder dreigementen aangezegd, dat wanneer ze niet opkwamen als dan ver- 
wachten moesten wat hun overkwam. Dat de gev. met dit omzeggen heeft volgehouden 
tot zondagmorgen den 5 Febr. 1797 en vervolgens door het bedrijven deezes daaden, 
zig aan oproer schuldig kennende, naar Groningen is gevlugt, zijn hem bewust geweest, 
dat het oogmerk van dit oproer was om het land te overmeesteren. 

met een strop om den Hals, wel strengelijk gegeesselt en gebrandteekent te wor- 
den, band voor den gev. ten eeuwigen dage uit Friesland, te ruimen de stad Leeuwar- 
den binnen ’s dags zonneschijn en het Land binnen den derden dage zonder daar weder 
in te mogen komen, bij poene van arbitratre correctie. 

Actum 4 Maart 1797



Portefeuille 353, Dosster 5133 

Informatien genomen door den Gerechte van Dockum, wegens oproerige geseg- 
dens tusschen Saturdag en zondag nachts den 4 en 5 deeser gesproken door Sjoerd Roelofs. 

Eelke Hendriks Luttendorp Leederbereider alhier, oud 36 jaren, geciteerd, geeedigt ende 
geexamineert, deponeert waar te sijn, dat Sjoerd Roelofs bij hem is gekomen, terwijl hij bij 
sijn vrouw in de stoep stond, tusschen neegen en tien uiren des zaturdags nachts den 4 
deeser, terwijl de Rebellen op de Stade schoten, tegen hem seggende Suits nou niet met, wat 
Duivel Suiste niet met doen. Waarop de deponent geantwoord hadde, ik ben van sulke 
sentementen niet; dat hij Sjoerd Roelofs het gemeld gesegde meenegmalen herhaald hadde en 
hem sterk had aangesprooken, maar hem telkens een weigerend antwoord hadde gegeeven, 
waarop hij is weggegaan; dat verders deponent de gansche nacht op sijn werk geweest is bij 
sijnen Meester Rinse Jeltes de Vries, Lid van den Gerechte, in de stoof om vellen te drogen; 
meer van de saak niet wetende sloot de getuige naa Praelectie. 

Johannes van der Wouw, Horlogie maker alhier, oud 24 jaren, geciteert, geedigt ende 
geexamtneert, deponeert waar te sijn, dat hij gehoord heeft dat Sjoerd Roelofs, terwijl hij in 
een paloton van schutters op stads wallen stond, ten einde de Rebellen met geweld te keeren, 
tot deselve geroepen hadde, hier staan ze. Waar op de Commandant H. Feugen gemeld Sjoerd 
Roelofs bij den arm genomen heeft en hem naar beneeden gejaagd.- Meer van de saak niet 
weetende sloot de getuige na praelectie.… 

Anna Jesina Bandelein huisvrouw van Eelke Luttendorp oud na beste geweten 26 jaar, 
geciteert, geedigt en geexamineert, deponeert waar te sijn dat Sjoerd Roelofs de straat ís 
opgekomen, terwijl de deponente bij haren man op de stoep was, en teegen den selven gesegd 
hadde, toen de boeren op de stad begonnen te schieten, Suiste nou niet met. toe gaa met. 
Suiste nou niet met doen. Waarop haar man geantwoord hadde, ik ben geheel dat niet van 
zinds, dat hij bij haar man sterk hadde aangedrongen doch weggegaan was toen hij sijn oog- 
merk niet konde bereiken. Meer van de saak niet weetende, sloot de getuige na praelectie… 

Gabe Sijnja oud 34 jaren geciteerd geedigt en geexamineert, deponeerd waar te sijn, dat 
Sjoerd Roelofs terwijl de deponent onder de wapens was, en op stads wallen stond, gesegd 
hadde, toen de boeren van buiten riepen doen de poort open - laat de vrinden maar binnen 
komen. Waarom de poort niet open - laat de vrinden maar binnen komen, waarom de poort 
niet open, dat gemelde Sjoerd Roelofs verders naar beneden gejaagd is, zonder dat de deponent 
kan zeggen door wien. - Meer van de saak niet weetende sloot de getuige na praelectie… 

Jetse J. de Vries oud 26 jaar geciteerd geedigt en geexamineert deponeert waar te sijn dat 
hij gehoord heeft dat Sjoerd Roelofs tot de boeren welke buiten de stad stonden hadde 
geroepen hier staanse, terwijl hij sig voor de gewapende Burgers begaf dat daar op deselve 
door den … (tekst onvolledig). 

AANVULLING uit Portefeuille 354, Dossier 5126: 
100 Dat de gevangen toen aldaar aan de rebellen (welke niets minder beoogden dan 

moord en plundering) heeft geroepen, 
110 hier staan ze, met meninge de rebellen te verwittigen om op een peloton schuuters te 

kunnen schieten. 
120 het welk aldaar stonde om de rebellen met geweld af te keeren 
130 dat de gevangen zig verder niet ontzien heeft, toen de rebellen van buyten riepen, 

doe de poort open, te zeggen. 
139 Laat de vrienden maar binnen koomen, waarom de poort niet opengedaan.





Dossier 5133: 
Rienk Tobias van Ackerswoude (gevangen en Bektaagde) 
Waar 
1) dat de Gev. op den 4e Februari 1797 in geselschap van eenen Andries Harmens van 

Rinsumageest is gekomen ten huijse van Jan Ebes, ontvanger atdaar, 
2) dat de man niet te huys zijnde, zij het geweer de vrouw hebben afgeeischt 

(exercitiegeweer en patroontas), 
3) dat deeze verschrikt het zelve met behulp van den gevangen van de Balk heeft 

genomen, 
4) dat de gev. na zulks daar mede is weggegaan, 
5) dat de gev. mede gezegd heeft “wij willen na Meester/meenende hiermede Lt. Swaag 

man/ die willen wij hebben. Als wij hem krijgen, die zal er aan.” 
6) dat de gev. aan de vrouw van F: U: Verdenius, Ymkje Oeges genaamd, gevraagd 

heeft, hoe ts ’t nu oude? 
7) en ten antwoord bekomen, Wel het zal mijn leven niet meer kosten dan een ander 

zijnes, 
8) dat de gev. daar op heeft gezegd, Ja maar oude wij zullen dijn meester te nagt eens 

nemen, 
9) dat de gev. toen mede, zonder dat hem daar toe eenige aanleiding is gegeven Orange 

Boven heeft geroepen, 
10) en daar na met de oproerige bende is vertrokken. 
11) dat de gev. eenen Hessel Meinerts, woonagtig te Rinsumageest, met nog 6 a 7 man 

in zijn huis heeft overvallen 
12) en een geweer geeischt. 
13) dat hij daar mede is uijtgegaan en orange hiedjes heeft gezongen. 

Leuke info uit Port. 354, verschillende dossiers: 
Dossier 5121: “dat oproerige liedke”: 
zoo lang de zon en maan zal staan 
zal nooit de orange stam vergaan 
orange draagd men op de hoed 
het blauwe trapt men met de voet. 

Dossier 5126: Informatieen”: “In onze stad hebben wij geene oproerlingen met bijten, 
zagen, messen op stokken gewapend vernomen. Zij verwachten zeker eerst de uitkomst met de 
oproerige boeren, om alsdan hun rol te spelen.” 

Dossier 5127: “Dat loof ik wel/ daar komt jimme zwaarigheid van over.”
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Portefeuille 356; Dossier 5164: Jan Lubberts 
Schavot: gegeesselt; 5 jaaren ’s landschaps tugt- en werkhuis 
No.4. Tjitske Dirks Ypeij, huisvrouw van Roelof Dijkstra, kledermaker te Collum, oud 

43 jaaren, … deponeert dat op Zaturdag den 4€ Febr: 1797 ’s avonds ongeveer neegen a tien 
uur ten haren huize is gekomen eenen Jan Lubberts, schoenmaker te Collum, welke tegen de 
deponente zeide Waar is Dijxtra, die zal er uyt meede na ‘t Vallaat, dat de deponente daar op 
antwoorde dat haar man niet te huis was, dat Lan Lubberts daarop weeder zeijde dat zijn 
le brl ik d Dijxtre LÁs OSD IADS WGL DEWELG d man hij Nd : hij zal neede. dat 

de deponente daarop antwoorde dat zij hem Jan Lubberts in geval hij niet ophield van geweld 
te doen, zulks wel gedagtig zoude weezen, en brengen ter plaatse daar 't hoorde en meteen aan 
hem aanbood om haar huis maar door te zoeken, dat Jan Lubberts daar op zeijde ik geef om 
zulk een niet, gij moet u best maar doen, dat hij Lan Lubberts daar op van de deponente is 
weggegaan naar het huis van haar aldernaaste buurman Jan Gerkes, en aldaar wel tien maalen, 
zeer geweldig op de deur heeft geslagen, dog geen antwoord bekomen hebbende, ook weeder 
van daar is weggegaan, meer van de zaak niet wetende, etc., Actum, den 6& Maart 1797. 

Klaager steld waar te zijn: 
|. Dat Hendrik Wouters Eggink, MF Schoenmaker te Collum verklaard waar te zijn 
2. dat hij att. op vrijdag den 3 Februarij 1797 ’s avonds ongeveer zeven uuren is 

geweest ten huijse van de weduwe Meindert Berents te Collum 
3. Om een Borrel te drinken 
4. dat zig als toen mede aldaar bevonden Lan Lubberts, schoenmaker te Collum, Wig- 

bold Heddes, timmerman aldaar, en Jelle Piers meede te Colium 
5. dat voorzeide Jan Lubberts als toen voor den deponent is gaan staan 
6. zeggende Orange boven, nog eens Orange boven verdomd 

13. dat den deponent hem zulks heeft afgeraaden 
14. dog dat Jan Lubberts daar niet na heeft willen luijsteren 
15. en met het roepen van Orange boven is voortgevaaren. 

23. En dat Jelte Piers hem Jan Lubberts daar over heeft bestraft. 

39. Dat Jan Donning, Castelein in het Regthuys te Collum verklaard waar te zijn 
40. dat op Sat. den 40 Febr: 1797 de menigte benden oproermaakers ten zijnen huyse 

zijn gekoomen. 
41. welke aan hem vroegen waar de geweeren waaren van de gevangenen die in de Kerk 

gezeeten hadden. 
42. Onder welk zig mede bevond Henke Harms, huysman onder Collumerzwaag. 
43. Dat den deponent aan de menigte antwoorde dat hij er ntet van wiste. 
44. dan dat er een geweer tn zijn middelkamer stond. 
45. welke den deponent daadelijk moeste openen 
46 en het geweer er uyt heeft gekreegen. 
47. het welke voornoemde Hemke Harms hem direct tot de hand heeft uijtgegreepen. 
48. en daar mede de deur uytgeloopen. 
49 zeggende hier heb ik al een. 
50. Verders zegt de deponent zeer duidelijk gezien te hebben dat de Fiscaal Jackle Ypma 

door Abele Ebeles ten zijnen huijse in confinatie is gebragt. 
51. welke dezelve aan Jan Lubberts en eenen Jacob Ackes, in de wandeling genaamd, 

thans beide gedetineerd op het Blokhuijs, ter bewaaring heeft overgeleverd. 
52. dat voornoemde Jan Lubberts en Jacob Ackkes den deponent hebben geordonneerd 

om daadelijk vuur op de Rechtkamer aan te zetten. 
53. en verders aan haar Genever, Coffij en Eeten te besorgen.
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54. met dit bijvoegsel seggende, toe Duyvel, het moet er spoedig zijn. 
55. en anders ook in de Boeijens. 
56. wijders deponeert den deponent dat op Sondag morgen den 59 Febr: 1797, ongeveer 

drie uur, een menigte van de oproerige bende ten zijnen huijse zijn gekoomen. 
57. waar van aan het hoofd was eenen Jan Jans Feitsma, thans gedetineerd op het Blok- 

huijs. 
58. welke tegens den deponent zeide, n 
59, dat of schoon des deponents huysvrouw bitterlijk schreide, dit alles niet mogt baaten. 
60. maar hij Jan Jans Feitsma, aanhield voort maar, voort maar. 
61. waarop des deponents vrouw zeyde gaat dan maar heen. 
62. en waar op de deponent ts mede gegaan 
63. en door een uyt de menigte met een gelaaden geweer van agteren wierd opgedreeven 

na het Collumer Verlaat 
64. alwaar eene Abele Abeles als Schildwagt op de brug geposteerd stond 
65. dat de deponent gelegentheid heett gekreegen om de menigte te ontvlugten 
66. en also weder na zijn huijs gegaan is. 
Actum, den 31 Maart 1797 
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Portefeuille 356, Dossier 5166: Jacob Minnes van Zwaagwesteinde 
Informatien genoomen bij den gerechte van Dantumadeel den 22 Maart 1797 
Willem Jans, arbeider, woonagtig te Zwaagwesteinde, oud 37 jaar, … verklaarde dat op 

den 31Eef Januarij 1797 ten huize van Keimpe Aukes, Castelein te Zwaagwesteinde, gekomen 
is om geplaats te worden op de Lijst van Algemeene Burgerwaapening, wanneer onder de ver- 
warring in 't uitgaan van het gerechte Jacob Minnes woonagtig te Zwaagwesteinde op een 
geweldige wijze, op een der gerechtsleeden, hebbende een Ruige muts op, zijnde Drewes 
Uiterdijk, zijdeling is aangevallen en gestooten, waar op de getuige zeide; Jacob dit gaat 
verkeerd, dit kan zo niet, nog verklaarde de getuige dat op den 4 Februarij 1797 vroeg in de 
morgenstond voor dag, door Leendert Leenderts, meede te Zwaagwesteinde en Marten Pieters 
onder Collumerzwaag, is aangezegd, om gaau, gaau op te staan en mede te gaan, waar op de 
getuige een eind weegs is meede gegaan en zig heeft versteeken, meer van de zaak niet 
wetende, etc. 

Tjipke Femmes, arbeider te Zwaagwesteinde, oud 26 jaar, … verklaarde dat op den 316 
Januarij 1797 ten huize van Keimpe Aukes, Castelein te Zwaagwesteinde is gekomen om 
geplaatst te worden op de lijst van algemeene burgerwaapening; onder de verwarring in ‘t uit 
gaan van het geregte, Jacob Minnes te Zwaagwesteinde op Drewis Uiterdijk, Lid van 't 
Geregte, geweldig op de zijde is aangevallen en gestooten, voor daar op stak Sijne Eelkes te 
Zwaagwesteinde de hand uit, na het hoofd van gemelde D.R. Uiterdijk, een stoot daar aan 
toebrengende, nog verklaarde de getuige dat eenigzints na dat het geregte was vertrokken, 
Jacob Jurjens, huisman aldaar, de getuige gedrongen heeft om het gerechte na te zetten, ’t 
welk getuige weigerde, met te zeggen, ga zelve heen, meer van de zaak niet wetende, etc.
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Portefeuille 356, Dossier 5163, Gerryt Jans van Wierum 
Art. Examinatoir 
de klager steld waar te zijn: 
19, dat de gevangen op dingsdag avond de 7 Febr: 1797 aan zijn huijs bekoomen heeft 

zijn broeder Minne Jans van Anjum. 
20 dat Minne Jans bij zijn vertrek naar 2 of 3 dagen aan zijn moeder te bewaaren 

gegeven eenig goed. 
30 bestaande in twee vorken en een silveren horloge 
40 welke goederen bij de plundering van het huys van Braak de 4 Febr: 1797 waaren 

gestoolen. 
50 dat de gevangen deese goederen van zijn moeder in bewaring heeft overgenoomen en 

weggeslooten. 
60 dat de gevangen dit goed met bekommering heeft bewaard gehouden dat dat afgevor- 

dert wierd. NICOLAAS SCHELTEMA
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Portefeuille 356, Dossier 5167 
Confessie van Auke Jacobs, woonagtig te Collumerswaag dog thans gedetineerde bij den 

Geregte van Dantumadeel 
Auke Jacobs arbeider te Collumerswaag dog thans gedetineerde bij den Geregte van 

Dantumadeel oud 63 jaar, confitteerd dat hij Jelle Eyberts Dorpregter van Zwaagwesteinde, en 
meer andere menschen, op Zondag morgen den 5 Februarij 1797 door Jacob Taedes van Col- 
lumerswaag, Salomon Levij en Hidser Andries beyde van Zwaagwesteinde zijn gedreeven op 
een Stuk land zittende de Eerst genoemde te paard en hebbende deselve, en Salomon Levij 
daar en boven yder een blote Sabel in hun handen gehad, verders verklaard de gedetineerde 
daar en boven dat hij niet weet dat eenige quade uitdrukkingen tegens Jelle Eyberts Dorpregter 
van Zwaagwesteinde heeft gesprooken nog gedreigt te slaan dog zoo het gedaan had dat zulks 
als dan uit drift was geschied, meer van de saak niet wetende, etc. Aldus geinformeerd, In 

kennis van ons praesident en Secret: den 17 Februarij 1797; Pier Pijeters, H. Raap.
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Porteteuille 355, Dossier 5159; Ruurd Libbes 
Op heeden den 11 Febr: 1797 compareerde voor mij procureur generaal deeser 

Landschappe vrijwillig. 
Hedde AEbes, Executeur van Collumerland, woonagtig tot Collum, oud 33 jaar, … 

verklaard op zijn eed als Executeur aan ’t geregte gedaan voor opregte waarheid, dat op vrij- 
dag den 3 Febr: 1797 te Collum door een woeste hoop volks, een arrestant, Abel Reitses 
genaamd, uijt handen van de Justitie is ontzet, zijnde Jan Binnes van Feenklooster met een 
Sabel gewapend daar mede bij geweest, welke ook zig vervoegd heeft op de Regtkamer, om 
het geregte te dwingen tot ontslag van Abel Reitses vermeenende dat Jan Binnes de President 
Jacob Ellens aldaar op de regtkamer met de Sabel op ’t hoofd heeft geslaagen, also wel heb- 
bende gesien, dat de President een slag op het hootd kreeg, dat Jan Binnes een Sabel had en 
ook niemand anders gesien heeft met een Sabel. Dat op Saturdag den 4 Febr: 1797 weeder om 
een grote menigte Collum hebben bezet en oproer gepleegd, met kok klepping en zig van alles 
meester te maken, zonder te kunnen zeggen wie aldaar geweest zijn, hebbende hij attestant 
moeten vlugten egter beset wierde door een menigte waar onder een Pieter Lolkes van Eng- 
wierum welke hem attestant dwongen met te gaan, wanneer ’s avonds om vier uur bij Abele 
Keuning alle geweld van plundering geschiede, hebbende hij getuige gesien dat Jan Binnes 
benevens Ruurd Libbes zig aldaar bevonden, dat de getuige van daar gedwongen wierd naar 
Dokkum en komende op ’t huis ter Noord ontmoete eenen Boote Sijbes welke tegen hem 
getuige zeijde, wie zal Exteur zijn, dou of ik? en op een antwoord dat weet ik niet, heeft hij 
Boote Sijbes hem attestant een geweldige slag gegeeven voor de mond. zijnde verderop ges- 
chopt op een erbarmelijke wijse, zijnde de menigte plunderaars en oproermakers verder 
opgetrokken naar Dokkum om die Stadt in te neemen, wordende geroepen de klappe del, 
jimme moete ons in laate of wij schiete de Stad in brand, hebbende hij attestant zulks klaar 
gehoord. Meer van de zaak niet wetende, etc. Aldus gedaan binnen Leeuwarden den 13 Febr: 
1797, NICOLAAS SCHELTEMA.
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COPIA 
Portefeuille 355, Dossier 5158 
Confessien afgelegd door navolgende persoonen in handen van ’t geregte van Oost- 

dongeradeel, en van gecommitterden uit de Krijgsraad van het Vereenigd Bataillon van 
Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Westdongeradeel, met naamen IJbele Yochums en MI. 
Kooistra. 

Auke Aukes, woonagtig tot Paesens oud na best geweeten in ’t veertigste jaar, tans gear- 
resteerd, confiteerd, dat gepasseerde Saturdag na de middag tusschen twee en drie uuren een 
hoop volk tot Paesens samenrotten, dat hij uit nieuwsgeirigheid derwaards is gegaan om te zien 

wat aldaar te doen was, dat hij toen bevond dat daar een knegt of arbeider was van Eelke Wig- 
gers woonagtig onder Ee, dewelke zeide dat al ’t volk van Ee en Engwierum reeds naa Collum 
waaren, en dat van rondsom opkwaamen dat als zij ook niet opkwaamen dat zij dan ongelukkig 
zouden worden, dat evenwel op dit eerste gerugt niemand is opgetrokken dat eenige tijd daar 
na Eesge Andrigs zoon, woonagtig bij Gerrit Rinses tot Lioessens, is gekoomen, zeggende dat 
ijder hem moest klaar maken dat alles in rep en roer was, dat hij daar op naa de dorpregter is 
gegaan, om die te spreeken, dat die niet te huis zijnde en de Jonge zeggende dat ze de klok 
moesten luiden, dat alle klokken reeds luiden, en ’t volk reeds optrok, hij detineerde de sleutel 
van de dorpregter vrouw heeft gevraagd, en die ontfangen hebbende deselve heeft over- 
gegeeven aan Willem Sijtses woonagtig onder Nes, dat die doe de kerkdeur heeft geopend en 
na boven is gegaan te luiden zeggende dat hij gedetineerde hem moest helpen, dat hij toen 
meede aan de klok heeft getrokken dat den een den ander heeft gedrongen om uit te gaan ’t 
geen met sommigen zo verre ging dat zij daar toe geweldige middelen gebruikten hebbende 
zelf de knegt van de weever genaamd Andrys, Aarnt Elses de grijp op de borst gezet, zeg- 
gende dat als hij niet meede wilde gaan hij hem de grijpe in de borst zoude steeken, dat hij 
gedetineerde vervolgens met de hoop is opgegaan, en hebben zig eerst begaven aan ’t huis van 
Dirk Willems woonagtig onder Paesens dog die niet te huis zijnde, zijn zij na aldaar een soopje 
gedronken te hebben, weeder vandaar vertrokken en naar Metslawier zijn opgegaan, en aldaar 
na zijn gissing een weinig na ses uuren zijn gekoomen dat zij aldaar een menigte menschen 
vergadert vonden, dat hij aldaar een geruimen tijd heeft vertoefd, en omtrent de tijd dat het 
Canon te Dokkum gelost wierd met de grote hoop is opgegaan na Niawier, hebbende toen 
gehoord dat sommige zeiden dat het Noodschooten waaren, dat hij vervolgens met de hoop is 
opgegaan naar Aalsum en aldaar ten huise van Sjoerd Sijmens een weinig tijds vertoefd heb- 
bende, is hij detineerde met Dirk Freerks van daar na huis gegaan, wijders verklaard hij 
gedetineerde niemand overlast gedaan te hebben, dat hij zondag meede is geweest in de school 
bij de stemmingom beswaaren in te leeveren, dog dat hij daar geen begrijp uit konde krijgen, 
dat hij maandag morgen ongeveer tien en elf uuren is gekoomen bij een hoop Paesumer 
ingeseetenen staande bij ’t huis van Marten Martens, dat daar gesprooken wierd, dat er volk 
aan kwam en men niet wist of men zoude vlugten of thuis blijven, dat hij geseid heeft te huis 
te willen blijven, dat toen eenige tijd daar na de vrouw van Wijtse Nuttes hem geseid heeft, dat 
Pijtter Jans met tijding was gekoomen, dat Jan Harmens aan hem had geroepen dat hij 't 
bekend moeste maaken dat er een meenigte gewapend volk aankwam, dat hij toen niet heeft 
getragt de klok te luiden, als meede niet om volk bij een te samelen, waar meede de 
gedetineerde sloot, etc. Aldus geexamnieerd, geconfiteerd en geslooten bij de gecommitteerden 
en leeden uit de Krijgsraad van het Vereenigd Bataillon van Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel 
en Westdongeradeel, beneffens den geregte van Oostdongeradeel op de districtsregtkamer te 
Metslawier den 11E en 12 Februarij 1797. IJble Yochems, M.I. Kooistra, Marten Jans, Wil- 
lem Gerrits, Witteveen. 

COPIA 
Informatien genomen bij het geregte van Oostdongeradeel, op requisitie en ten overstaan 

van IJbele Jochums en M.Y. Kooistra, als gecommitteerden uit de Krijgsraad van het 
vereenigd Bataillon van Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Westdongeradeel 
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Jan Wijgers Veenema, Dorpregter van Paesens oud drie en veertig jaaren, … verklaard 
dat gepasseerde Maandag nademiddag een hoop Paesumer ingeseetenen bij zijn huis is 
vergadert geweest, ten oorsaake dat er gerugten waaren ontstaan dat er gewapend volk zoude 
koomen, dat Auke Aukes zig toen intresseerde om zig daar tegens te versetten, dat Marten 
Martens van Paesens zulks toen heeft belet, dat Auke Aukes toen heeft verklaard dat als zij 
daar toe niet gereed waaren, dat hij dan buiten ’t dorp wilde gaan en aldaar zo veel volk 
zoeken bij een te krijgen tot dat zij die bende konden overweldigen, dat hij aan die menigte 
aldaar vergaderd heeft gezegd dat de klok geklept moest worden, dat hij getuige daar op heeft 
gezegd, dat niemand van hem de sleutel voor dien dag konde bekoomen al wilde men hem 
dooden, waar mede de getuige sloot, etc. Aldus geexamineerd, etc. … op de Dis- 
trictsregtkamer te Metslawier den 11 en 12 Febr: 1797. IJble Jochems, MI. Kooistra, Marten 
Jans, Willem Gerrits.
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Portefeutlle 355, Dossier 5157, Monte Alberts 
Op heeden den 11 Febr: 1797 compareerde voor mij Procureur Generaal deeser 

Landschappe vrijwillig. 
Jan Tjerks, Boereknegt bij Enne Rijpma te Nijkerk oud 24 jaar, … verklaard waar te zijn 

dat op Saturdag avond den 4 Febr: 1797 om 5 a 6 uur een menigte Volk van circa 40 man, 
gewapend met houwers en snaphanen waar onder een genaamd Monte - een Wytse Nuttes 
dewelke Koopman Folkert uit ’t huis haalde met swaare dreigementen. Menkes Joukes en 
Wytse Nuttes hem attestant hebben gedwongen en genoodzaakt een Fork te neemen en aldus 
met hun op te trekken na Metslawier, zeggende de woeste menigte (zijnde Paesumers) her- 
haalde maalen dat men tegen de patriotten zoude vegten dat hij getuige benevens Jan Claases 
bij Sijbrands huis bij aalsum op de ringscharne is gaan leggen , dat aldaar kwaamen aanjaagen 
Jan Jeltes te Niawier en Mierit (?) Geerts ald: en een persoon genaamd Louw, zoon van een 
geweesen Schoolmeester te Niawier welke bij Plantinga Castelein bij dokkum geweest waaren, 
zo zij zeiden en zeggende Jan Jeltes dat de Stadt in rust was dat ’t volk maar voort moest 
koomen dat Plantinga drie snikken gereed had leggen om hun over de gragt en te Dokkum de 
Stadt te brengen, dat hij getuige naar huis gegaan zijnde op Sondag morgen de 5 Febr: gevor- 
dert wierd door Jurk Fokkes van Metslawier om de klok te kleppen het welke hij getuige 
weigerde als mede om de deur te openen met een steutel welke gerrit knegt van roelof arjens 
hem aanbood, die ook weigerde zulks te doen het welk ten gevolge had dat als toen de klok 
niet is geklept zoals dag te vooren, het welk gezegd wierd gedaan te zijn van de knegt van 
Russing en Johannes Daniels Schoenmakers knegt te Nijkerk, de getuige meer niet wetende, 
etc. Actum … Leeuwarden, NICOLAAS SCHELTEMA. 

COPIA Crimineele Informatien genomen bij ’t … geregte van Westdongeradeel ten 
overstaan van IJble Yochums en Meindert Jans Kooistra als gecommitteerden uit de Krijgsraad 
van de gewapende Burgermagt uit diverse districten tans gecantonneerd te Wierum weegens de 
oproerige beweegingen die plaats hebben gehad op zaturdag en zondag den 4 en 5 Februarij 
1797. 

Monte Alberts visserman wonende in 't Moddergat onder Nes, dog tans gedetineerd te 
Wierum oud 58 jaar, … verklaard dat hij op Saturdag na de middag ongeveer twee uur op ’t 
luiden van de klok van Paesens is gecompareerd, en eenige tijd daar geweest zijnde, is daar 
komen rijden de knegt van Eelke Wiggers Huisman onder Ee, zo de gedetineerde gehoord 
heeft van anderen, terwijl hij hun zelve niet gezien heeft, dewelke de tijding bragte dat se te 
Collum slaags waaren, en dat zij alle moesten opkoomen en dat er toen geroepen wierd dat alle 
man mede moesten en dat de gedetineerde toen meede tot Nijkerk is gegaan. En de 
gedetineerde gevraagd zijnde toen hij te Nijkerk was, welke reeden hij gehadt heeft om te gaan 
aan ’t huis van Jacob Sijbes officier van ’t gewapende genoodschap aldaar? antwoorde de 
gedetineerde, om met anderen de snaphaanen te haalen. En de gedetineerde gevraagd zijnde 
welke reedenen hij gehad heeft om de deur van het huis open te trappen? antwoorde de 
gedetineerde zulks niet gedaan te hebben, maar zoude wel geschied zijn dog weet niet door 
wien. En de getuige verklaarde verder dat hij een dier geweeren dewelke uit ’t huis van Jacob 
Sijbes zijn gehaald, heeft gehad dog wie hem dit geweer heeft overgegeeven weet de 
gedetineerde niet en toen met de menigte tot Niawier gemarcheerdt met oogmerk om na dok- 
kum op te marcheeren en verklaart de reeden van die optogt niet geweeten te hebben of niet 
verstaan te hebben dog zijn niet verder gemarcheerd dan tot de Boere huisen onder Wetsens 
ongeveer een half uur van Dockum en daar eenige tijd gezeeten te hebben is de gedetineerde 
met de menigte geretireerd op Niawier zonder te weeten de reeden waarom hun marsch niet tot 
Dokkum hebben voortgezet, dan de vrees dat zij niet tegen den vijand konden bestaan, egter 
zegt niet te weeten wie de vijand was en daar te Niawier heeft de gedetineerde het geweer 
overgegeeven aan de zoon van Jacob Mackus, Mackus Jacobs, die hetzelve voor de 
gedetineerde tot Paesens heeft gedraagen en heeft de gedetineerde ’s anderen daags het geweer 
gebragt aan de schoolmeester te Paesens, die ‘t zelve zoud brengen tot Metslawier. Meer, … 
etc. den 9 Febr: 1797
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Portefeunle 356, Dossier 5171 
Confessie van Nicolaas Jacobs Coenradi, meerderjarig vrijgezel bij zijn vader Jacob 

Nicolaas Coenradi tot Ureterp inwoonende, 
Nicolaas Jacobs Coeradi, vrijgezel bij zijn vader Jacob Nicolaas Coeradi tot Ureterp 

inwoonende, oud in ’t 23€ jaar, thans in detentie sittende, ge-examineert zijnde verklaart, dat 
hem op Maandag den 30 Jann: 1797 ’s avonds ongeveer te tien uuren overhandigt zijn door 
een Jacob Wijbrens vrijgezel, bij zijn vader Wijbren Jacobs te Ureterp bij de vaart 
inwoonende, twee briefjes van deselve inhoud, dog na zijn gedagten niet door een hand ges- 
chreeven (: in zig bevattende na zijn best onthoud) Donder r rin de kerk 

terp. te komen, stuur het voort, maar breng het de Patriotten voorbij, welke briefjes hij 
detinent ’s Dingsdags daar aan volgende heeft gebragt, 't eene aan eenen Pijtter Tenjes, en het 
andere aan Fokke Alberts aldaar, zegt voorts dat hij op zondag avond den 29 Jann: 1797, of ’s 
nagts ten huise van Marten Jans bij de Friesschepalen in Groningerland geen Oranje boven 
gezongen heeft, hoewel daar als is geweest, sloot hier meede, etc. Aldus gedaan en verhoord 
bij ons ondergeschrevenen van den Geregte van Opsterland, deesen 13 Febr: 1797, Rijkle 
Uijlkes, R: Halbes. 

Informatien Praeperatoir, genomen bij ons ondergeschrevenen van den Gerechte van 
Opsterland, aangaande het nabeschrevene. 

No. 1. Molle Mennes Capitein van het Schutters genoodschap op de Gorredijk, oud 26 
jaaren, … deponeert dat Nicolaas Jacobs Coenradi vrijgezel bij zijn vader Jacob Nicolaas 
Coenradi geremoveerd opzigter woonagtig bij de Friesschepalen onder Ureterp, voor hem en 
meer andere Schutters heeft bekend en geconfesseeerd, dat hij Briefjes bij de Ingezetenen tot 
Ureterp heeft rondgebragt om bij elkanderen te compareeren, dog dat hij dat briefje niet aan de 
Patriotten moeste geven, of bekend maaken, maar het zelve voor bij brengen, sloot hier mede, 
etc. 

No.2. Andries Gaeles meerderjarig vrijgezel bij zijn vader Geele Douwes op de Gor- 
redijk inwonende, oud 23 jaren, … deponeert dat Nicolaas Jacobs Coenradi, … ter zijner pre- 
sentie heeft beleeden en geconfesseerd, dat hij briefjes bij de Ingezeetenen tot Ureterp heeft 
omgebragt om bij malkanderen te compareeren, dog dat in dat briefje of in die briefjes had 
gestaan om de patriotten niet aan te zeggen of voor bij te brengen gelijk hij ook niet had 
gedaan, sloot hier mede, etc. 

No.3. Grietje Martens, ongehuwde vriester, bij haar vader Marten Jans arbeider 
woonagtig in Groningerland digt bij de Friesschepalen inwonende, oud in ’t 13€ jaar, … 
deponeert, dat op den 30 Jann: 1797 Nicolaas Jacobs Coenradi, … die destijds in haar pre- 
sentie luiderkeels heeft uitgeroepen Oranje boven, sloot hier meede, etc. 

Aldus gedaan en verhoord bij ons ondergeschrevenen van den Geregte van Opsterland, 
deesen 13 Febr: 1797, Rijkle Uijlkes, R: Halbes.
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Portefeuille 356, Dossier 5169 
Informatien genomen door een Commissie uit het Committe van algemeene Waakzaam- 

heidt in Westdongeradeel, ter presentie van de Commandeerende Capitein Lourens Martens, 
tans gedetacheert te Holwert, geadsisteert met een Commissie uit het Gerechte van 
voorschreven District, nopens onbetaamelijke uitdrukkingen door de Persoon van Lolke Pieters 
te Holwert. 

Trijntje Alberts, huisvrouw van Evert Harmens schoenmaker te Holwert oud vier en 
vijftig jaar, Sijke Jans huisvrouw van Klaas Pieters, boerenarbeider mede te Holwert, oud ses 
en twintig jaar, … verklaaren waar te zijn, dat zij getuigen uit de mond van eenen Lolke 
Pieters Kuiper meede te Holwert op maandag morgen den 6€ Februarij 1797 ongeveer tien 
uur, gehoort hebben, na dat hij gevraagd had, toen het gewapend genoodschap van Holwert uit 
macheerde, men soe sisse wat bereist dat volk, toen antwoorde de twee de attestante, dat zul- 
len ze mogelijk zelv niet weeten, en toen zeide Lolke Pieters: wat soe sa ten bijtje volk tjien za 
ien buite menschen, ik hoop dat zij ze al den dievel mar verslagge, - Meer van de zaak niet 
wetende, etc, Actum den 10 Februarij 1797 

Lolke Pieters, kuiper te Holwert, oud agt en twintig jaar, tans gedetineert, gevraagd 
zijnde of hij gedetineerde op Maandag morgen den 6® Februarij 1797 ook het Gewapend 
genoodschap heeft zien uitmarcheeren? - Antwoorde de Gedetineerde: Ja wel, gevraagd zijnde 
of hij op die tijd ook niet gezien heeft trijntje Alberts en Sijke Jans? Antwoorde de 
Gedetineerde, Ja wel. gevraagd zijnde of hij toen met die vrouwen gesproken heeft? - 
Antwoorde: Ja wel. En gevraagd zijnde welke reedenen hij met haar gesproken heeft? zeide de 
gedetineerde: nou gaan die menschen voort, weet of zij weer leevendig te huis komen. En gev- 
raagd zijnde of hij niet gezegd had, men soe sisse wat bereest dat volk. Antwoorde 
gedetineerde Neen dat heb ik niet gezegd. En verder gevraagd zijnde aan de gedetineerde of 
Sijke Jans toen niet geantwoord heeft, dat zullen se zelf niet weeten, Antwoorde de 
Gedetineerde Neen, dat heb ik niet van haar gehoord. En gevraagd zijnde of hij Gedetineerde 
daar op niet gezegd had; wat soe za ien bijttje volk tjien za ien bulte menschen? - Antwoorde 
de Gedetineerde Neen, dat heb ik niet gezegd. En gevraagd zijnde of hij daar op niet heeft 
laten volgen Ik hoop dat zij ze al den dievel mar verslaggen? Antwoorde de Gedetineerde 
Neen, dat heb ik niet gezegd. Meer van de zaak niet weetende, etc. … Actum, Holwert den 
10E Februarij 1797.
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Portefeuille 355, Dossier 5153, Jan Harmens van Welsrijp 
De klager steld waar te zijn: 
|. dat de gev. op de 23 Maart 1797 ’s avonds tusschen 7 en 9 uur geweest is in de Stads 

herberg even buyten Franeker. 
2. dat de gev. toen aldaar in geselschap van anderen gesegt heeft 
3. dat de Prins geen aandeel had aan deese revolutie 
4. maar dat hij nog grooter man zoude worden als hij geweest was 
5. dat hij wel Erfstadhouder was genoemd geweest want hij zoude nog Souverain worden 
6. dat aan de gev. deese oproerige discoursen zijn afgeraaden met te vragen Jan ben je 

niet over je drank. 
7. dat de gev. daarop geantwoord heeft, Neen, ik ben niet dronken. 
8. ik heb ’t gesegd en zeg het nog ik wil aties tot herstel van de Prins aanwenden. 
9. dat geen afraaden hem gev. ten beste heeft kunnen helpen. 
Actum, den 27 Maart 1797. 
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Portefeuille 355, Dossier 5155 
Conftessie gedaan door Obe Sijberens thans gedetineerde, logeerende te Gaast, vermids 

geen vaste wooning hebbende, 
verklaard waar te zijn dat hij den 136 April 1797 des morgens is gegaan van het huijs 

van zijn zwaager Dirk Idses van Gaast en aldaar eene orange lint heeft gekogt van de meid van 
Dirk Idses met naamen Geertie over 14 dagen en het zelve lint op de hoed gedaan en ook aan 
de ande zijde Eenge lintjes blauw en alsoo de weg gepasseerd na Mackum en dat hij heeft 
geantwoord op de vraag waar om hij dat droeg gesegd heeft dat hij zulks doen wilde, dat hij 
die wetten niet bekende, want dat zij tegens de Leer der Godsaligheid streed, en dat hij ook 
heeft gesegd toen hem geraden wierde, het orange er af te doen, dat wil ik niet doen, … den 
14 April 1797. 

Haye Gerrits, Lands Changer te Mackum, oud 29 jaar. … waar te zijn dat hij op den 13 
April 1797 heeft geweest op de Sedijk te Mackum en aldaar ontmoet sekere Obe Sijberens … 
met eene groote strik van Orange Lint op sijne hoed publijck dragende, seggende dat hij 
orange dragen konde, zo veel hij wilde en dat hij daar geen regent om vragen wilde, dat de 
regenten waaren gekken, genoemde getuige heeft hem het orange lint van de hoed genomen 
en aan de Fiscaal dezen deele overhandig die de getuyge op den zeedijk tegenkwam. 

Dirk Hayes Walberg (wegens het dragen van een orange oproer leus). 
… Strijk van Orange lint aan de regter kant van de hoed, en aan de linken zijde een 

Blauw lintie, en wel gehoord hebbende dat Jouwert Buwalda,oud 38 jaar, Luitenant van de 
Schutterij te Mackum seide, Mantie dat mag je niet dragen. Ja, antwoorde Obe Sijberens, dat 
mag ik wel doen, daar sal mij geen quaad van overkomen, dog weigerde het zelve orange lint 
van de roed te doen, waar na Haye Gerrits hem de hoed afnam en trok hem genoemde orange 
lint eraf. 

Jouwert Buwalda, oud 38 jaar, verklaart waar te zijn, dat hij getuyge, wandelende na de 
sluys van genoemde plaats vermits hij daar een meer dan gewoone vergadering van menschen 
sag daar komende, sag met bevreemding Obe Sijberens, … neerhangend van den regten zijde. 
… Wat dat betekende, Dat hij moeste dat er afleggen, dat wil ik niet doen. Deze overigheden 
die tel ik niet (of daar om trent) onder de voorige heb ik het gedragen en onder deze wil ik het 
ook dragen. De getuyge heeft hem verder vriendlijk geraden om het orange lint van de hoed te 
nemen, dat hij weigerde, waar op Haye Gerrits kwam en nam hem de hoed af en trok 
genoemde lint van de hoed, waarop de getuige heeft gesegd, Geef hem de hoed weer, die man 
is niet bij zijn verstand, Waarop Obe Sijberens antwoorde, Ja, so goed als Jouw denke kenne.
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(losse aantekening: Port. 355, Dossier 5152: Daniel Lippes van de Kooten aangeklaagd 
wegens het kleppen van de klokken te Augustinusga) 

Portefeuille 356, Dossier 5172: Pijtter Barnjers 
Pijtter Barnjers woonende op het Nieuwcruisland thans gevangen alhier. oudt 30 jaaren, 

deponeert dat hij bij de oproerige tot Collum is geweest op Zaturdag den 44€N Februarij 1797. 
zegt dat willem Jans woonagtig op de Pomp hun tot die optogt heeft opgeroepen, deponeert 
verder dat hij meent te weeten, dat eenen Jan Bennes de Luitenant Beilanus woonagtig tot Ee, 
en reeds om zulks Canailje hier na Collum gevlugt, dat die gemelde Jan Bennes, Beilanus met 
een stok heeft geslagen, en weet wel dat een persoon, schoon hij zegt bij hem onbekent, hem 
heeft getracteerd op een borrel geneever, ten huise van de weduwe Meindert Beerents, hij 
deponeert verder niet te weeten dat hij van bovengenoemde Beilanus geldt heeft gevraagt, 
maar wel dat hij geldt van deselve heeft ontvangen om hem los te laten, welk loslating daar op 
ook is geschied, meer van de zaak niet wetende sloot zijn gedane depositie ter praesentie van 
mij Commissaris en Secretaris, actum ter Districts Regtkamer den 15 Februarij 1797. 

COPIA No.l. Rixtie Wijbes Kielstra, huisvrouw van Claas Nauta, wonende te Collum 
oud ongeveer 36 jaaren, … deponeerd dat tusschen zaturdag en zondag nagt den 4 en 5 Febru- 
arij 1797 ongeveer een Uur ten haaren huise zijn gekoomen Jan Lubberts en Pieter Barnjers, 
beide gedetineerd op ’t Blokhuis en rudolf ritsma woonende te Collum welke de deponente de 
dorpstrom op een seer geweldige wijse hebben afgedrongen em zijnde Jan Lubberts met de 
Trom tot de deur uitgegaan, dat verders rudolf ritsma tegen de deponente zeide waar is dijn 
man, die zal voor ons op tromme en anders kunnen wij het volk niet bij elkanderen houden, 
maar 't is nu tog Oranje booven dat de deponente antwoorde niet te weeten waar haar man 
was, waar op voorschreeven drie persoonen toe traden met een ligt om ’s deponentes huis te 
visiteeren , dan gelukkig kwam ten huise van de deponente eenen Wigbold Heddes Tim- 
merman te Collum, welke teegen voorschreeven drie persoonen zeide, wat doen Jimme hier 
geweld dit mens is immers tot de dood gekeerd door verlegentheid, gaat dog hier weg, waar 
op voorschreeven drie persoonen ook dadelijk zijn weggegaan, meer van de zaak niet 
weetende, etc. Actum den 246 Maart 1797 (Focke Pieters, J.L. Braak) 

No. 1 1/2. Rixtie Wijbes Kijlstra, huisvrouw van Claas Nauta geregtsdienaar van het 
ditrict Collumerland oud ongeveer 27 jaar, … deponeerde dat op Saturdag den 4 Februarij 
1797 ‘s avonds ongeveer om 7 uur bij haar aan huis zijn geweest Tie Roelofs met nog eene 
onbekende persoon dewelke van haar de trom hebben afgevraagd en ongeveer een uur na dien 
tijd door de onbekende persoon weeder te rug wierde gebragt die haar deponente een sestehalf 
drinkgeld afvraagde, dat zij hem ook heeft gegeeven, dat daar na ongeveer tusschen 10 en 11 
uur wederom bij haar aan huis zijn gekomen Jan Lubberts MF schoenmaker te Collum tans 
gedetineerd op ’t gedemolieerde Blokhuis, Pijtter Barnjers meede aldaar, Rudolf Ritsma, rits, 
en Alberts Hendriks meede aldaar gevangen, dewelke wederom de deponente de Trom hebben 
afgevraagd, dat de voorn. Jan Lubberts vraagde na des deponentes man Claas Nauta of die er 
niet was, zeggende dat hij moest voor haar op te trommen, dat zij konden ’t volk niet bij en 
ander (byinoar= bij elkaar, bijeen) houden hij moet er weesen of waar hij ook de duivel dan 
zouden zij het huis doorsoeken waar op eenen Wigbold heddes inkomende zeijde wat doen 
jimme hier geweld de vrouw is reeds tot de dood gekeerd en zij zeit reeds dat klaas niet te huis 
Is, en jimme hebbe de tromme waar op deese oproermakers vertrokken met de tromme, de 
deponente in die omstandigheeden den nagt met kommer en zorg doorgebragt hebbende, ging 
over haar deur naar de dorpregter zijn vrouw alwaar zij ogenblikkelijk weer weg ging na huis, 
zijnde ’s morgens ongeveer tusschen 5 en 6 uur wanneer als daar de Old Executeur Jan 
Andries uit 't huis van de geweesen gesw: Clercq Lourens Faber tans distilateur te Collum uit 
de huis kwam, die een oude Boer met een stok in de hand van de pijp bij het regthuis af 
kwam, hun aldaar ontmoetende, waar op de Old Executeur tegen de Boer zeide gaanje voort, 
oude man, niet voortgaan, maar trouw staan. meer daarvan niet wetende, sloot de deponente 
haare depositie, etc. Aldus voorschr: Inf. genoomen op de districts regtkamer te Collum ter
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presentie van mij Comris uit den geregte en Secrts ten overstaan van de Comris uit 't 
Provintiaal bestuur van Vries land, actum den 18 Febr: 1797 (was get. J. Germans, com- 
missaris, J. Ellens, J. Schuil, J. Braak) 

COPIA Informatien genoomen bij mij Subst. Procr. Genrl deeser Landschappe rat: off: 
CONTRA Pieter Barnjers boerenarbeider woonagtig op 't Nieuwcruistand onder kollum. 

No.2. C.S. Belanus geweesen Luitenant ter zee, woonagtig in het dorp Ee in oost 
dongeradeel, … zegt waar te zijn dat hij op Saturdag den 4 Februarij 1797 om de streek van 4f 
is genoodzaakt geworden om met een bende na Collum op te trekken, dat bij de gedagte hoop 
zig zommige Oostrummers daar bij voegden, onder de welke de getuige wierd kennende Aart 
Jans en Jakob Gerrits, dat de eerst genoemde de wreetheid had van aan de getuige te zeggen zo 
biste daar ook? dit beantwoord zijnde met Jaa wierd er gesegd dat hij getuige ook een stok 
moeste hebben, dat de getuige er toen een willende zoeken en zig geheel van zulks te doen en 
onderdes een weg te zoeken van te kunnen ontsnappen, dat dit de deponent is belet geworden 
door opgenoemde Aart Jans welke hem voor uit dreeff door diverse slaagen hem met de stok 
toe te brengen, dat de deponent hier op tot zijne mishandelaar zeide, waarom slaat gij mij ik 
gaan immers met U dat klaas gerrits zoon van gerrit Paulus daar op zeide Slaat de Bliksem 
maar dood of anders zal die duivel nouw teegen zijne vrienden vegten, dat deese twee 1 
genoemd zig daar na voor uit begaaven en getuige zig gaarne en opzettelijk wat agterlijk hield, 
om was het mogelijk de oproers bende te ontkoomen, daar dit niet kunnende geschieden is hij 
deponent als in Kollum ingedrongen geworden, dat hij getuige, daadelijk bij zijne antree alhier 
door een zogenaamde schildwagt (uit de muitelingen) is aangehouden geworden, dat de getuige 
toen die schildwagt niet personeel of bij naam kende, maar het schijnbaarlijk bleek dat de 
gedagte schildwagt van de aankomst van de getuiges naam en denkwijze onderrigt was blijkens 
deselfs gezeggen dat hij reeds voor een half uur van zijn aankomste verwittigd was en wel dat 
hij de getuige belamus van Ee was. Dat de gedagte schildwagt de getuige toen met een ont- 
bloote Sabel heeft gedwongen om zijn hoed af te neemen en Oorange booven te roepen 't welk 
de getuige moet bekennen dat andersinds bij hem zo zeer veragtelijk geroep heeft moeten uit- 
boezemen, en teevens het verdriet ondergaan van onder ’t opzigt dier zo zeer veragtelijke 
schildwagt te moeten verblijven dat onder des daar is bijgekoomen een perzoon genaamd Jan 
Binnes woonende onder Oudwoude, dat de getuige merkte dat de schildwagt aan de gedagte 
persoon te kennen gaf wie of de getuige was, dat deeze Jan Binnes daadelijk onder het uit- 
braaken van diverse vloek en scheldwoorden van verdoemde patriot op het aller ontmenschte 
met een knuppel diverse slagen op het sterkste toebragte zelfs zo dat die knuppel aan tweeen 
brak, dat de gedagte Jan Binnes het langste end dier gedagte knuppel herneemende en aan de 
getuige een slag op zijn voorhoofd tragte toe te brengen, dan dat die slag door de arm van de 
getuige was afgeweerd en daar op ontfangen geworden, dat Jan Binnes nog daar na de getuige 
een zeer vorse slag op zijn agter hoofd heeft toegebragt, dat de getuige daar na de gedagte 
twee persoonen in zeeker huis of huisen heeft onthaald op diverse Borrels Janneever, dat daar 
na de behandeling zeer veel beeter is geweest, dat eindelijk de meergedagte Schildwagt (van 
wier men thans weet geweest te zijn den persoon van Pieter Barnjers wonagtig op ‘t nieuwe 
kruisland onder Collum) aan hem getuige heeft gevraagd wat of hoeveel hij de getuige wilde 
geeven wanneer hij als schildwagt (of opperdwangmeester, het ontslag of liet gaan? dat de 
getuige hier op heeft hervraagd hoeveel hij zoude moeten geeven, dat hter op is geantwoord 
geworden (door de gedagte persoon) een Ducaat, dat de getuige hier op heeft gesegd niet zo 
veel bij zig had hem aanbood het geen na gissing bestond in de Somma van omtrent de drie of 
vier Carglds mits dat de getuige dan van tot zijn allernoodzakelijkst gebruik twee dubbeltjes 
aftrok om voor zig te doen dienen en ’t resteerende aan den afeischer over gaf; en toen zo 
spoedig doenlijk was zig voort oog der dwingeland zig verborg gelijk ook hij zig verborgen 
heeft gehouden, tot dien tijd hij onderrigt was dat hij veilig tot de zijne konde en mogte 
weeder keeren zo als nu hem eindelijk was gelukt. Meer deesen aangaande niets weetende, 
sloot, etc. Aldus gedaan voor en present mij Binnen Dokkum den 16E Februarij 1797, J. 
Groenia.
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COPIA Klaas Nauta, geregtsdienaar te Collum oud 30 jaaren, … deponeerd dat op 
Saturdag den 4 Februarij 1797 ’s avonds ongeveer tusschen 10 en 11 uur ín ’t Regthuis te Col- 
lum onder een menigte van Menschen meede is geweest, en aldaar ziende eenen Eeuwe Ennes 
huisman onder Buurum oud ontfanger thans gedetineerd op ’t Blokhuis, welke hij aansprak met 
toereiking van zijn hand, ontvanger hoe vaar Jou? waar op gedagte Eeuwe Ennes antwoorde, 
di geef ik de hand niet, dou duivel, hest lange noeg de baas speelde, dat na zulks eenen Jacob 
gerrits, meede thans gedetineerd op ’t Blokhuijs den deponent aanpakte en met een bloote 
houwer verscheidene slaagen teegen ’t hooft heeft gegeeven waar op een geroep uit de menigte 
volgde Slaan hem maar dood dat daar op de voornoemde Jacob Gerrits zeide dat is hem veelste 
goed, wij zil dij wel beeter krije, waar na een Pieter Barnjers thans meede gedetineerd op 't 
Blokhuis den deponent allerdeerlijkst met een swaare stok op ‘t schouder sloeg dat hij op de 
grond neder viel waar op eene Aebele Abeles tans voortvlugtig hem deponent bij de borst vat- 
tede en wederom op de voeten haalde, zeggende nou suiste tn ’t honnegat, dat deselve ook met 
alle geweld heeft volbragt, dan aldaar ongeveer twee voet waater in staande is deselve in de 
hondegats kelder geslooten en aldaar een buitendeur vindende, welke de vaart voorbij loopt, 
heeft de deponent dien ontgrendeld, en is in een sterkke stroom door de vaart geswommen en 
also zijne kerker ontvlugt. Meer van de zaak niet weetende, etc. Actum den 16 Februarij 
1797. J. Ellens, J.L Braak. 

COPIA No.4. Theunis Arjens haven Chergier op Munnikezijl onder Buurum oud 
ongeveer 46 jaar, … deponeerd dat op zaturdag den 4 Febr: 1797 's nademiddags ongeveer 
twee uur ten huise van den deponent zijn gekoomen Jan Aukes woonende op Munntkezijl 
onder Buurum, gewapend met een stok, en eenen Jan Poepke zijnde een oostvries dog woonag- 
tig onder burum thans voortvlugtig en gewapend met een geweer welke teegen den deponent 
zeijden om direct meede na Collum te gaan, dat de deponent daar op vroeg wat er te doen 
was? dat daar op door voorschreeven persoonen wierde geantwoord dat hij deponent zulks wel 
zoude zien, en dat voornoemde Jan Poepke zeide aanstonds meede gaan of ik schiet u dood, 
grijpende met een des deponents Jagtgeweer van de Balk, en geevende het zelve den deponent 
in de handen! zeggende voort daar meede en stootende de deponent alzo te deuren uit. Dat 
voornoemde Jan Poepke geduurende het pad langs na de Leegte zig niet heeft ontzien om den 
deponent gruwelijk met Stooten en Slaagen te mishandelen, dat den deponent met eenige 
anderen en de beijde voorz: persoonen te Collum gekoomen zijnde, zijn geweer op de rug heb- 
bende het zelve door een Pijtter Barnjers woonende onder Collum daar geweldig is afges 
cheurd geworden, dat den deponent eindelijk te Collum eenige uitkomst ziende, de Wijk 
Weeder na zijn huis heeft genoomen, dat op Zondag morgen tusschen zes en zeeven uur ten 
huise van de deponent zijn gekoomen Trijntje Hantje en eenen Maaijke … huisvrouw van Wil- 
lem … beide woonende op Munnekezijl onder buurum, dewelke teegen hem zeide dat hij ook 
eeven gelijk haare manluij meede zoude dat voort daar na nog in des deponents huis is 
gekoomen Jan Poepke voorsz: met een bloote Zabel in de handt waar meede hij na den 
deponent sloeg en weeder den deponent dwong om meede te gaan na groningerland, om aldaar 
volk te pressen, dat den deponent en eenige anderen bij warfstermoolen onder buurum 
komende aldaar een menigte menschen kwaamen van Collum en elders dewelke tijding bragten 
dat de Beer met vijfhondert man te Collum was en dat er een rest hussaaren en ruiters op 
Munnkezijl zouden koomen waarop een ijder verbaast was, en wedrom na haeren wooningen 
te rug keerden. Meer van de zaak niet weetende, etc. Actum den 22 Febr: 1797
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Portefeuille 357, Dossier 5174 
Preparatoire Informatien genomen bij het Geregte van Achtkarspelen. 

Nol 
Janke Jans huisvrouw van Sjoerd Willems onder de Drogeham en oud ongeveer 56 

jaaren, geciteerd, geedigd en geexamineerd, deponeerd de waarheid te weezen dat Saturdag 
morgen den 4 Febr. IÌ: Ritske Binderts zoon van Bindert Jacobs uit Buwe klooster aan haar 
huis is gekomen, dat deselve een kalf bij zig had dat dezelve zeijde dat hij hetzelve naar de 
Drogeham naar Gerk Binnes zoude brengen dog alzo er veel volk op den baan was zijn reis 
niet durfde voortzetten of vervolgen en dies verzogte hetzelve aan haar deponentes huis te 
mogen laten blijven; dat op hetzelve ogenblik twee andere zonen van Bindert Jacobs dewelke 
van de Drogeham uit de school kwamen bij haar deponentes huis zijn gekomen; dat deselve 
tegen hun broeder Ritske Binderts zeijden wat hij met het kalf naar de Drogeham toe zoude; 
dat ’t op de weg vol volk kwam , en dat ze als hij derwaarts ging hun vast niet mede kwamen; 
dat Ritske Binderts zeer bang scheen te zijn dat dezelve daar op het kalf in haar huis gebragt 
heeft en toen vertrokken is, zonder dat de deponente naar werwaarts. Dat hier na vier of vijf 
personen aan haar huis zijn gekomen, dat hier onder waren Ritske Jans, dienstknegt van Jan 
Wiltjes in de Cooten, een zoon van de smid van Cootstertille, welks naam zij toen niet wiste, 
maar gehoord hatd dat dezelve genaamd zou zijn Klaas, dat deze twee benevens nog een of 
twee onbekende personen in de voorrang of direct voor aan waren en dat nog van verre stond 
Gerben Arends van de Drogeham, dog hebbende de deponente niet gehoord dat dezelve een 
woord gesproken heeft, maar dat gemelde Ritske Jans tegen de Deponente zeide dat de man- 
lieden mede moesten of sterven of dat het huis neer zoude, want dat ’t volk niet bij honderden 
maar bij duisenden opkwam en de weg swart van volk was; dat deze gewapend was met een 
stok gelijk ook de andere genoemde personen dat dezelve toen om haar huis heen zijn gegaan 
naar Buwe Klooster aan, dog dat de gemelde zoon van de smid van Cootstertille naar Jan 
Tjerkes huis aanging dat weinige ogenblikken hier na de klok van Buwe Klooster begon te 
kleppen. Sluitende hiermee ….etc., den 9 Maart 1797. (was get.) Dit is + Janke Jans selfs 
gezette handmerk. 

No.2 
Dirkjen Hendriks, dienstmeid bij Bindert Jacobs in Buwe klooster, oud in het 24 jaar, … 

deponeerde de waarheid te wezen dat vrijdag avond of nagt den 3 Febr. Il: ongeveer 12 uir aan 
een der vengsteren ten haren huize geklopt en daar op geroepen wierd dat de manlieden hun de 
volgende naamelijk Saturdag morgen moesten gereed maken om mede te gaan of dat ze anders 
verwagten moesten wat hun aan huis en goed zoude overkomen, dat er niet gezegd wierd 
waartoe maar alleen dat ‘ter dan om weg zoude gaan; dat zij deponente en haar volk toen nog 
niet te bed waren dog in huis bleeven zonder uit te zien, en ook geen antwoord gegeven heb- 
ben; dat zij deponente niet weet wie dat geroepen op het vengster geklopt heeft; dat aan het 
hooren zulks door een persoon verrigt scheen te worden dat zij daar na te bed zijn gegaan en 
zij deponente dien nagts niets verder vernomen heeft. 

Dat Saturdag morgen den 4 Febr: ongeveer 10 uur zij deponente te Buwe Klooster heeft 
gezien vier Perzoonen met name Ritske Jans, woonagtig bij Jan Wiltjes in Cooten, Klaas 
Wijbes, zoon van de Smid van Kootstertille, Gerben Arends van de Drogeham en de knegt van 
Hendrik Martens uit de Kooten, dat dees personen zeiden dat elk met moest en dat het volk bij 
duisenden van agteren op kwam; dat drie van dees genoemde personen op het kerkhof zijn 
geweest dog dat Gerben Arends daar op niet geweest is; dat toen de klok is geklept geworden; 
dat gemelde Ritske Jans zulks gedaan heeft, dat de deponente niet heeft gezien dat de andere 
twee genoemden sulks mede gedaan hebben, maar aïleen dat ze op het kerkhof waren; dat deze 
Personen bij haren huize zijn gekomen dat de selve toen vraagden of ze gereed waren om 
mede, dat sij sulks vroegen aan Bindert Jacobs Kinders welke voor de deur stonden, dat
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Wytske en Ritske Binderts beide toen voor deur waren en zulks aan hun gevraagd wierd; dan 
Bindert Jacobs zelve in huis was om zig geereed te maaken, dat zij deponente en ook zo zij 
meende Bindert Jacobs vrouw beijde in huis waren; dat Ritske en Wytze Binderts toen zijn 
mede gegaan; dat Wytze Binderts een stok uit een karnepols waar van het blok af was mede 
nam en Ritske Binderts een snaphaan uit de huis genomen dog 't selve aan Ritske Jans over- 
gegeven heeft, dat Bindert Jacobs daar na naar de Drogeham aan en zo mede is gegaan. 

Dat zondag den 5 Februarij weder vier a vijf personen zijnde Surhuisumer, dog met 
naam bij de deponente onbekend in Buweklooster zijn gekomen; dat dezelve de klok gekiept 
hebben; dat dezelve vraagden aan de deponente waar haar manlieden waren, dat zij daar op 
antwoorde dat dezelve al lang voort waren geweest, dat dezelve daar op zeijden dat als dat niet 
waar was het dan niet best zou omkomen; dat toen Bindert Jacobs en zijn beijde reeds 
genoemde zoons tijd dig gevlugt waren en dus zijn bevrijd gebleeven om mede te gaan; dat 
deze zondags avonds ongeveer vijf uur bij haar in huis zijn geweest Harrijt Jans van de 
Drogeham en Foppe Eerdes van de Roode Schuur; dat de deponente alzo zij in ’t werk besig 
was niet weet wat ze gezegd hebben. 

Dat maandag morgen den 6 Februarij ongeveer 10 uur in haar huis is geweest deselve 
Foppe Eerdes, dat deselve seide tegen Bindert Jacobs hoe zou ’t willen boer zouden wij ook 
weer vegte moeten, dat Bindert Jacobs hierop zeijde die vegte wil die kan vegte maar ik gaan 
voort ik ga om een boodschap; dat Foppe Eerdes toen een stok bij zig had, dat diezelfde 
maandag avond, ongeveer 9 uur opgemelde Harrijt Jans weder bij haar in huis is geweest; dat 
dezelve zeijde hoe zou het willen boer zouden wij ook voort moeten? Sluitende hier mede.…, 
den 9 maart 1797 (was get.) Dirkjen Hendriks. 

No.3 
Oeble Klaases, woonagtig in de Drogeham, oud 36 jaaren, … deponeerde de waarheid te 

wesen dat Saturdag den 4 Febr: Il: hij deponent bij Jan Roels Nicolaij was te arbeiden; dat 
toen aldaar zijn gekomen Klaas Wijbes zoon van de smid van Cootstertille en Ritske Jans knegt 
van Jan Wiltjes in de Cooten, gewapend met grote stokken, dat dezelve zeiden Nu mannen wij 
alle de klok kleppe en dan moeten jimme als het kleppen gedaan is gereed wese om met dat 
Klaas Wijbes voornaamlijk dit zeijde, dat de deponent dees personen daar op naar de kerk 
heeft zien aangaan, dat daar spoedig de klok begin te kleppen. 

Dat de deponent eerst gevlugt dog naderhand mede gegaan is tot in de omtrek van 
Veenklooster, dat hij aldaar gezien heeft dat de Hospes van Hardegarijp deerlijk mishandeld is, 
dat egter niet kan zeggen door wat personen. 

Dat hij heeft gezien dat Sijtse Minses huisman in de Cooten tot tweemaal toe op vier 
hussaren heeft geschoten. 

Dat sekere Rienk Martens woonagtig bij Gerlof Ypes Wedf in de Cooten den deponent 
in boven gemelde omtrek aandreef zeggende | Î f ik schiet jimme in ’ 
wij hebben al een dood geschoten. Sluitende hier mede, den 16 maart 1797. 

No.4 
Jochem Klaases wonagtig bij Jan Roels Nicolaij in de Drogeham, oud 23 jaaren, … 

deponeerde de waarheid te wezen dat Saturdag den 4 Febr. tl: bij hun huis zijn gekomen Klaas 
Wijbes zoon van de smid Van Kootsertille en Ritske Jans knegt van Jan Wiltjes uit de Cooten, 
dat dezelve gewapend waren met sware stokken, dat dezelve zeiden tegen hem deponent en 
Oeble Klaases, nu mannen wij zullen de klok kleppen. en als het kleppen gedaan is dan moete 
jimme gereed weeze, dat deze personen hierop na de kerk aangingen, dat Oeble Klases weg 
ging en de vlugt nam dog dat hij nog thuis bleef. 

Dat daar na weder aan hun huis zijn gekomen twee personen waar van de ene met name 
hem niet wel bekend dog woonagtig in de Cooten of Cootsertille was, en de andere sekere 
Tjeerd Jans Spinder van Kootsertilte, dat dees personen tegen hem deponent zeijden dat hij
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aanstonds mede moest dat de deponent zeijde dat hij de Koeijen eerst Hooij moest geeven en 
dat deselve daar op antwoorden dat hij aanstonds moeste koomen. 

Dat de deponent eerst van huis na de buurt is gegaan, dat nevens hun huis in de weerom 
reis van de buurt van de Drogeham naar Kootstertille hij voornemens was naar huis te gaan, 
dog dat Hendrik Roels op aansetten van Johannes of Karst Herres dat hij het hart niet moest 
hebben weer na huis te keeren; dat de deponent zig dus gedwongen zag verder mede te gaan; 
dat de deponent mede is geweest tot aan het Collumer Verlaat, 

Dat in de omtrek van Veenklooster en het Collumer Vallaat iemand bij den deponent 
onbekend tegen Oeble Klases en anderen zeijde dat ze hem zouden dood schieten als ze hun 
niet voort gaven. Sluitende hier … den 16 maart 1797, 

Janke Sakes, huisvrouw van Wolter Sijbrens in de Drogeham, oud 25 jaren … 
deponeerde de waarheid te wezen dat Saturdag den 4 Febr: Il: voor dat de klok van de 
Drogeham geklept had, twee personen gewapend met stokken zig voor haar huis vertoonden; 
dat een van deze was Klaas Wijbes, zoon van de smid van Cootstertille en dat de andere haar 
onbekend was; dat Klaas Wijbes vroeg waar dat haar man Wolter was; dat de deponente 
antwoorde dat dezelve niet thuis was, dat Klaas Wijbes daar op zeijde dat dezelve mede moest 
of sterven; dat dees personen daar op naar de kerk aangingen en de klok spoedig begon te 
kleppen. Sluitende hiermede, den 16 maart 1797. 

No.5 
Akke Harts, woonagtig bij haar moeder in de Droogeham, oud 18 jaaren, … deponeerde 

de waarheid te wezen dat zij deponente Saturdag den 4 Febr: Il: voor het vengster van Wolter 
Sijbrens heeft gezien Klaas Wijbes, zoon van de smid van Cootstertille en Ritske Jans, knegt 
van Jan Wiltjes in de Kooten; dat zij deponente niet verstaan heeft was dezelve seiden; dat 
deze personen gewapend waren met stokken; dat dit was voor dat de klok van de Drogeham 
geklept had; dat sij deselve bij het kerkhof op heeft zien gaan; dat daar na de klok begon te 
kleppen, dat naa dat de klok geklept hadde, zij deese personen weder het kerhof heeft zien 
afkomen. Sluitende hiermede … den 16 maart 1797. 

No.6 
Sijtske Durks, huisvrouw van Jan Freeks, MI linnen weever in de Drogeham, oud 

ongeveer 43 jaaren,.…. deponeerde de waarheid te wezen dat Saturdag den 4 Febr: Il: de eerste 
bekende persoon onder de oproerigen die zij gezien heeft, was Tjeerd Jans (Spinder) van Koot- 
sertille, dat dezelve riep dat zij schielijk voort moesten, dat ze met eenige Honderd man er op 
los kwamen en dat ’t anders niet goed vergaan zoude. Dat zij, naa dat de klok geklept had 
twee perzoonen het, dat zij wegens de alteratie niet wist wie dat dat waren, maar gehoord heeft 
dat een van dezelve zoude geweest zijn Ritske Jans dienstknegt van Jan Wiltjes in de Kooten 
en de andere Klaas Wijbes, zoon van de smid van Kootstertille; dat de deponente niet kan zeg- 
gen wie haar dat gezegd heeft. Sluitende, etc. … den 16 maart 1797. 

No.7 
Antje Jans, dogter van Jan Freerks, MF linnen weever in de Drogeham, oud ongeveer 15 

jaren, … deponeerde de waarheid te wezen dat Saturdag den 4 Febr: Il: zij deponente in de 
kerk van de Drogeham heeft zien ingaan Klaas Wijbes, zoon van de smid van Kootstertille en 
Ritske Jans, dienstknegt van Jan Wiltjes in de Cooten; dat daar op de klok begon te kleppen; 
dat zij voor deese nog onderwijllen dat deselve daar in waren, geen volk in de kerk heeft zien 
gaan, dat zij de beijde gemelde personen ook weer uit de kerk heeft zien komen daadelijk na 
dat de klok kleppen gedaan hadde. Sluitende …, den 16 maart 1797. 

No.8
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Jefke Jans, huisvrouw van Louw Gaatses in de Drogeham, oud in het 45 jaar, … 
deponeerde de waarheid te wezen dat zij Saturdag den 4 Febr: Il: voor de middag heeft gezien 
Klaas Wijbes, zoon van de smid van Cootstertille en Ritske Jans, dienstknegt van Jan Wiltjes 
in de Kooten, dat zij voor dat deese personen aankwaamen geene oproerigheden vernomen 
heeft, dat deese beide personen gewapend waren met grote stokken, dat dezelve riepen Klok 
kleppen; dog dat niemand op kwam om zulks te doen; dat deze beide personen in de kerk zijn 
gegaan, dat daar op daadelijk de klok begon te kleppen, dat zij deponente te vooren, nog 
onderwijlen niemand in de kerk heeft zien gaan; dat zij naa dat de klok het kleppen gedaan 
had, daadelijk deese twee personen uit de kerk heeft zien komen en het kerkhof afgaan, dat 
deze beide personen toen zeijden tegen ’t volk dat uit de voor de kerk staande huizen voor de 
deur kwam dat het volk er uit moest en dat als ze he Hart hadden om thuis te blijven ader 

   
morgens ongeveer 9 uur. 

Dat zij zondag den 5 Febr: ongeveer middag vier personen in de kerk heeft zien gaan, 
dat een van deselve een sabel en de andere stokken hadden - dat hier op de klok begon te klep- 
pen, dat zij toen geen andere personen in de kerk heeft zien gaan, dat zij dese personen 
daadelijk na het kleppen der klok weder uit de kerk heeft zien komen; dat zij dese personen 
niet kon, dat hetzelve jong personen waren. Sluitende, etc. … 16 maart 1797. 

No.9 
Johannes Balje, opsigter bij de moten in de Drogeham, oud 42 jaaren, … deponeeerde 

de waarheid te wezen dat Saturdag den 4 Febr: Il: ’s Morgens ongeveer 9 uur na dat de klok 
van de Drogeham al geklept had twee personen bij 's deponents huis zig vertoonden met name 
Ritske Jans (knegt van Jan Wiltjes in de Kooten) en Klaas Wijbes (zoon van de smid van Koot- 
stertille), dat de deponent voor zijn deur was, dat Ritske Jans met de vinger naar de deponent 
wijsende tegen Klaas Wijbes zeide daar staat die donder al dat dees beide personen gewapend 
waren met stokken. Sluitende „etc. 16 maart 1797. 

No. 10 
Willemijntje Balje, huisvrouw van Joh: Balje, opsigter in de Drogeham, oud 43 haren, 

… deponeerde de waarheid te wesen dat Saturdag den 4 Febr: Il: 's morgens ongeveer 9 uur 
na dat de klok van de Drogeham geklept en haar man zig verstoken of geabsenteerd hadde, zij 
voor haar huis voor de deur heeft gezien twee Personen met name Ritske Jans … en Klaas 
Wijbes … , gewapend met stokken, dat de deponente in de deur stond, dat Ritske Jans zijn stok 
bij de voet zette en zeide nu zelle wij zien waar de patriotten blijven. Dat ogenblikkelijk hier 
na de moeder van dese Ritske Jans bij haar deponente is gekomen, dat dezelve zeijde onze Rits 
namelijk Ritske Jans) is of hij vol vuur is; hij is de eerste geweest om de klok te luiden. Dat 
ongeveer 10 uur zij deponente veel volks aan haar huis heeft gezien, dat onder dese was 
Bindert Jacobs uit Buwe klooster, dat deselve was gewapend met een sabel, dat een uit de hoop 
tegen hem zeijde Boer daar heb je een fixen een, dat Bindert Jacobs hier op antwoorde Ja, die 
daar een met krijgt zal zijn kop wel voelen. Sluitende … den 16 maart 1797. 

Losse tekst: 
Dat ‘t voor beweesen accord gehouden dat Ritske Jans van de Kooten heeft aangedruischt 

tegen de grond beginselen van Regt en Vrijheid, waar op ’t tegenwoordig bestuur is gegrond- 
vest. dat hij op den 4Ï@ Febr: 1797 den weg heeft gebaand zo door ’t kleppen der klok op 
Buwe Klooster als andersints tot oproerige beweegingen en verderfelijke Bedrijven tegens ’t 
algemeen welzijn. En dus uit dien hoofde volgens publicatie van den 9 Augustus 1796, met 
een gestrenge geeseling en bannisement van vijf jaaren zal worden gestraft. 

(N.B. blijkbaar is dit het vonnis!) 
Portefeunle 357, Dossier 5174, Ritske Jans van de Kooten
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Portefeuille 357, Dossier 5179 

Harke Claazes, woonagtig tot Engwierum, oud in ‘t vier en dartigste jaar, thans gear- 
resteerd, confiteerd, dat op Saturdag den 4E Februarij Jongstleeden, ten zijnen huise zijn 
gekomen twee woudjers, wier namen en personen hem onbekend zijn, dat die ongeveer tien 
uuren ten zijnen huise zijn gekomen, dat die woudjers toen hebben geeischt dat hij de Klok 
moeste luiden, dat hij zulx heeft geweigert zeggende dat dat zijn zaak niet was, dat zij dan na 
de meester moesten gaan, dat zij toen, na een zoopje gedronken te hebben ten zijnen huise, na 
het huis van de meester zijn gegaan, dat Mr. Blom hem gezegd heeft dat zij van hem het zelve 
hadden geeischt, dog dat hij hun dat ook had geweigert, gelijk hij hun meede had geweigerd 
de Sleutel van de Kerkedeur over te geeven, dat kort daar op de klok is begonnen te luiden, 
dat men hem gezegd heeft, dat die beide woudjers zulx hebben verrigt, dat toen een menigte 
menschen zijn op de been gekomen, dewelke alle door de sterke dreigementen van die woud- 
jers, dat bij aldien zij niet optrokken de geheele wouden haar op ‘t Lijff zoude komen, zig heb- 
ben laten beweegen naar Collum op te gaan, dat hij insgelijx vervaart voor de dreigementen 
aan hem gedaan meede is opgetrokken, dog ongewapend, en zig agter aan houdende, dat zij 
aan ’t huis van Albert Idskes gekomen zijnde, er geweest zijn onder den hoop dien hij niet 
weet te noemen, dte zeiden dat daar een geweer in huis was, dat dat er uit moest, dat toen 
eenige bij hem in de agterste hoop zijnde personen gezegd hebben, kom laten wij er dan eens 
ingaan en zien of er een geweer is, dat hij toen meede is gegaan tot in het agterhuis, terwijl 
anderen na binnen zijn gegaan, dat hij vervolgens eens na binnen zuliende gaan, hem bij de 
kamers deur is teegengekomen de knegt van Claas Rinnerts onder Engwierum genaamd Pijtter, 
- hebbende een snaphaan en een zabel, hem het snaphaan toereikende zeggende daar hest dou 
het snaphaan, dan zal ik de zabel houde, dat hij geconfineerde ziende, dat de vrouw van Albert 
eenigsins ontsteld was, aan haar gesegd heeft, dat zij maar gerust konde zijn, dat hij haar het 
snaphaan wel weeder zoude bezorgen, als hem de tijd zulx toeliet, dat hij vervolgens met de 
gansche hoop vandaar naar Collum is opgegaan, aldaar, bij 't huis van den Burger Braak 
gekomen zijnde, heeft hij gezien, dat de glazen agterhuis reede waren ingeslagen, dog dat hij 
niet weet hoe het van binnen gesteld was, wijl hij binnenhuis niet is geweest; dat hij na eenige 
ogenblikkend atdaar vertoefd te hebben, met Jacobs Taekes, de agtercingel is uitgegaan na de 
trekweg, en vervolgens na 't huis van Abele Keuning, dat aldaar bij hun aankomst alle glasen 
reeds kort en klein waaren geslagen, dat hij aldaar eenige ogenblikken ts geweest, dog niet in 
huis is geweest, dat er toen een hoop volks is gekomen, die schreeuwden dat zij na Dokkum 
moesten, dat hij toen insgelijks is gedrongen geworden verder meede te gaan, dat hij alzo met 
dien hoop ts gegaan tot het huis ter Noord, dat hij aldaar Schoon een herberg zijnde, ook niet 
in huis is geweest, maar buiten huis heeft omgelopen, zoekende gelegenheid om naar huis te 
geraken, 't geen zeer beswaarlijk was, wijl ze op de Brug stonden met laden geweeren, om 
zulx te beletten, dat het hem eindelijk ongeveer seeven uuren is gelukt om van daar te geraken, 
met nog drie van Engwierum, te weeten Tjalling Minzes, Claas Cornelis, en Cornelis Clazes, 
dat zij toen spoedig naar Engwierum zijn opgegaan, dat hij toen 't voorneemen heeft gehad om 
op die te rug reis, het geweer weeder ten huise van Albert Idskes te besorgen, dog dat hij daar 
van dien avond heeft afgezien, wijl hij dan een groten omweg moest maken, en zig dien nagt 
uit vrees ook niet liefst van zijn gezelschap wilde verwijderen, alwaar omme hij ’t geweer toen 
meede na huis heeft genomen, denkende dat hij ’t geweer bij de eerste voorkomende 
gelegentheid wel konde te rug bezorgen, dat hij hier in is verhindert geworden, door dien hem 
den daar aan volgenden Dingsdag ’t geweer uit de huis ts gehaald geworden, zo hij meende 
door of op order van de Substituut procureur generaal (J. Groenia), waarmeede de 
gedetineerde stoot en persisteerde na praelectie. 

Ts geexamineerd, geconfiteerd en gesloten, in de Regtkamer te Metslawier, den 14 
Maart 1797.
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Portefeuille 357, Dossier 5181 

Extract Praperatoire, Informatien genomen bij het Gerechte van Achtkarspelen 
Albert Hendriks, Dorprechter in de Droogeham, oud ongeveer 45 jaaren, geciteerd, 

geedigd en geexamineerd, deponeerde de waarheid te wezen dat hij deponent Saturdag den 46 
deeser gezien heeft, na dat de klok van de Drogeham geklept had, dat bij de kerk weg 
kwaamen Klaas Wijbes, zoon van de smid van Cootstertille en Ritske J ans, dienstknegt van Jan 
Wiltjes van de Kooten; dat hij voor de deur van Pijtter Dirks, Schoenmaker in de Drogeham, 
Wijbe Cornelis, woonagtig bij Cootstertille, gewapend met een pompstok gezien heeft, dat de 
deponent mede op dezelve Zaturdag te Buitenpost heeft gezien Jan Bates, dienstknegt van Jan 
Hendriks wed* van op 't Twijsel, dat deselve gewapend was met een sabel, en zo de deponent 
meend, tevens met een snaphaan; dat dezelve riep "Duivel koom aan anders zullen jimme 
klinkslagen hebben” dat de zelve de commande voerde; dat agter Buitenpost op ’t Land, de 
deponent heeft gezien en gehoord dat Hendrik Jans kleine van de Drogeham, zeide: "Zij zoo 
die duivels hebben ons land genoeg gecastijd, maar nu selle wij eens voor meester speule, 
Sluitende hiermede, na voorlezing persisteert en vertekening, den 10 Febr: 1797.
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Portefeuille 357, Dossier 5182 

Extract; Praeperatoire informatien genomen bij het Gerechte van Achtkarspelen 

Fede IJbeles, MF Kuiper tot Surhuisum, oud in het 475t jaar, … deponeerde waarheid te 
weesen, dat hij deponent Saturdag den 4€ deeser aan het huis van de overste van der Bruggen 
tot Surhuisum, in zijn werk bezig was; dat daar toen bij hem zijn gekomen een menigte volk; 
dat een uit de koppel zijnde een jongeling, met krul hair, dog hem onbekend, als naderhand 
van andere gehoord, dat het Pijtter Jans zou wezen, dienende bij Hijlke Andries Wed (die nu 
vlugtende of weg is), dat die jongeling tegen mij deponent zeide “dat ik voort en mede 
moeste”, het welk ik mij van geen jongers liet Commanderen, - dat daar op anderen uit dien 
hoop, als sekere Melle Gerrijts, huisman in ophuis, tegen mij begon te spreeken, en zeide “dat 
ik moeste er uit, en zoude mede”, dat ik daar op zeijde: * als het recht weg was, dan kan ik 
niet tegen staan”, waar op ik mede ging, en ben gegaan tot aan Augustijnsga, waar de grootste 
hoop in het Dorp gingen, van de Deponent af, en de Deponent met eenige alleen na Buitenpost 
is gegaan en na daar een half varndeltje gedronken te hebben, eindelijk weder naar huis is 
gegaan. Sluitende, etc., den 17 Februarij 1797. 

Aldus gedeponeerd voor ons Comíi'S en Secretaris uit het gerechte van Achtkarspelen, 
Jan Renderts.
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Portefeuille 357, Dossier 5183 

Confesste gegeven bij Jan Poppes. 
Jan Poppes, woonagtig onder Engwierum, oud ongeveer vier en veertig jaaren, tans 

gearresteerd, confiteerd, dat hij op Saturdag den 4® Februarij 1797, is gedrongen geworden 
met de meenigte op te gaan na Collum, dat hij wel gedagten heeft gehad zig toen te ver- 
steeken, dog zulx niet heeft durven doen, dat hij ongeveer tusschen drie en vier uuren, met de 
meenigte tot bij Collum is gekomen, dat hij toen een langen tijd nabij Collum op het land heeft 
omgelopen, hebbende toen wel gehoord dat ze sterk op de deuren van ’t huis van Braak 
sloegen, dat hij eenige tijd daarna (zijnde hem de nette tijd onbekend) aan ’t huis van de 
Burger Braak is gekomen, hebbende hij toen gesien dat ze het staande uurwerk van Braak, 
alsmede de glazen deur aan stukken sloegen, dog dat hij aan al die geweldadigheden geen deel 
heeft gehad, dat hij vervolgens daar in en bij ’t huis een geruime tijd heeft vertoefd, tot dat de 
grootste meenigte is weggegaan na ’t Collumer vallaat, dat hij derwaarts niet meede wilde 
gaan, maar bij het huis van de burger Braak is gebleeven, dat hij toen heeft gezien, dat Wijtze 
Jelles, en Pijtter Lolkes in een zak, en in een laken goederen te samen pakten, waar onder ten 
minsten een Bed en een deeken, dat die beiden zulx ingepakt hebbende vandaar is gegaan, en 
weeder na Engwierum is opgegaan, dat hij een end wegs van Collum geavanceerd zijnde, 
beide bovengenoemde van agteren is opgegaan, dat hij een end weg met haar gegaan heb- 
bende, Wijtze Jelles de zak heeft neergezet en geopend, hem vragende of hij ook eenig goed 
wilde hebben, dat hij dit weigerende Wijtze hem heeft versogt eenig goed voor hem te willen 
dragen, dat hij zig zulx heeft laten welgevallen, dat Wijtze hem toen heeft gegeeven, een oud 
wit streept baaitje, een wit linnen broek, twee paar hosen en een oud wit laken, en een 
schorldoek, dat hij dit goed heeft gedragen, en dit goed meede na zijn huis heeft genomen, dat 
hij met dit goed verleegen zijnde voorneemens is geweest, ’t zelve weeder aan ’t Slot van 
Braak te besorgen, dan geen daghuur kunnende missen, heeft hij zulx niet spoedig genoeg kun- 
nen werkstellig maken, en zijn hem de zelve de woensdags daaraan volgende, door de Sub- 
stituut geordonneert of liever zijn huisvrouw, om deselve ten huise van Pope Dirks te brengen, 
zijnde hij geen geconfineerde, toen der tijd te werken ten huise van Auke Pakes aldaar, dat hij 
horende dat er so veele menschen gevat wierden, en bevreesd wordende dat men hem ook 
zoude vatten, dien avond niet na huis is gegaan, maar zig dan hier dan daar heeft verstooken, 
tot dat hij op heeden bij Claas Rinderts meede aldaar woonagtig op ’t land zijnde te werken, 
door Jacobs Heins adsistent en Taede Taedes is gearresteerd geworden. Waar meede de 
gedetineerde sloot, …, 

Aldus … in de Regtkamer te Metslawier, den 8 Maart 1797.
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Port.357, Dossier 5188 
Pieter Jacobs van Surhuisterveen 

Preparatoire Informatien ingewonnen door den Advocaat Fiscaal van Groningen 

ratione officii (=uit hoofde van zijn ambt) 

compareerde op heeden voor mij Pieter Jacobs, verklarende in zijn 39 Jaar oud en thans 

alhier buiten Groningen aan de onder kant van de sogenaamde Waterhuisen, bij Heerke 

Wiebes, veenbaas aldaar woonagtig te zijn; zijnde thans ten schouwten huise in bewaringe. 

Aan comparant gevraagt, waar hij bevorens gewoont hadde, heeft hij verklaart te Surhuister- 

veen in Friesland, van waar nu sedert een week 9 a 10 was van daar geweest, alwaar met zijn 

vrouw en vier kinderen toen was van daar gegaan, direct door de Stad Groningen heen naar de 

Waterhuysen, en van hier naar Foxhol toe, waar comparant eert gelogeert had bij Harm en 

Anna van Steenbergen, zijnde deese Harm een volle neef van comparants vrouw; Dat com- 

parant met sijn vrouw en kinderen door een voerman, Hendrik Popkes genaamt, van Suur- 

huisterveen, waar hij woonde, in Een dag naar Foxhol, waar sij T avonds aankwaamen, was 

gereeden; dan comparant gevraagd, waarom hij van Suurhuysterveen van daan en met zijn 

wooning opgebrooken was?; heeft dezelve verklaart, o men hem daar de dood geswooren had; 

t welke aldus was toegegaan; comparant was, voordat het ijs voorleeden Jaar in 't water was 

gekomen, op een avond omstreeks half neegen in de Herberge van Durk Kuipers op de lange 

wijk onder het Dorp de Rotteval gekoomen, alwaar comparant had vinden zitten een Persoon, 

die hij niet kende, maar tusschen Dragten en de Herberge evengemeld woonende, dewelke 

aldaar in die Herberge rusie hadde gemaakt, teegens evengezeide kastelein, die hij zeide dat 

hem geen vier duiten van een half oort (oord, oortje =twee duiten, kwart stuiver) gegeeven 

hadde te rug gegeven; waar van hij egter drie in de hand had, terwijl er een vierde van onder 

zijn stoel was gevallen, dat toen de castelein comparant hadde versogt, om die Eene duit op te 

krijgen, en aan die Persoon te geeven, zeggende die Kastelein toen dat als die Persoon niet 

wilde te vreeden weesen, hij dan een scherpe patroon in zijn geweer zoude doen, als Burger, 

en hem wel te vreede maken. Dat comparant daarop de Duit opgekreegen en aan die Persoon 

in de hand gegeven had, die toen gezegt hadde: nu heb ik se alle vier, maar nu sul je luiden 

alle beyden (te weeten comparant en de castelein opgemelt,) nog deesen avond van mijne 

handen sterven. Dat die Persoon daar op een weynig voor half twaalf uit de Herberge was 

gegaan, en hij wat zijnde weggeweest, was comparant meede uit de Herberge gegaan, terwijl 

een half quartier van de Herberge af, de lange wyk langs, naar Suurhuyster veen toe, zijnde 

gekoomen, die Persoon aldaar op de weg had vinden staan, daar comparant langs moest, even 

agter de Spek Laan; dat comparant digt bij hem koomende, hij teegens comparant hadde 

gezegt: komste Duivel al, ja, ik kom al had comparant gezegt, waarop hij geen antwoord 

hadde, sterven selste van mijn handen wil ik mij nog eerst verweeren, Dat daarop die Persoon 

op comparant was aangeloopen, met een mes in de hand, en had comparant onder de hals wil- 

len steeken, maar was comparant te rug gesprongen, en had zijn mes, zijnde hetzelfde 

knijfmes, 't welke comparant bij deesen wierde vertoond, en hij daar voor erkende, genomen, 

was op die persoon aangelopen, en had hem een steek toegebragt van vooren onder de Bor- 

stbonk in 't lijf. Dat toen die Persoon voor de tweede maal met het mes op comparant was 

afgekoomen, om comparant te steeken, dan was comparant het weeder ontlopen, en voor de 

tweede maal meede op die persoon afgegaan, die hij toen met ditzelfde mes eene tweede steek, 

na comparant van anderen gehoord hadde, in de zijd onder de ribben, toegebragt hadde, 

waarop hij direct op de Loop was gegaan, na de heide, op de Speklaan langs, terwijl com- 

parant weeder naar de Herberge was gegaan, en had het daar bekend gemaakt. Dat comparant 

den anderen dag morgen om 9 uuren weeder in de voorzeide Herberge koomende, die Per- 

soon, die hij ’s avonds bevorens getoken had, daar had vinden zitten, welke de castelein des 's 

nagts om twee uiren weeder had opgeklopt. Dat die Persoon toen bij 't vuur zittende, com-
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parant in presentie des casteleins vrouw, terwijl de castelein op bedde lag, in datzelfde vertrek. 
tot vijf onderscheidene keeren toe van nieuws de dood hadde geswooren, terwijl nog wel 
anderhalve week na het geval, die Persoon zijn Eene Broer, woonende te Suurhuisterveen bij 
Bareld Barelds, tegens comparants vrouw had staande gehouden, dat hij ook comparant de 
dood geswooren hadde, en had comparant van anderen gehoord, dat nog een ander Broer van 
die Persoon, wonende in de Rotteval, waar hij getrouwt was, comparant mede de dood had 
gesworen, hebbende de comparant nog wel een week of ses, naa het geval gebeurd was, met 
sijn vrouw te Suurhuisterveen gewoont, maar toen niet langer gedurft, omdat sij hem de dood 
gesworen hadden, en comparant affaires meede bragten, dat hij nog al veel bij nagt moest 
loopen. Aldus heeft comparant verklaart, en na duidelijke voorleesinge hier bij persiterende, 
heeft comparant deese nevens mij vertekent. 

Actum Groningen den te Februarij 1797. Dr P.R. van Wartum, Fiscaal. 

Dit + Mark heeft comparant opgemelt in mijn Fiscaals presentie getegen, verklarende 
zijn naam niet te kunnen schrijven. Actum ut supra, Dr. Van Wartum, Fiscaal. 

Extract Praeperatoire Informatien, genomen bij het gerechte van Agtkarspelen. 
No. l 
Dirk Pijtters, Mr Kuiper woonachtig in den Rottevalle onder het behoor van Agtkar- 

spelen, oud ongeveer in het 52e jaar, geciteerd, geedigd, (ingevolge het formulier ten opsigte 
de Doopsgesinde in gebruik) en geexamineerd, deponende de waarheid te wesen: Dat jong- 
stleeden vrijdag avond den 11 deeser, ten zijnen huise is gekomen een Ebele Lolkes, vrigesel, 
inwonende bij zijn vader Lolke Jans, in de Rottevalle onder het behoor van Smallingerland; 
welke te veel Drank scheen gebruikt te hebben en nog ten huise van den Deponent een romer 
jenever eischte, en daar na nog een, en eindelijk nog een half varndeltje, welke laatste hij seide 
dat niet vol was, gelijk ook bij naameetinge gebleek; dat hij den Deponent voor dat half 
varndeltje 2 strs. betaalde waar van, ingevolge de prijs, hij hem 4 duiten weer te rug gaf; dog 
dat Ebele Lolkes zeide maar twee duiten ontvangen te hebben. - Dat op den selfden tijd ook 
ten huise van den Deponent was eenen Pijtter Jacobs, woonende op ’t Surhuisterveen, welke 
tegen gemelde Ebele Lolkes seide, dat hij wedde dat hij meer dan twee duiten in de hand 
hadde, gelijk ook gebleek, en zoekende gemelde Pijtter Jacobs de andere duit onder de stoel 
weg. - Dat deese Pijtter Jacobs en Ebele Lolkes vervolgens in kwestie begonnen te geraaken. 
Dat den Deponent hen hier op gelaste deselfs huis te verlaaten, gelijk ook geschiede. Dat een 
weinig tijd hier naa, gemelde Pijtter Jacobs weder in ’s deponents huis is gekoomen, om 
weinig goed dat hij had laaten blijven te haalen. Dat den deponent eindelijk is te bed gegaan, 
dog in de nagt, ongeveer twee of wat naa twee uur, weder gewekt wierd, en toen vernam dat 
gemelde Ebele Lolkes voor de deur was, zijnde den deponent te onvreeden dat hij uit het bed 
moest. Dat den deponent hem inlaatende ontdekte dat gemelde Ebele Lolkes gequets was in de 
Borst. - welke zeide dat Pijtter Jacobs hem aldaar gestoken hadde, en bestaande de blessure in 
een diepe steek waar toe de lucht uit- en inademde.- Dat den deponent hier over verschrikte en 
naa de gevblesseerde eenige vervrisschingen gegeeven te hebben, eindelijk bescheid aan des- 
selfs ouders gesonden heeft, en de volgende morgens van zijn huis is afgehaald. Meerder van 
deese zaak niet weetende sloot hier mede na voorleesinge en vertekeninge den 17 Nov. 1796. 
(get) D.P. Kuipers. 

No.2 
IJke Dirks, huisvrouw van Dirk Pijtters, Mr. Kuiper in de Rottevalle, oud ongeveer 52 

jaaren, … deponeerde de waarheid te wesen, dat de deponent op jongstleden vrijdag avond den 
11 deeser sijh te bedde leggende, ten haaren huise sig bevonden sekere Pijtter Jacobs … en 
Ebele Lolkes … Dat deselve kwestie hadden. Dat zij deponente haar man aanraade om hen 
buiten huis te jagen, gelijk zij dan ook eindelijk het huis verlaaten hebben. Dat zij in de nagt
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weder gewekt wierden, en haar man opgestaan zijnde, bevonden dat Ebele Lolkes weder aan de deur was. Dat deselve, ingelaaten zijnde, zeide dat Pijtter Jacobs hem in de Borst gestooken had, gelijk ook gebleek waar te zijn dat hij aldaar swaar geblesseerd was.- Dat dit was in de nagt ongeveer twee uur. Dat de gequetste vervolgens eenige ververschingen ten huise van de deponente is toegediend en eindelijk ’s morgens van daar gehaald, also hij niet in staat was 
selve van daar te gaan. Sluitende hier mede… 

(get) Dit is IJke Dirks selfs gesette handmerk. 

No.3 
Riemkjen Jans, huisvrouw van Hendrik Dirks, huisman in de Rottevalle onder het behoor van Agtkarspelen, oud ongeveer 45 jaaren… „deponeerde de waarheid te wesen: Dat jongstleden vrijdag den 11 deser ’s avonds, eenen Pijtter Jacobs van het Surhuisterveen en eenen Ebele Lolkes … haar huis zijn voor bij gegaan. Dat Ebele Lolkes schielijk de vlugt nam en Pijtter Jacobs hem een weinig vervolgde. Dat Pijtter Jacobs hier op weer om ging naar Dirk Pijtters en na aldaar een weinig vertoefd te hebben, daar weder uit kwam om Ebele Lolkes verder te vervolgen, om dat Pijtter Jacobs de deponente hier over vraagde, maare dat zij hem antwoorde dat Ebele Lolkes lang al had voortgeweest— Dat Pijtter Jacobs haar vroeg of hij dan in haar huis was? dog dat zij deponente hier op antwoorde van neen.- Dat Pijtter Jacobs toen aan het swetsen en swaaijen ging, seggende dat hij aan iemand gaf, na geen stront- Jongers, nog na geen municipaliteit.— Dat Pijtter Jacobs selfs nog ook tegen haar deponente heeft gesegt, dat die persoon met welke hij in kwestie was geweest, Ebele Lolkes was. 

Sluitende hier mede … 
(get) Dit X is Riemkjen Jans eigen gesette handmerk. 

No.4 
Ouwe Johannes, woonende bij Barelt Barelts huisman op t Surhuisterveen, oud sestien jaaren, … geexamineerd, dog wegens jongheid geeximeerd van den Eed, deponeerde de waar- heid te wesen: dat jongstleden saturdag den 12 deeser, ongeveer 12 uur, hij deponent geroepen en aangesprooken wierd door eenen Pijtter Jacobs, woonende op ‘t Surhuisterveen. Dat deselve tegen hem zeide dat hij deponent tegen Jacob Lolkes, die mede ten huise van Barelt Barelts woond, moeste seggen: dat ze zijn Broeder Ebele Lolkes, van deese morgen met de aardkarre hadden thuis gebragt. Dta hij, Pijtter Jacobs, met hem, Ebele Lolkes, was hand gemeen geweest. Dat deselve hem ontvlugt was en dat hij hem had naageseeten, dog dat hij hem sodanig betaald hadde dat hij daar wel een poos aan zou hebben, indien hij het leeven er afdroeg. Sluitende hier mede … 
17 Nov. 1796. 
(get) Dit + is Ouwe Johannes selfs gesette handmerk. 

(No.1) Wij onderget. woonagtig op Surhuisterveen, verklaren zeer wel te kennen, en over lang gekend,- als ook van meenigten geloof als geloofwaardige meedeburgeren, en burgeressen gehoord te hebben, Dat Eenen tans zijnde Huisvrouw van Hendrik Durks, woonagtig in de Rottevalle, met name Riemkjen … Een Soon in on-egt heeft geteeld, zedert al ongeveer wel twintig jaren, althans haar tegenwoordige man bovengen. al lang zederd dien tijd toen nog is getroud geweest, maar na het overlijden van dien zijn vrouw, dese Riemkjen … tot huisvrouw heeft aangenomen.- Deese verzogt zijnde (wijl gepresumeerd wierd) dat gem. Riemkjen Haatelijke en Leugenagtige getuigenissen tegen de gev. had afgelegd, of nog zogte te doen) hebben wij niet kunnen nog willen weigeren, om in desen de waarheid hulde te doen… belove (zoo de nood vereist) het zelve met sotemneelen Eede te bevestigen. In kennis onse handen, Actum Surhuisterveen den 30 Maart 1707. 
Dit is Sape + Tjallings selvs gesette handmerk, Johannes Eises Hoogesteen (Hoogeveen?), Klaas Eijlander, Gette Sieds, Dijna Alles, Present K Rommerts, scriba.
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(No.2) Verktaren de onderget. woonagtig op Surhuisterveen, van jongs af aan en eenige 
jaren herwaards, zeer wel gekend te hebben, Eenen Pijter Jakobs alhier woonagtig geweest, 
[:tans gev. te Leeuwarden:/ nooit gehoord nog bespeurd hebben, dat de gevangene (gelijk wel 
zommige) zijn werk maakte van Rusie tegen zijn eeven mensch te zoeken, of die te bevegten; 
maar in tegendeel, vreedzaam, gelijk een goed burger betaamd, stil en neerstig in zijn beroep, 
ter ondersteuning zijns huisgezin heeft gekweeten. (zo veel ons bekend is) 

Dit de zuivere waarheid zijnde en des verzogt, hebben het verklaarde niet kunnen 
weigeren, met belofte zoo nood, het zelve met Eede te bevestigen. In kennis onse handen, Sur- 
huisterveen, den 30 Maart 1797. 

K. Eijlander, Gette Sieds, Johannes Eises Hoogeveen, Wilt Tabes, mester smied, Jan 
Harmens, meester timmerman, Dijna Alles 

(No.3) Jakob Harmens, Mr Kuiper, Taeke Jakobs Koopman, en Rinse Harmens, alle 
woonagtig op Surhuisterveen, verklaaren door deesen, onlangs geweest te hebben aan het Huis 
van Eenen Dirk Pijters, Kuiper Castelein in de Rottevalle, en met deselve Castelein & vrouw 
gesproken over het berugte geval tusschen eenen Pijter Jacobs alhier woonagtig geweest (tans 
gev. te Leeuwarden) en IJbele Lolkes onder ’t behoor van de Dragten.- Waar op gemelde 
Castelein, en ook zijn huisvrouw verklaarden, dat gen. Pijter Jacobs en IJbele Lolkes om een 
geringe oorzaak zoo verschillig waren geworden, Dat de Laastgenoemde geseid hadde, Dat 
Pijter Jacobs door zijne handen zoude sterven, alzo de dood gesworen, en ten laasten ten huise 
van de Castelein uitgeraakt zijnde, de weg welken Pijter Jacobs moeste passeren de laasgen. 
ook ware ingeslagen,- Daar in tegendeel (wanneer elk na zijn woonplaats zou gaan) de faaste 
regtstreeks van Pijter Jacobs moeste aflopen er nog meer reedenen bijvoegende; edog, door 
de tijd, min of meer onse memorie ontslopen, egter, het boven verklaarde zoo wel bewust, en 
de zuivere waarheid zijnde, hebben wij (des verzogt, en der waarheid hulde doende) niet kun- 
nen weigeren desen met onse handtekening te vereeren. Met belofte (zoo nood) nader met 
Eede te willen bevestigen. Actum Surhuisterveen, den 30 maart 1797 

Jacons Harmens, meester kuiper, Teeke Jacobs, Koopman, Rinse Harmens. Present bij 
de tekening K. Rommerts. 

(No.4) Verklaare ik, Claas Kornelis Eilander, meede op Surhuisterveen en huisman 
aldaar, onlangs ook bij ommestaande castelein Dirk Pijters geweest te hebben, welke in alles 
confrom het ommestaande in mijn presentie gesegt te hebben; en aan mij verklaard: Daar nog 
bij doende, Dat dese IJbele Lolkes niet alleen de gevangene de Dood gesworen haade, maar 
dat Eerst gen. het eerst de weg gegaan ware, en de gevangene zig nog tijd had gedaan, om op 
zijn appetijd een Romer Jenever te drinken, en zig toen veilig agte, uit zijn huis waare gegaan, 
om zoo na zijn vrouw en kinderen te keeren. Etc. 

Voor het Land. Informatien bij den gerechte van Smallingerland, op Requisitie van 
den Raad van Justitie ’s Hofs van Friesland, genomen ter instantie van de Proc.Gen. deser 
Landschappe.Rat.Off: Klager en Posant 

Contra 

Pijtter Jacobs gevangene, beklaagde en poseerde (=degeen tegen wie de artikelen wor- 
den gesteld) wonende op Surhuisterveen, en zulks op Posants Rat: Off: probatoire artikelen bij 
den voornoemden Raad tegen de poseerde overgelegt. 

Eeble Loikes, thans present in Dragten, oud in het 26ste Jaar, verklaart … waarheid te 
zijn, dat op vrijdag avond den 11 November 1796 met Pieter Jacobs van Surhuisterveen ten 
Huise van Durk Pieters geweest, met Pieter Jacobs in verschil geraakt te zijn, en met hem 
buiten deur geweest is, dog toen buiten Huis niet handgemeen geweest te zijn, dat bij het 
weder in huis gaan voor op zijnde door Pieter Jacobs van agteren wierde aangetast, dog dat



  
  

39 

wat later, ongeveer Elf Uiren, samen oordeelden weg te gaan. Dat Hij getuige even buiten het 
laatste Huis vroeg aan Pieter Jacobs of hij al quam, waar op Pieter Jacobs antwoorde of zij ook 
al niet ver genoeg waren, Dat de getuige daar op zeggende, zo het Dij dunkt, direct een steek 
in de borst kreeg, en nog een steek in de arm, en al vlugtende nog twee steken van agteren, dat 
de getuige daarop van zig zelven geraakt is en wel tot 's anderen daags morgens ongeveer half 
drie uiren, wanneer met een Aard Karre na Huis gebragt is, persisteerende de getuige… etc. 
Actum, 26 maart 1797, Dit is Eeble X Lolkes zelfs geset. 

Remonstrantie voor Pieter Jacobs van Surhuisterveen (gediend en geleverd den 16 may 
1797) 

Compareerde voor dese Hove van Friesland, om te dienen van deesen, zegt de 
gevangene en Beklaagde onder alle salutaire Clausulen van rechte. 

Dat hij beschuldigt wordt: 
Als zoude hij na hevige woorden gehad te hebben met eenen Ebele Lolkes, denselven 

uitdagende wijze met een mes gewond hebben niet alleen, maar behalven dat nog drie steeken 
toegebragt hebben, en daar te boven met veel geswets onder uitvaaren tegen de municipaliteit, 
daar op roem gedragen hebben. 

Hieromtrent heeft de Klager enige beschuldigingen tragten te bewijsen, met vier 
getuigen, Durk Pieters, IJke Dirks, Riemkjen Jans en Ebele Lolkes 

waaromtrent in de eerste plaats staat aan te merken, dat het getuigenis van Riemkjen Jans 
niets betekent, want met vijf getuigen is bij reprobatie bewesen, dat die Riemkjen Jans voor 
twintig jaaren een onecht kind ter wereld heeft gebragt, welke getuigenis in rechte niet bes- 
taanbaar is, en zijn die getuigenissen bij den Klager alle voor bekend gehouden. 

Daar bij is het getuigenis van Dirk Pieters en zijne huisvrouw IJke Dirks ook geenszins 
ten nadele van de gevangene, want die zeggen beijde dat Ebele Lolkes daar dronken gekomen 
is, nog meer en meer drank eischte, en over het te rug geven van geld all onenig wierde en 
questie kreeg; en eindelijk dat Ebele Lolkes daar weder gewond te rug kwam, dat is alles. 

Dan koomt het getuigenis van de gewonde persoon zelvs, dog door dien op die tijd al te 
beschonken is geweest, zo weet hij weinig wat er gebeurt is, alleen dat gewond was met een 
wonde in de borst, consteert uit het getuigenis van Dirk Pieters, en hij praat van vier wonden, 
waar van niets is bewezen. 

Van veel beeter aaloij en valeur is het getuigenis bij reporbatie bij gebragt, want 
ghannes Eijses Hoogeveen, Gette Siets, Dijna Alle laas Eilander, Wilt Tabes en Jan 

Harmens, getuigen alle van het goede gedrag van deese gevangene, dat ze hem sedert … etc. 
(als eerder) 

Welke stukken de klager alle voor bekend heeft gehouden. 
En wat komt hier nog bij? 
(als eerder) 
Waar komt nu eindelijk alles op neer? 
Geheel niet op eene violente attaque van deze gevangene tegen Eebele Lolkes, zoo als 

die het gaarne zoude doen voorkomen, maar alleen op noodweer van deze gevangene tegen de 
gewonden, die hem de dood geswooren hadde, en gesegt, dat van zijne handen zoude sterven… 
De gevangene is zelvs enige tijd, na de andere, weggegaan, toen hij dagte, dat veilig te huis- 
waarts konde keeren, maar ten onverwagsten word hij door Eebele Lolkes geattaqueert, die nu 
zijn boos oogmerk aan hem dagte ten uitvoer te brengen. 

Wat stonde deze gevangene nu te doen, hij konde sig niet laten om hals brengen, maar 
doet het geen een ieder zoude doen en de natuur en reden gebiet, hij stelt zig te weer, ver- 
dedigt zijn leven, en is in de noodsakelijkheid, hoe ongaarne ook, zijn evenmensch te wonden, 
en hierin bestaat het gehele geval. 

Hier mede de Gevangene en Beklaagde persisteert voor Remonstrantie … etc.
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(Briefje van Pieter Jacobs) 

Meede Burgers 

Den ondergeteekende verzoekt op 't vriendelijkst als dat door uw magte geordonneerd en 
gelast worde om mijn in perzooon te doen transporteren in ’t Landschapstugt en werkhuis, om 
dat ik geen kans en zien, om die geordonneerde penn: ten comptoire van de domeinen te 
bezorgen, 't welk mij onmogelijk is om aan zulks te voldoen, dewijl ik niets bezit in de werelt 
als een vrouw met 4 kleine kinders dewelke ik moet opofferen aan de armbezorgers der plaatse 
Zurhuisterveen, 

Meede Burger 
Uw toegeneegen Burger en vriend, 

P.Tacobs (handtekening); Leeuwarden, de 23ste Junij 1797 

Sententie: 

te betalen een boete van 250 gouden guldens binnen 14 dagen en bij gebreke daarvan 
door de dienaren van de Justitie te worden gebragt in het Landschaps tugt en werkhuis om 
aldaar te werken den tijd van drie jaren. 

(ook te betalen de proceskosten!) 
…condemneert dat den gev. de voorsch tijd van veertien dagen zal blijven op het 

gedemolieert Blokhuis, ten zij bij vroegere voldoening van gem. condemnatums den Hove 
daarvan genoegzaam gelijk worde geexhibeert.
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Portefeuille 357, Dossier 5189 
Raport Weegens de Naaspooringe en Ontdekkinge van zommige Bij de Plundering van 

op den 4de Februarij 1797 Gestoolene Goederen, te Kollum. 

De ondergeschreevene Subst. Procureur Generaal deeser Landschappe (J. Groenia), per 
geruchte hebbende verstaan, dat vrij zeeker eenige goederen door Plunderaars en Dieven van 
Kollum naa Oostdongeradeel waaren vervoerd of gebracht geworden; Is door onderzoek en 
bevindinge bevestigt geworden, dat van gedachte goeden zijn opgespoord en gevonden gewor- 
den de hieronder gespesiviseerde - Aldaar en zoodanig, hier naa breeder gemeld. Als - 1 Zak 
waar in een Wolle Bedde deeken, een Bedslaaken, twee manschhemden, een strook of lapie 
nieuw Linnen, Een paar wit wolle Kouzen, een stuk zoete melkze kaas, en een Klomp Kruijk 
of vaate booter, en eene genoegzaam geheele varkensham; - Dat de opgenoemde goederen aan 
de Subst. Proc. Gen. op dezelfs naukeurige naavraging en of vorderinge zeer bereidvaardig 
zijn ter hand gesteld geworden door en te huijze van Aaltie Taekes, Huijsvrouw van Jelle 
Witzes;, met bijvoegende gezeggens, dat deeze goederen tot haare grieven en smarte, door 
haaren zoon Witze Jelles, op vierde Februarij 1797, ’s avonds om de streek van 9 uur zijn bij 
haar in huijs gebracht, en had gezegd dat hij die goederen van uit het huijs der Burger Braak 
van Kollum had weggenomen. Dat zij Aaltte Taekes dien aangaand verder niet wiste of konde 
zeggen, aan toonen of te meede deelen - 

Dat voort door de ondergeschrevene is opgespoord en ter hand gekoomen, de hier naa 
gespesiviseerde goederen, Bestaande tn Een Bed een zak met de onderscheidene naavolgende 
goederen, als 

l Groen cajante Bedgordijn 
Ì Nieuw en een oud of zeer versleeten manshemd 
| Wit damast Tavel-laaken 
2 Kussen sloopen 
1 Catoenen scheerdoek met een rood gebloemde rand 
1 zwart zijden doek met blouw streepen aan de randen 
Ì Rood gestreept grijze vrouwe Rok met witte bloemen 
1 Groene en 1 witte wolle (met roode strepen) Bedde deeken 
3 paar wit wolle mans Kouzen 
2 paar dito silver schiere met streepen 
2 paar dito swarte 
twee ongelijke dito, zijnde een grieze en een swarte 
| Kooperen en een staalen Kaarzen Snuijter. 
Alle welke goederen door de ondergeschreevene zijn gevonden, zoo door naa vorzinge 

als op en door de gerequireerde aan weijzinge door den Perzoon Pieter Lolkes, woonende 
onder den dorp Ingwierum. 

Welke Pieter Loikes bekendt alle deeze goederen te hebben meede genoomen uit het 
geplunderde Huijs van den Burger Braak te Kollum, en door hem Pieter Lolkes in perzoon 
zonder imants toedoen of voorweeten aldaar inde Stroohoop, waar uit men ze nu te voorschijn 
bragte, had bedolven. 

Noch is door de ondergeschreevene (doch afgescheiden van de voorgenoemde goederen) 
deeze naarvolgende gevonden; als 

l pakie bestaande uit een Blouw Lijnwante voorschoot en daar in bevonden 
| Beddelaaken 
l Mansch overhemd 
l dito mans onderbroeke; en een zeer oud of genoegzaam verzleeten hemdsrok 
| paar wit wolle mans onderkouzen 
| paar dito Greijze. - 
Idem Nog is door de ondergeschreevene opgespoord en machtig geworden een 

Jagtgeweer met twee Loop en een Saabel of Schadmar, zonder scheede meede toebehoorende
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aan de Burger Braak en uit gedagte Huijs gestoolen geworden, door den perzoon H: Blom, 
geweeze Schoolmeester te Ingwierum uit welks huijs ’t geweer door de ondergeschreeven is 
gevonden, en vandaar meede genoomen. - Dat volgens het zeggen van de huisvrouw van H: 
Blom de gedagte zaabel ook wel in haar huijs is geweest, maar door haar mann aan imand was 
gegeven, geleend, of althans van daar had meede genoomen, dat zij niet wist wie die perzoon 
was geweest, als ook niet wist waar haar man zig thans ont hield, als hebbende uit vreeze reets 
haar en hun huijs hadde vertaaten t’zen (onder tusschen?) 

Aldus geinformeerd Bevonden en verricht te Ingwierum den 7de, gste, en 9 Februarij 
1797. J. Groenia.
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Portefeuille 357, Dossier 5193: Rienk Daniels van Kuikhorne 
Pro Captivo 
Gerrit Pieters, huisman, Pieter Sijbrens coopman, Anne Eeverts boere zoon en Tjipke 

Wijtzes boere knegt, alle woonagtig in de Cuikhorn onder Bergum en Zwaagwesteinde, verk- 
laren door den zuiver waar te zijn, dat op Zaturdag voor de middag den 4de Februarij 1797, 
een troep manschappen van elders alhier in Cuikhorn zijn gekomen, met te zeggen dat heele 
Collumertand, Agtkarspelen en een gedeelte van Dantumadeel geheel in rep en roere was en 
dat de ingezetenen van Cuikhorn haar ook reisvaardig moesten maken, om haar bij de 
meenigte te vervoegen die zig begeven hadden na Collum, en wanneer de ingezetenen haar 
onwillig toonden of nalatig bleven, om haar voornemen / zonder te weten waar het zelve in 
bestond/ te helpen volvoeren, haar aan zeiden uit naam des volks dan verwagten moesten wat 
haar over quam, ‘t welk zulk een vrees onder het volk alhier ver oorsaakte door alzulke 
boodschappers, benevens het klippen der klokken in de naast bij gelegen dorpen, dat er veele 
onzer inwoners, uit die schrik met de stroom des volks zijn meede gegaan. Enigen gevlugt, en 
te zoek gemaakt, zonder gehoord te hebben dat door onze ingezetenen in eenig dorp geen mens 
molestatie hebben toegebragt, en kunnen uit dien hoofde met zeekerheid verklaren, dat wan- 
neer alhier geen vreemde manschappen gekomen waren om op te komen, geen enig man van 
hun zou zijn weggegaan, wijl alles wanneer die Booden aan quamen, nog alles rustig en stil 
was en ook zou gebleven zijn. Dit de waarheid zijnde, hebben dezen gepasseert om te mogen 
strekken na behoren bereid het zelve met Ede te staven, In kennis onze handen ter presentie 
van de ondergetekenden, Actum onder Bergum, den 26 May 1797. 

(Folkert Martinus, dorpregter)
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Portefeuille 357, Dossier 5194: Jan Harmens van Engwierum 

Pro Captivo Remonstrantie voor Jan Harmens in het Moddergat te Nes Gevangen en 
Beklaagde contra Den Procureur Generaal deeser Landschappe rat: off: Klager. 

Comparerende voor den Hove van Vriesland om te dienen van deezen zegt de gevangen 
en Beklaagde onder alle Salutaire clausulen van rechte, 

Dat zoo er ooit iemand, buiten Schuld, in eene ongelukkige omstandigheden geraakt is 
het deeze gevangen is. 

De gevangen twijfelt ook niet of het Hof zal door de lecture van het proces daar van 
reeds overtuigd zijn geworden. 

Aangezien uit des gevangens Reprobatoire Positien art 1 tot 11 incluis, die alle door den 
klager voor bekend gehouden zijn, ten volle blijkt, dat de gevangen in de onlangs plaats gehad 
hebbende oproerigheden zich niet heeft laaten gebruiken dan door dwang - dat wilde hij zich 
zelven, zijne huisvrouwe en ses kinderties niet ongelukkig maaken niet anders doen konde, dan 
gedaan heeft. 

De klager heeft wel bij zijn libel voorgegeven, dat de gevangen aanderen zoude hebben 
aangezet. 

Dat hij te Wierum zijnde zoude gezegt hebben, dat ze allegaar met moesten alzoo het 
oost waar alles in rep en roer was. 

Dat hij aan een plan (bedoelende ongetwijfeld een oproerig plan) mede zoude zijn werk 
zaam geweest. 

En dat hij nog toen, wanneer te Ternaard gearresteerd wierd, zoo boosaartig was, dat hij 
zoude gezegt hebben, dat hij wel drie hondert man op de been kon brengen. 

Maar waar zijn de bewijzen? 
De gevangen heeft le te Wierum zijnde aldaar gezegt dat Oostwaards alles in rep en roer 

was. 
Dat is zoo. 
En hij sprak de waarheid. 
Maar de gevangen heeft ontkend, zoo als nog doet, gezegt te hebben dat zij allegaar met 

moesten. 
Terwijl des Klagers eijgen getuigen op dat poinct belegd eenparig het tegendeel betuigen. 
En wat aangaat het plan door den Klager bedoeld. 
De gevangen weet van zulk een plan niet. 
En de Klager is daar mede ntet voor den dag gekoomen. 
Van de getuige op dat art: belegd heeft de Klager gedesisteerd. 
Behalven dat die in zijne preparatoire depositie van geen plan spreekt. 
Maar wel van een brief die hij naar Ternaard brengen moest. 
Gelijk ook de gevangen belast geweest is om een dito naar Holwert te transporteren. 
Dan die brief behelsde, zoo veel de gevangene weet, niets kwaads in zich. 
Was niet ingericht om daar door oproer te verwekken. 
Maar om de ongerust zijnde persoonen tot bedaaren te brengen. 
Om de wapenen neer te leggen. 
En zich verder naar zijn huis te begeven. 
Immers zoo veel de gevangen bekend is. 
En zoo als men gerustelijk veronderstellen kan en mag. 
Gemerkt de gevangen zulks reeds ten antwoorde gezegt heeft. 
En door den Klager niets, waar uit het tegendeel zoude kunnen blijken, is aangevoerd. 
En wat eindelijk betreft, dat de gevangen bij het arresteren van zijn persoon gezegt zoude 

hebben, dat hij wel drie hondert man op de been konde brengen, zulks is eene volslagene 
onwaarheid. 

De gevangen moest dronken geweest zijn zoo hij dat gezegd had. 
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En dan zoude hij moeten betuigen daar van niets te weeten. 
Dan in zulks zich niet te buiten gaande, zoo als uit het 6€ art. zijner Reprobatoire 

Positien van zelfs af te leijden is. 
Zoo weet hij zeer zeker van het zelve niet gezegd te hebben. 
Twee schuuters van het exercitiegenoodschap te Ferwerd, waar van de eene bij dat in 

arrest neemen, en op de mars naar Wierum bij aan houdenheid voor, en de andere nevens de 
gevangen gestaan en gegaan heeft, getuigen ook beijde dat de gevangen zulks niet gezegd 
heeft, en dat, zoo de gevangen zulks gezegd had, zij het zekerlijk moesten gehoord hebben. 

Behalven dat de Klager maar een enkele getuige heeft welke zich verbeeld zulks gehoord 
te hebben. 

De gevangen vertrouwt over zulks dat de Klager zijn Eisch zal worden ontzegd. 
En hij binnen korten uit zijne detentie van bij de twintig weeken, niet tegen staande hij 

aan zijn kant alle spoed gemaakt heeft, zal worden ontslagen. 
…concluderende … met verzoek van recht en expeditie van Iustitie. 
Theod: Kl: Wierdsma. 

Dr. Theod. Kluerda Wierdsma geoccupeert hebbende voor Jan Harmens van Nes. … Het 
… Hoff op alles rijpelijk gelet en geconsidereert hebbende het geene men in deezen behoorde 
te considereeren in den naame en van wegns het volk van Friesland, verklaart den Klager tot 
zijn genomen eischen conclusie niet ontvangbaar, absolveert de gev: daar af ab instantia en 
ontslaat dezelve uit zijne detentie. Actum, den 29 Junij 1797.
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Portefeuille 357, Dossier 5195: Brand Oebles van Driesum 

Articulen Probatoir voor de Proc. Gen. deeser Landschappe rat:off: Klager en Posant, 
contra, Brand Oebles van Driesum, gevangen, beklaagde en poseerde. 

De klager steld waar te zijn. 
1. Dat Wijtse Joukes, Huijsman te Wouterswoude, verklaard waar te zijn, dat in den 

nagt tusschen den 30 en 40 Februarij 1797 ten zijnen huijse zijn gekoomen Brand Oebles, 
Thomas Geerts en Pieter Rinderts, alle woonachtig te Driesum. 

2. Den deponent bekend maakende, dat ’s morgens eerstkomende te 4 uuren te Driesum 
moeste weesen. 

3. Dog dat de deponent niet voor ’s morgens 10 uur bij de bende te driesum is 
gekoomen. 

4. Dat Wijtse Joukes na prelectie persisteerd bij zijn afgegeeven Depositie sub No. 1. 
>. Dat Evert Jilles, huijsman te Driesum, verklaard waar te zijn, dat in den nagt tusschen 

den 30 en 40 Febr 1797 aan zijn huijĳs zijn gekoomen Hedser Pieters en Sikke Wijbes, beide 
woonachtig te Driesum. 

6. Te kennen geevende dat den deponent op den 49 ebr: ’s morgens te 4 uur in de 
buuren te Driesum bij de bende moeste compareeren. 

1. Dog dat den deponent op zulk een boodschap niet wilde verschijnen. 
8. Dat de Getuige verders verklaard, dat wegens zijn wegblijven Gerlof Wijbes 

woonende te Driesum de deponent heeft aanzegging gedaan om ’s morgens 8 uur in de buuren 
te Driesum te moeten zijn. 

9 Meenende de deponent dat toen bij Gerlof Wijbes was Thomas Geerts, mede woonende 
te Driesum. 

10. Dat ongeveer 8 uur ’s morgens een groot complot bij den deponent aan huijs is 
gekoomen. 

11. En hem deponent hebben mede genoomen na de buuren te Driesum. 
12. Alwaar den deponent een groote bende Volks heeft gevonden. 
13. Dat de deponent destijds heeft gezien dat Feike Luitjens, huijsman te Driesum, en 

wel bijzonder Brand Sijbrens en Brand Oebles, beide aldaar woonachtig, als mede een zoon 
van Sjoerd Tjeerds te Wouterswoude, heel driftig waaren om de bende aan te zetten. 

14. Dat Evert Jilles na prelectie persisteerd bij zijne afgegeeven depositte No.2. 
5. Dat Dedde Tjibbes, Huijsman te Wouterswoude, verklaard waar te zijn, dat Rigst 

…, huijsvrouw van Goele Goeles te Wouterwoude, den deponent op Saturdag den 40 Febr: 
1797 heeft bekend gemaakt om de bende te volgen. 

16. Dog op welks aanzegging de deponent niet is uijtgegaan. 
17. Dat de deponent verders verklaard dat ’s morgens een weinig na 8 uur van gemelde 

4* Februarij weder aan zijn huijs zijn gekomen Goele Goeles, Ruurd Tjeerds en Heine Jans 
Uijterdijk, alle woonende te Wouterswoude. 

18. Hebbende de laastgemelde tegens den deponent gezegd, dat met de bende zou, of dat 
hem anders zoo goed wel zoude maaken. 

19. Zijnde de deponent eindelijk door groote overmagt genoodzaakt geworden de bende 
te volgen. 

20. Dat de deponent wijders verklaard dat Minse Joukes, Dorprechter van Damwoude, Thomas …, Brand Sijbrens en Brand Oebles alle woonachtig te Driesum, sterke voorstanders 
waaren om het Genootschap van Damwoude te ontwapenen. 

21. Dat Dedde Tjebbes na prelectie persisteerd bij zijn afgegeeven depositie sub No.3. 
Nicolaas Scheltema.
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Portefeuille 357, Dossier 5196: Djoerd Tjipkes van Zwaagwesteinde 

De klager steld waar te zijn, 
le, Dat Jan Willems, huijsman te Feenwouden verklaard waar te zijn 
2e. Dat hij op Dingstdag de 31 januarij 1797 meede in de herberg te Zwaagwesteinde 

eweest Is 
i 3e. terwijl het geregte beesig was om de ingesetenen van dat dorp te plaatsen op de lijst 
van de algemeene Burgerwapening. 

4e, dat zig meede aldaar hebben laaten vinden eenige persoonen van Swaagwesteynde. 
de. voorzien met groote stokken in de handen van welke sommige stokken van onderen 

met ijseren proppen waaren voorzien. 
be. dat onder die persoonen waaren Sijne Eelkes Timmerman en Djoerd Tjipkes. 
1e. dat gemelde Djoerd Tjipkes zig niet heeft ontzien van verscheide maalen orange 

booven te roepen. 
8e. dat Jan Willems voorn. persisteerd bij zijn gegeven depositie naar voorleesing sub 

Nol 
Je. dat Jan Louwrens, huijsman te Feenwouden verklaard waar te zijn 
10e. dat dat hij op Dingsdag de 31 januarij 1797 meede in de herberg te Swaagwesteinde 

is geweest terwijl het geregt beesig was. 
le. om de ingesetenen van dat dorp te plaatsen op de Lijst van de algemeene burger- 

wapening. 
l2e. dat zig meede in de herberg hebben laaten vinden eenige persoonen van Swaag- 

westeinde. 
3e. voorzien met groote stokken in de handen. 
14e. dat onder die persoonen waaren Sijne Eelkes Timmerman en Djoerd Tjipkes, beijde 

woonagtig in Swaagwesteinde. 
5e. dat Djoerd Tjipkes zig niet heeft ontzien van verscheide maalen orange booven te 

roepen. 
l6e Dat Jan Louwrens voorn. persisteerd bij zijn gegeven depositie naar prelectie sub. 

No.2. 
Nicolaas Scheltema.
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Portefeuille 357, Dosster 5179 
Geextraheerd uit het informatieboek van Dantumadeel 

Romke Jacobs, MT Wever onder Hardegarijp, oud 22 jaar, vrijwillig gecompareerd 
geedigt en geexamineerd, deponeert dat een Gjolt Andries, woonagtig in de Cuikhorne als 
mede Rienk Daniels, zoon van Daniel Rienks, en Pijtter Gerrijts beijde aldaar woonagtig, hem 
op Saturdag den 4 Februarij 1797 en wel voor de middags aansegging hebben gedaan uit naam 
van het geregte van Collumerland om zig spoedig op de wal onder Feenwouden te begeeven 
zijnde gemelde Gjolt en de twee andere persoonen voorsien ieder met een jagtgeweer en daar 
en boven tegen de Deponent gezegd dat indien niet quam alsdan moeste verwagten wat hem 
overqguam; de Deponent bevreest geworden zijnde voor zulk een boodschap, heeft zig op de 
versogte plaats begeeven en voorts met de meenigte gereist na Feenwouden en verder door 
Collumerland na Dockum, alwaar de Deponent voor dat de Canonnen schooten is weg gevlugt, 
eindelijk verklaart de getuige dat Gjolt Andries in het eerst op de reis met meer anderen de 
voorstap had, Meer van de saak niet wetende, sloot na duidelijk voorlezing. 

Damwoude, den 5 Jutij 1797.
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Portefeuille 357, Dossier 5190: Eebele Eebeles de Oude van Collum 
Nol 
Johannes Johannes Postumus in de wandeling genoemd Johannes Kok, woonagtig tot 

Collum, oud groot 30 Jaar, … deponeerd dat op zaturdag den 4 Febr: 1797 ’s avonds 
ongeveer tusschen 5 en 6 uur is gegaan, met Willem ter Borg, timmerman te Collum, om de 
WedWé van Dirk Mennes na huis te brengen, welk woonagtig was onder Oudwoude, dat ze na 
zulks gedaan te hebben reede in ’t dorp Collum gehoord hadden dat Abel Keuning al dood 
was, na ’t Vallaat zijn gegaan om het huisgezin te beveiligen en aldaar koomende de glasen in 
stukken waren en het huis vol volk, welke hem toescheen Oostdongeradeelsters te zijn, welke 
hij niet kende, welke naar verloop van een groot half uur ongeveer zijn vertrokken na Dok- 
kum, wanneer dan deponent met Pieter Dirks en Willem ter Borg aldaar zijn gebieeven, dat 
toen Willem ter Borg Abel Keuning bij de hand uit de kelder heeft geholpen, en op de zouder 
gebragt, en na zulks zijn vrouw geroepen uit de Westerse Kamer en met overleg van deselve 
heeft hij deponent nog onderscheiden goederen geborgen, dat den deponent daar na van 't Val- 
laat is afgegaan, verstaan hebbende dat er ook arrestanten in ’t regthuis waaren, heeft hij zig 
daar begeeven, alwaar was eenen Eebele Eebeles van Collum, die uitriep, ik heb al een in ’t 
hondegat, daar zullen van avond nog meer in, en ziende dat daar de Fiscaal Jacob IJpma in 
arrest zat, van oproermakers heeft hij getragt met Willem ter Borg, deselve-ook te ontzetten, 
Zijnde op de regtkamer gekoomen, daar de voorschreeven Eebele Eebles, Abele Reitses, huis- 
man onder Burum, welke ’s Vrijdags uit de boeyens was geslaagd, zig noemende gecommit- 
teerden, beide waaren, om den destijds gearresteerden Fiscaal IJpma te bewaaren, staande voor 
de deur van de regtkamer eenen Sjoerd Jacobs /thans gedetineerd op ’t Blokhuis/ gewapend 
met geweer als strekkende voor wagt, dat de gedetineerde met zijn Confrater Willem ter Borg 
ook hier zo gelukkig in zijn geslaagd niettegen staande deese woedende bende, met Stokken en 
Forken den voorschreeven Fiscaal IJpma dwongen met meer anderen na ’t Coltumer Valtaat 
wanneer hij deponent bij ’t duister in een Steeg sloop en zo na huis is gekoomen in de nanagt, 
meer van de zaak niet wetende, sloot de deponent zijn depositie na duidelijke voorlezinge … 
Aldus gedaan op de Districts Regtkamer te Collum ter presentie van Comí!S en Secr!S, den 14 
Febr: 1797. Was get: Johannes Postumus, J Elles, Braak.
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Portefeuille 358, Dossier 5197 
Informatien genomen bij den Geregte van Dantumadeel weegens uitdrukkingen gepleegt 

door Dandiel Rienks, Herbergier in Cuikhorne onder Bergum, op Zondag morgen den 5 Feb- 
ruarij 1797 in de Valom onder Damwoude. 

Sjoerd Dooyes, Schipper in de valom onder Damwoude, oud 52 jaar, … deponeert dat 
hij benefeens Halbe Johannes, Jacob Pijtters en meer andere, op Zondagmorgen den 5 Febru- 
arij 1797 voor de Herberg in de Valom stonden te praten over het oproer dat ’s daags te 
vooren was gebeurt, dat den deponent en voornoemde twee persoonen destijds wanneer alzoo 
over die saak met malkander spraaken dat van Noorden af te paard is komen rijden Daniel 
Rienks, Herbergier in de Cuikhorne onder Bergum, dat den deponent Daniel heeft gevraagt 
wel hoe is ’t er, waar op Daniel Rienks antwoorde mannen wij moeten aanstonds alle maal 
weder voort, hier op vraagde den deponent aan Daniel of alles weeder in rep en roer was, 
waar op Daniel antwoorde Ja, zeggende verders daar en boven nog, want worden se wederom 
baas (waarmede Daniel Rienks de Patriotten meende), dan zijn wij alle mannen des Doods, de 
deponent was door ’t oproer van den 4 Februarij zoo verschrikt geworden dat een vast besluit 
bij hem had genomen van nimmer meede te zullen gaan, antwoorde aan Daniel Rienks wel 
man, wat zullen wij voor Dockum doen. Zullen wij ons daar dood schiete laate als wij geen 
ander gereedschap hebben om ons te verdeedigen, waar op Daniel Rienks met een volle geest- 
drift antwoorde, Neen, wij moeten de platte Landen in, de deponent wierd verschrikt door de 
uitdrukking van Daniel Rienks, en heeft deselve tot antwoord toe gevoegd zoo veel hem voor 
den geest kan brengen, dat niet meede zoude gaan als zoude het zijn leven kosten, zijnde hier 
op Daniel Rienks vermits niets konden verkrijgen vertrokken, eindelijk verklaart de deponent 
dat naderhand heeft gehoord dat in de Wouden niets te doen is geweest en dus dat het zeggen 
van Daniel Rienks dat alles daar weder in rep en roer was een opgeraapte leugen is geweest, 
de deponent is door de uitdrukking van Daniel Rienks hier voren gemeld zo verschrikt gewor- 
den dat eenige dagen onpaslijk was geweest. Meer van de zaak niet weetende, etc. 
(doorgehaald: (de deponent is door) het een en ander zo ontsteld) 

Halbe Johannes, huisman in de valom onder Damwoude, oud 36 jaar, … deponeert dat 
hij Sjoerd Dooyes, Jacob Pijtters en meer andere op Zondag morgen den 5 Februarij 1797 
voor de Herberg in de Valom stonden te praaten over ’t oproer dat ’s daags te vooren plaats 
had gehad, dat Daniel Rienks Herbergier in de Cuikhorne onder Bergum des tijds te paart van 
Noorden af is komen rijden, en wanneer bij ons was, dat iemand van ons gezelschap hem heeft 
gevraagd, wel hoe is ’t in de Wouden, waar op Daniel Rienks antwoorde, wel hoe zoude het 
daar weesen, zij zijn alle weder op en baan en wij moeten ook alle weder op en baan, want 
anders raaken wij alle de kop kwijt, de deponent wierd door ’t zeggen van Daniel Rienks zoo 
verschrikt dat als t waare van Vreese in de grond meende weg te sinken, verders verk- 
aart….etc. 

(COPIA) Informatien genomen bij mij procureur generaal dezer Landschappe wegens 
oproerigheeden te Collum en elders. 

Lammert Lammerts tot Cuikhorne, oud 13 a 14 jaar, verklaard waar te zijn day op den 4 
Februarij 1797 zijnde op veenwoudsterwal van daar is mede genomen door twee veenwoud- 
sters tot aan 't huis t° noord van waar mede genomen is door een Jacob gewapend met een 
pistool van veenwoudsterwal tot aan Able Keunings, hebbende aldaar gezien dat Schieleijge 
Oebke van Cuikhorne spek stal, dat de jood Salomon benevens Daniel Rienks en Rienks 
Daniels beijde met geweeren gewapend veel geweld pleegden en Able Keuning dreijgden het 
leeven te benemen dat hij van daar gedwongen is naar dokkum mede te gaan, zeggende ander 
anderen Rienk Daniels dat hij attest. zoude meede gaan en de eene niet meer vrij zou zijn dan 
de andere, zijnde van Dokkum gevlugt naar Collumerswaag alswaar des anderen daags door 
Geert Pieters Prins en Salomon de jood gedwongen is om te Cuijkhorne de prince luij aan te 
zeggen om weer op te koomen, meer van de saak niet wetende, etc. 

Johannes Hendriks van Veenwoudsterwal, oud 28 jaar, vrijwillg gecompareerd … verk 
laard waar te zijn dat op de 4€ Februarij 1797 zijnde bij het hout kappen is gevordert door
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Tjalling Romkes van Veenwoudsterwal om mede te gaan, hebbende hem attestant de schoenen 
gebragt en is ook meede gegaan aan ’t huis t” Noord zijnde Daniel Rienks van Kuijkhorne met 
een geweer voor in de troep hebbende Daniel Rienks benevens Wijbe verwer van Bote 
adsistent te veenwoude de sabel afgeeijscht hebbende nog onderweg in een huis gehoord van 
Doede Tjipkes dat doede zeijde mijn zoon is met een peerd weg gereeden zij zoude het wel 
verkoopen in haar wat schijtte oom weer ’t land te brengen, meer niet weetende … Leeuwar 
den, den 4 maart 1797
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Portefeuille 358, Dossier 5201 
PRO PATRIA 
Informatien praeperatoir, weegens oproerige gedragingen, genomen bij ons onderges- 

chreven Commissaris en Secretaris van den Gerechte Smallingerland, op heden den 7 Febrij 
1797. 

No.2. Jan Wijbes Pool, veenbaas in de Noorderdragten in de Compagnie, oud in het 
47ste jaar, … verklaart dat ongeveer om middernagt in den nagt tusschen den 5é en 66 deser 
aan zijn huis wierde geklopt, waarop des deponents huisvrouwe antwoorde, en van het bed 
ging het venster open doende, vroeg wat of er te doen was, waarop eenen Thijs Johannes, 
meede aldaar wonende, zeide of haar man niet thuis was en zo ja, dat hij dan meede moeste 
gaan; horende de deponent aan de stem dat het Thijs Johannes was welke tegen zijn 
huisvrouwe het woord voerde, des deponents huisvrouwe zeide dat haar man pijn in ’t Hooft 
hadde, en niet in staat was om mede te gaan, zo repliceerde hij dat zij ten minsten een geweer 
hadden en bij alsdien dat overgaven, dat haar man dan konde blijven, waarop des deponents 
huisvrouwe aan hem Thijs Johannes een pistool heeft overgegeven, waar op hij met eenige bij 
zig hebbende mannen heen ging, en ’s anderen ’s morgens ongeveer ses uuren aan het huis van 
den deponent quam; het pistool wederbrengende, zeggende, dat niet meer van konde komen en 
haar voornemen was te niet gelopen; de deponent niets meer wetende, etc. 

No.3. Antie Popkes, huisvrouwe van Jan Wijbes Pool, wonende in de Compagnie onder 
de Noorderdragten, oud in het 51St€ jaar na beste geweten, … verklaart dat in den nagt 
tusschen den 5® en 6€ deser ongeveer twaalf uuren aan haar deur wierde geklopt, terwijl 
eenige menschen riepen Jau moet er uit, hij moet met, en de deur moet open, staande de 
deponente dan op van het bedde, en het venster open doende, zeide dat haar man niet konde 
misten, waar op weder antwoorden zeiden vier personen voor het venster staande in gewone 
boeveklederen, waarneffens eenen Thijs Johannes, meede aldaar wonende stont en welke wel 
het grootste woord voerde, dat des deponents man ook mede moest, wijl men nu alle meede 
moest, hebbende Drie van de vier onbekende een geweer in de handen, en zeggende nogmaals 
dat de deur open moeste, en des deponents man moeste meede gaan, waar op de deponente 
antwoorde de deur niet te willen openmaken, zeggende als toen des deponents man van het 
bedde dat hij pijn in het hooft hadde, waarop door die van buiten staande geantwoord wierd, 
dat geen zieke menschen konden mede hebben, maar dan het geweer moesten hebben, zeg- 
gende gemelde Thijs Johannes aan des deponents zoon bij haar in het venster staende, Ja 
Wijbe, man wij moeten dijn pistool hebben, dat hier op door de deponente aan gemelde Thijs 
Johannes dat pistool is overgegeven, terwijl deselve bij het ontfangen zeide, dat is weder een 
geweer, en na zulks zamen heengingen; waarna de deponente voorts van hem niets meer 
vernomen heeft, als ’s anderen daags ‘s morgens ongeveer ses uuren, wanneer Thijs Johannes 
weder bij Hen is gekomen aan Huis, en het pistool weder gebragt heeft, zeggende dat niets 
meer van konde komen en haar voornemen was te nietig gelopen; de deponente sloot 
hiermede, etc. 

Contessie van eenen Thijs Johannes wonende in de Noorderdragten. 
Thijs Johannes wonende in de Compagnie onder de Noorderdragten, oud in het 44Ste 

jaar, thans gedetineerde, bekend na examinatie dat hij gedetineerde in den jaren 1796, in de 
maand October of daaromtrent met veele anderen is geweest op een Saturdag avond, op het 
Kerkhof van de Noorderdragten, Juist niet om de klokken te luiden, maar om dat veele 
anderen derwaarts gingen, dat de klokken aldaar hangende dien avond niettegenstaande zulks 
door de Dienaren van den Gerechte uit order van gemelde Gerechte Smallingerland wierde 
verboden hebben geluid, dog dit heeft de gedetineerde niet gedaan, en weet ook niet wie het- 
zelve gedaan heeft, alhoewel dezelve onder het luiden op het pad voor het kerhof stont, de 
gedetineerde hier over vervolgens Criminaliter bij den Hove geactioneert zijnde, heeft egter 
niet durven compareeren, maar zig na Sevenhuizen geretireert, alwaar deselve werk hadde.
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Voorts bekende de gedetineerde dat tussen den 5é en 6€ dezer, ongeveer te middernagt 
aan zijn huis wierde geklopt, waar op de gedetineerde zig eerste stil te bed houdende wierd er 
al weeder geklopt, met dreigement dat bij aldien niet openmaakte, men de deur zoude open- 
lopen, waar op de gedetineerde op ofwel desselvs dogter opstond en de deur openmakende, 
waar op een man of agt of daaromtrent waaronder de deponent bekend zijn een Jacob Hanses, 
mede aldaar en een Tjeerd Rinderts in de Noorderdragten, zijnde de overige hem onbekend, 
welke zig naderhand ontdekten Collumerzwaagsters te zijn, in hun quamen, hem deponent zeg- 
gende dat hij nog mis man was en met hun moeste gaan, of dat hij dood zoude, waar op de 
gedetineerde met hen na buiten gaande, hen vroeg waar men na toe zoude, waarop zijlieden 
antwoorden dat men met geweld moeste zien volk te krijgen om de genoodschappen hunnen 
geweeren af te neemen, waarop de gedetineerde met hun is gegaan na de huisen van een Jan 
niske Jans, Jan Wijbes Pool, Gerrit Dingels, en Imkje Johannes alle aldaar wonagtig, waarop 
de gedetineerde alle gemelde personen heeft opgeroepen terwijl hem dwongen om ook met hen 
te gaan na welks de gedetineerde met nog veele andere vergaderde Compagniester, en de eer- 
stgemelde zamen zijn gegaan, na de Scheperij van eenen Taeke Thijsses, wanneer de eer- 
stgemelde verder willende gaan na Ureterp en de Haulerwijk om nog meer menschen te 
dwingen, vond de gedetineerde raadzaam, met de overige Compagniester weder naar huis te 
gaan, gelijk ook gedetineerde, na eerst eenigen tijt aan het Huis van Jan Wijbes Pool te hebben 
doorgebragt, circa negen uuren 's morgens weeder ’t huis is gekomen en hiermede sloot de 
gedetineerde desen met ondertekeninge van zijn handmerk. Smallingerland, den 76 Febrij 
1797. 

Informatien genomen bij mij onderget. als Commissaris van den Hove van Friesland, op 
Ärt. probat. ten eische van den proc. gen. R: O: Klager 

Contra 
(E.H. Bergsma) Thijs Johannes van de dragten gev. & bekl. - op heeden den 11 July 

1797 
Eelkjen Jacobs in ’t 68 J.- oud, huisvrouw van Dirk Heinses in de Compagny van de 

noorderdragten … zeide in alles te verblijven bij haar afgegevene en nu wederomopnieuw 
beedigde depositie … zeide deselve in alles de waarheid waren bevattende, alleen versogt de 
getuige dat het Hof gelievde op te merken dat Thijs Johannes niet van de flinkste was geweest. 
Op de Interrog.— nevens Art. 2 antwoorde de getuige - lijker noeg zoo Ì uur in de nagt - en 
was niet vergist geweest in de persoon, kennende zij Tijs wel, waarmede sloot, etc. 

Jan Wijbes Pool, veenbaas in de noorderdragten oudt in 't 48€ jaar, verklaarde in alles 
te peristeren bij zijn verklaring voor den geregte afgelegd & beedigd hier neven, sub No.2. 
alles de waarheid bevattende, alleen versogt hij op te merken dat hij te bedde liggende niet 
beter weet aan het geluid of het was de stem mede van Thijs dan er waren er meer met hem, 
want hij had Thijs niet gezien toen des nagts. Wel hoorde hij zijn vrouw spreeken en maakte 
hij getuige zich bevreesd dat hij met zoude moeten - doch de pijn in ’t hoofd had hem gered 
op interrogaat zeide getuige dat het zoo midden nacht of zoo moet zijn geweest - op het Inter- 
rog. nevens 10 & 11 zeide hij dat hij op het bed liggende zulks zijn vrouw hoorde vraagen wat 
er te doen was zijnde zijn vrouw even als ontstelt en hij bevreesd dat het om Hem te doen 
was, waar mede sloot en persisteerde … etc. 

Antje Popkes, huisvrouw van Jan Wijbes, oud in ’t 52é jaar, … voorts verklaarde de 
getuige dat Thijs Johannes niet veel verstand bezit, ligt te verleyde was en zekerlijk verleid 
was geworden want dat hij de flinkste niet waren - betuigende … niet vergist te zijn in de per- 
soon - maar versogt dat in de verklaring hier nevens … de woorden het hoogste woord 
voerde moet zijn het hardste sprak - dat voorts die bij Thijs waren of een uit deselve eigen 
lijk zeide dat haar man mede moeste 't welk Tijs niet tegensprak, maar toestemde - gelijk ook 
op … dat een van de andere zeide dat dan het geweer er weeze moeste - voorts op Inter- 
rogaat nevens 30. - antwoorde de getuige neen - waar mede sloot … ABRAHAM STAAL
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Portefeuiile 358, Dossier 5206, Lucas Franciscus Vermaas, 2e lieutenant in het le Bat- 
taltion der 6e halve Brigade. 

Informatien door mij ondergeschreeven Auditeur Militair van het District Groningen en 
onderhoorige Plaatsen R:O: ingenomen in het Cantonnement te Bourum. Ten overstaan van de 
Iste Lieutenant Jansen en 2de Lt Brade als Commissarissen, den 16 Februarij 1797. A:L:B:T: 

No.1. Fijke Jans, oud 65 jaar, geboortig van Augustinusga, verklaard de oprechte waar- 
heid te zijn, dat bij hem te Burum op den 5 Februarij laastleden in quartier is gekomen den 2de 
Lieutenant Vermaas, dat gemelde 24€ Lieutenant Vermaas de eerste nagt de deposant meende 
dat hij bij hem tn quartier was gekomen hem zijn beste Paardt zijnde een Ruin heeft afgeeischt 
en daar en boven nog de somma van vijhonderd Guldens, met dreigementen dat indien hij 
zulks niet deed hij door de husaaren zou worden weg gesleept en dan de kop zou worden 
afgeslagen. Dat gemelde 2de 1 ieutenant als toen door die zwaare dreigementen met hem 
afgeaccordeerd is voor zes honderd Guldens en dat hij hem dan zijn bruin Paard zou laaten 
houden. Dat daarop door angst bevangen in dien zelvde nagt aan gemelde 266 Lieutenant 
Vermaas de zes honderd Guldens aan hem heeft betaald, welke hij in zijn zak heeft gestoken 
en daarna op zijn Stoel in de hoek van de Haart in slaap is gevallen. Dat gemelde 206 
Lieutenant Vermaas de volgende Dingsdag wederom hem heeft aangesproken om nog 
tweehonderd Guldens en dertig Guldens voor den Sergeant Mayor van Geelen in presentie van 
gemelde Sergeant Mayor. Dat daarop wederom bevreest met gemelde 2de Lieutenant Vermaas 
afgeaccordeert heeft voor honderd tachentig Guldens welke deposant verklaard des Donderdags 
tegen de middag in de Paardestal aan hem te hebben betaald, welke Geld hij wederom in zijn 
zak heeft gestoken en daar mede is hij als toen voortgegaan, dog deposant wist niet te zeggen 
waar na toe, dewijl hij in de Paardesta! gebleven was. Dat ook nog van deposant gevraagt 
heeft tot een Present zijn zilver Horologie, dog ’t welk hij hem heeft geweygert. Dat na die 
tijd hem niets heeft afgevordert, maar hem van tijd tot tijd gedreigt heeft zulks onmogelijk niet 
te mogen uitbrengen. Dat hij hem dat geld had afgeperst. Dat woensdag middag de klokke 
twaalf uuren bij hem is gekomen meergemelde 26€ Lieutenant Vermaas, hem zeggende dat 
indien hij een briefje teekende hij hem dan in een jaar en zes maanden twee honderd Guldens 
zou weer bezorgen, welke briefje door deposant terstond is getekend en door gemelde 2de 
Lieutenant Vermaas in de zak is gestoken. Dat kort daarna de Adjudant Mayor van Loon bij 
hem is gekomen en hem gevraagt heeft of hij ook twee honderd Guldens aan zijn Broer, zijnde 
de 2de Lieutenant Vermaas, geleend had, ’t welk deposant met Ja beantwoord heeft. Waarop 
gemelde Adjudant Mayor van Loon is heengegaan. Dat gisteren middag zijnde den 15 Febru- 
arij laastleden des 's middags ongeveer drie uuren, wederom bij hem is gekomen de 
meergemelde 24 Lieutenat Vermaas vergezeld van den Sergeant Mayor van Geelen bij hem is 
gekomen met verzoek om nog een briefje te teekenen van vier honderd Guldens, dog ’t welk 
deposant verklaard aan hem geweigerd te hebben, waarop gemelde 2de Lieutenant is 
heengegaan. Gevraagt zijnde waarom hij zulks niet eerder aan den dag gebracht? zegt door 
vrees dat niet te hebben durven zeggen. Gevraagt zijnde met welke stukken geld hij den 
Lieutenant Vermaas het hem afgeperste geld heeft betaald, zegt de eerste zes honderd Guldens 
te hebben betaald met drie Guldens, Daalders, en Guldens en de andere honderd tachentig 
Guldens, welke hij verklaard met groote moeyte geleend te hebben Anne Johans, Brouwer te 
Burum, met sestehalve, schellingen en dubbeltyes.Meer niet wetende, etc. 

No.2. Aafke Lammerts, huisvrouw van Fijke Jans, oud 58 jaar, geboortig van Bourum, 
verklaard de oprechte waarheid te zijn, dat bij haar te Burum op Zondag den 5 Februarij laast- 
leden in quartier is gekomen den 2de Lieutenant Vermaas. Dat gemelde Lieutenant Vermaas 
binnen is gekomen en aan haar gesegt heeft dat zij de kinderen na bed moest doen dewijl hij 
met haar man iets te doen had. Dat ingevolge het gedane verzoek van gemelde 2de Lieutenant 
Vermaas de kinderen na bed heeft bezorgd, waarna hij aan haare man Fijke Jans zeijde dat hij 
moest dien nagt nog zeshonderd Guldens hebben, anders zoude hij door de Husaaren worden 
weggesleept en de kop afgehouwen worden, voegende daaraan verder bij dat hij hun om hunne
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hooge jaaren nog voor minder vrijliet dan dat hij het dien eigen nagt nog moest hebben. Dat 
als toen uit bevreesdheid zij en haar man aan gemelde 2de Lieutenant Vermaas de door hem 
afgevorderde zes honderd Guldens hebben betaald in drie Guldens, Daalders en Guldens, welk 
geld gemelde Lieutenant Vermaas in zijn Jas heeft gestoken en daarna in den Hoek van den 
Haart in slaap is gevallen. Dat vervolgens gemelde Lieutenant de volgende Dingsdag wederom 
haar en haar man heeft aangesproken om nog tweehonderd Guldens en dertig guldens voor den 
Sergeant Mayor van Geelen, zijnde gemelde Sergeant Mayor daar bij present. Dat daarop 
wederom bevreest, men met gemelde Lieutenant Vermaas heeft afgeaccordeert voor honderd 
tachentig Guldens. Dat haar man zoveel Geld niet hebbende, zulks van den Brouwer Anne 
Johans te Bourum heeft geleend, en Donderdags in de Paardestal aan gemelde 2de Lieutenant 
heeft betaald. Dat gemelde 2de Lieutenant Vermaas nog aan haar man tot een present zijn zil- 
ver horologie heeft verzogt, dog 't welk door haar man niet is afgegeeven. Dat gemelde 
Lieutenant Vermaas haar en haar man meermalen ten sterkste verboden heeft niet te mogen 
zeggen dat hij hun dit geld had afgevorderd. Verders verklaard deposante van het geval niets 
meer te weten dewijl hij het verdere dien aangaande met haar man heeft afgedaan. Aldus sloot, 
etc. (Pielat van Bulderen, Audit:Milat:) 

(BRIEFJE): 
Den ondergeteekende bekent hier meede geleen te hebben aan den Lieut: Vermaas een 

somma van twee hondert Guld: welke somma hij mij werderom zal geeven binnen 1 jaar en 6 
weeken. Actum Burum, den 7 Februarij 1797. (Feijke Jans) 

No.3. Anne Johans, oud 44 jaar, geboortig van Nijenga, woonagtig te Burum, verklaard 
dat op den 8Sté Februarij 1797, zijnde Donderdag tegens de middag bij hem is gekomen Fijke 
Jans, mede woonagtig te Burum, welke aan deposant gevraagd heeft hem een honderd en 
tachentig Guldens te leenen. Dat deposant zo veel niet bij een kunnende brengen eenige tijd 
daarna, zijnde die eigen middag, na Fijke Jans zijn huis gebracht heeft een honderd en vijf en 
sestig Guldens aan Schellingen, Sestehalven en Dubbeltjes ook zo deposant meende nog eene 
enkelde Gulden of wat dog kon zulks niet zeker zeggen. Dat ook aan Fijke Jans gevraagt heeft 
waarom hij zo veel geld nodig had, welke aan deposant daarop ten antwoord gegeeven heeft 
dat hij het niet dorst zeggen, verklaard ook nog dat de vrouw van Fijke Jans aan hem gesegt 
heeft wanneer hij het geld bij haar aan huis bragt. Brouwer, Brouwer, daar gaat nu wel weer 2 
jaar Landhuur heen. Waarna hij weder na zijn Huis is gegaan en van het geval van Fijke Jans 
niets naders weet als het geen hij heeft hooren vertellen. Aldus sloot, etc. 

Portefeuille 355, Dossier 5147 
Confessie van Jan Batist Paebeele, geboortig van comine in Vlaanderen, dog thans 

gevangen, oud 20 jaar. 
Zeggende hij Jan Baptist Paebeele dat bij dat op de 5 Febr. 1797 in quartier geweest is 

bij Peijter Jans, huijsman tot Burum, terwijl de Lieutenant Vermaas ook was ingekwartierd, 
dat hij wel gehoord heeft dat de boer met geld rammelde in die nagt, zonder te weeten wat 
zulks beduyde of inhield, dat zijn Lieutenant eenig daagen daar naar in arrest genoomen zijnde 
des anderen daags gelast om van den soldaat Breneysen een sak met geld te haalen en sulks aan 
hem Lieutenant te brengen, het welk ook aldus heeft ter uytvoer gebragt, vermeende de orders 
te moeten observeren … van zijn officter wiens oppasser hij was zijnde verder gelast de zak 
met geld te brengen bij de corporaals vrouw nu dat de lieutenant er uyt genomen had zeggende 
hij lieutenant dat hem de zak te swaar was op reis na Groningen. Sloot hier mede na prelectie. 
Aldus gedaan op het Blokhuis in Leeuwarden, den 30 maart 1797, Nicolaas Scheltema. 

Portefeutile 355, Dossier 5148 
Confessie van de Sergeant Majoor van Geelen, thans gevangen afgelecht voor mij Proc. 

Generaal deeser Landschappe op het Blokhuijs. 
Zeggende de gevangen op de 5 Febr. 1797 ge-inquartierd geweest te zijn met Vermaas 

en anderen bij eenen Feijke Jans, huijsman tot Burum, dat op de 7E wel aldaar ten hijse
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geweest is, maar geheel onkundig te zijn, aan vragen of vorderen van geld door de Luijtenant 
Vermaas even onkundig als aan het teekenen van briefjes of het vraagen daar van door de Luij 
tenant Vermaas dan alleen op de 7 Febr. een briefje van tweehonderd car.glds. geschreven te 
hebben en of boer zulks verteekend heeft niet te weeten, ook geen geld gezien of iets kwaads 
vermoed te hebben, waarmede sloot, etc. Actum, de 1. April 1797. 

Portefeuiile 355, Dossier 5161 
Johannes Breneisen van Metshausen (Confessie op heeden den 30 April 1797 
De klager stelt waar te zijn: 
|. dat de gevang. op den 16 Febr. 1797 in quartier gelegen heeft bij Aijse Siegers, huis- 

man onder Burum, 
2. dat de gev. aldaar in de golle verstopt had een zak met worsten en twee stukken spek, 
3. zonder daar af aan de Boer of vrouw kennisse gegeven te hebben, 
4, dat de gev. daar meede verstopt had een zak met geld het welk de Lieutenant Vermaas 

een boer had afgezet, 
5. zonder dat de gevang. daar van behoorlijke kennisse heeft gegeeven, 
6. dat de zak met worsten en spek aldaar gevonden zijnde, de gev. aan de boer Aijse 

Siegers gevraagd heeft of daarbij geen geld gevonden was, 
7. verklaarde op een ontkennend antwoord, dat er wel bij de vier hondert gulden in de 

zak moeste zijn. 
8. welke hij van een offtcier in bewaring had. 
OQ, dat de gev. na eenige redenwisseling tegens de knegt van de boer gezegd heeft dat hij 

beschikken moest dat het geld er weder kwam. 
10. onder sterke dreijgementen zeggende hij gevangen ik zal ’t U doen doen, en gij zult 

sterven of ik zal sterven, ik zal u doorsteeken. 
11. dat de gev. tegens de boer gezegd heeft bij aldien niet beschikte dat het geld er 

weeder kwam, 
12. dat de Boer dan ongelukkig zoude zijn en zijn huis ligtelijk in de brand zoude 

geraaken. 
etc. 
Confessie van Lucas Franciscus Vermaas van Waalwijk, thans gevangen gedaan voor mij 

Proc. Generaal deeser Landschappe 
Zeggende de gevangen op de 5 Febr. 1797 in cantonnement gekomen te zijn tot Burum 

en aldaar in quartier geweest te zijn bij eenen Feijke Jans, zeggende verder niet te weeten de 
vrouw van Feijke Jans ergens over gesprooken te hebben, maar wel te weeten met de boer in 
de stal te zijn gegaan bij de peerden, waaronder een was, het welk de gevangen heeft 
aangeweesen en de boer gezegt zoo gij mij dat paard gav, waart gij een goed man, egter geen 
sterkere aanmaning gedaan te hebben, zijnde met de boer in huijs gegaan, en aldaar de man 
gevraagd heeft om twee hondert guldens te leen zoo als ook bekoomen heeft, zijnde zulks in 
goeden wille geschied zonder dreigementen hoegenaamd gebruijkt te hebben en geen accoord 
gemaakt te hebben weegens meerder of minder veel min over het paard, seggende de gevangen 
niet te weeten wat geld ontvangen te hebben, geloovt voort naast van gulden en drieguldens en 
zulks bij zig gestoken te hebben, wel te weeten dat de adjudant majoor aldaar te Burum 
gekoomen ís en daar aan gezegt te hebben dat geld geleend had, en ook aan deselve agt en 
zeventig guldens ter hand gesteld te hebben om zijne schulden te betaalen, zeggende van geen 
vordering van geld te weeten veel min van accoorden en ontvangen van geld, nog van een 
horologie gevraagd te hebben, egter dat hem gevangen wel bewust is een briefje van de boer 
gekreegen te hebben van twee hondert car. glds te leen te hebben gegeven egter geen ander 
begeerd te hebben nog op dien tijdt nog in ’t vervolg, waar mede sloot, … Actum, den 1Sté 
April 1797, In kennisse van mij Prov. Generaal, Nicolaas Scheltema. 

Port.355, Dosster 5206:
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UITSPRAAK Vermaas: 
verklaart hem bij dezen inhabil om den lande in eenig qualiteit te kunnen dienen, bant 

hem voort uit Friesland den tijd van vijf jaaren. … kosten en misen van de Justitie. … te 
betalen binnen 6 weken en ordonneert dat de gev. tot dien tijd of op het gedem. Blokhuis ten 
zijnen koste zal blijven gedetineert en in cas van wanbetalingen binnen voorsch. tijd … tugt & 
werkhuis, om aldaar te werken den tijd van een jaar en daarna te voldoen aan voorschr. ban- 
nissement. Actum 12 July 1797. 

Den 14 dito heeft de gev. vertoond de quit! van voldaan te hebben aan het Condemna 
tion zijn ontslag bekomen.
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Portefeuiile 358, Dossier 5213: Jan Jans Schroor 
Articulen Probatoir voor de Procureur Generaal deeser Landschappe, Rat: Off: klager en 

posant, CONTRA Jan Jans Schroor woonagtig te Collum, gev: bekt: en poseerde (degeen 
tegen wie de artikelen worden gesteld) 

De klager steld waar te zijn: 
|. Dat Lieuwe Pieters huisman onder Ausbuurt verklaard waar te zijn, 
2. dat op Zaturdag den 4 Febr. 1797 omtrent 11 uur voor de middag aan zijn huis zijn 

gekoomen 
3. Eenen Attico Blom, Jan Jans Schroor en Jelle Simons, alle woonagtig te Collum, 
4. dat den attestatn in de deur staande haar vroeg wat haar boodschap was? 
5. waar op deselve antwoorden dat zij reis wilden aansteeken 
6. waar op hij attestant haar een kooltje vuur voor de deur bragte daar zij hun pijpen 

aanstaaken. 
7. waarop zij zeiden, nu moet jimme jimme klaar maken, als er volk van agter op komt 

om dan met te gaan. 
8. anders kan jtmme en Hondert man of drie aan huis krijgen. 
9. waar op den attestant antwoorde dat moete wij dan afwagten. 
10. en na zulks van daar weggegaan zijnde 
11. dat Lieuwe Pieters voornd. persisteerd bij zijn gegeeven depositie naar voorlezing 

Sub No.l. 
12. dat Willem Alberts, huisman tot Lutkewoude verklaard waar te zijn 
13. dat eene Jan Jans Schroor woonagtig tot Collum op zaturdag den 4 Febr, omtrent Elf 

uur is bij hem geweest. 
14. ten huise van Aan Harings, huisman tot Ausbuurt. 
14a. alwaar hij Willem Alberts als dorscher op ’t dorschhuis staande aantrof Sije Jurks, 

knegt bij voorgemelde Aan Harings 
14b. met een mes in geselschap van eenen Attico Blom is gekomen, 
15. en gesegd dat voorengemelde Willem Alberts met hun mede moest gaan 
16. met dien bedreiging door Attico Blom dat zo hij niet mede wilde gaan 
17 dat hij de naam van vorengenoemde Willem Alberts zoude opschrijven 
18. en binnen de tijd van Vier Uuren zoude weesen een man des doods, zo hij weigerag- 

tig bleeft om aan hunne gedane bedreiging te voldoen 
19. dat Willem Alberts voornd. persisteerd bij zijn gegeeven depositie naar prelectie 

Sub. No.2. 
20. Dat Sije Jurks, knegt, woonende bij Aan Harings, huisman tot Ausbuurt, verklaard 

waar te zijn 
21. dat op Zaturdag den 4 Februarij 1797 ongeveer 11 uur voor de middag bij haar huis 

zijn gekomen terwijl hij in ’t dorschhuis stonde 
22. een Jan Jans Schroor met eenen Attico Blom en Jeile Simons, alle woonagtig te Col- 

lum die meer andere volgden 
23. dat Jan Jans Schroor een bloot mes in de hand hebbende voor Willem Alberts de 

arbeider van Aan Harings omswaayende 
24. zeide jimme moete aanstonds met. 
25. dat daar op Attico Blom zeide tegen de gedagte Willem Alberts, sat als hij niet met 

haar haar Sing. Zi 8, zijn naam zoude opschrijven, en binnen de tijd van vier uuren een man des doods 

oude weesen Zo hij weigeragtig bleef aan hunne gedane bedreiging te voldoen. 
27. dat Sije Jurks voornd. persisteerd bij zijne gegeevene depositie naar prelctie Sub 

No.3. Nicolaas Scheltema. 

  

  

Jan Jans Schroor woonagtig tot Collum, thans gevangene alhier oudt 30 (?) jaar, 
deponeert dat hij op zaturdag den 4 Februarij 1797 omtrent 10 a 11 uur is gegaan uit Collum,
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met eenen Attico Blom en Jelle Sijmens, na Strobosch, toen zijn gekomen aan ‘t huis van 
Lieuwe Pijtters, woonagtig tot Lutkewoude aan de Trekweg, alwaar een pijp Tobak aanstaken, 
en weet niet dat daar iets is voorgevallen. Verder gegaan tot aan de brug bij Luttjewoude 
aldaar ontmoetende een menigte volk of bende met stokken en vorken gewapent, welke hem 
vroegen waar na toe, was hun antwoord, na Strobosch! egter de bende hun drong van meede te 
gaan na ’t huis van Aan Harings en hun noodzaakten om een stok of eenig ander wapentuig in 
de handt te neemen, waar op de deponent zijn knijfmes uit de zak trok, en zo meede ging na 
het Dorschhuis, alwaar Willem Alberts arbeijder en Sije Jurks knegt bij bovengemelde Aan 
Harings op het Dorschhuis stonden, en dat de deponent aldaar heeft gesegt van meede te 
moeten gaan, met het blote mes in de hand schermende verders van de zaak niet weetende, 
sloot zijne gedaane depositie, na dat hem deselve van woorde tot woorde was voorgeleesen. 

Actum ter Districts Regtkamer tot Collum den 15 Februarij 1797 ter preesentie van mij 
Commissaris en Secretaris, was get. Jan Jans, J. Ellens, J. Braak. 

Informatien genoomen bij mij onderges. Raad ordin. als Coms op Art. Probatoir ter 
instantie van den Proc. Gen. deeser Landschappe Rat: Off: klaager en posant CONTRA Jan 
Jans Schroor van Collum, gevangen, beklaagde en poseerde. Actum, Leeuwarden, den 10 
Maij 1797. 

Lieuwe Pieters, huisman onder Ausbuurt, oud 66 jaaren … geedigt als mennoniet … 
verklaarde … niet nauwkeurig te kunnen bepaalen of Jan Jans Schroor juist die woorden heeft 
gezegd, maar dat hij te zamen met Attico Blom voornamelijk het woord heeft gevoerd, dat 
mogelijk zijne kinders dit beter hebben opgemerkt, daar ook Getuiges zoon toen bij hem ín de 
deur stond. 

Willem Alberts, boerearbeider, woonagtig te Lutyewoude, oud 55 jaar, … verklaarde … 
dat Jan Jans Schroor met ’t mes in de hand op hem is toegeloopen, roepende alloo mannen 
met, afloo mannen met, en getuige hem in die eerste aanloop met een zaadklouwer waar mede 
hij werkte, heeft afgeweerd, zeggende tegens hem Jan berg dijn mes weg, dat hij dit nogtans 
niet heeft gedaan, maar na ’t gezegde van Attico Blom, tn een gelijke drift 't mes nog in de 
hand houdende is vertrokken. dat getuige hun toen volgde, wijt hij vreesde dat ’t op zijn huis 
zoude aangaan, daar hij reeds was gewaarschouwd door zijn zoon die gehoord had dit hun 
oogmerk te zijn, dat getuige hun met anderen ook daar bij zag staan, maar dat zij op zijn 
aankomst de weg na strobos insloegen. kunnende des noods Fierk Jochums en Eise Jurks van 
Lutjewoude, de laatste thans woonende tot buitenpost, dit gestelde van getuige bevestigen, 
waar mede sloot, etc. 

Sije Jurks, Boereknegt, woonende bij Aan Harings te Luytjewoude, oud 20 jaaren, … 
verklaarde … dat Jan Jans Schroor wel zeer kwaadaardig scheen, en met het mes voor Willem 
Alberts heeft gestaan, zonder nogtans te kunnen zeggen dat hij met dit mes Willem Alberts 
wilde mishandelen, en zo getuige voorstaat, heeft hij ook ’t mes in de schuur, zijnde niet 
weder opgestooken, maar is met hetzelve voortgegaan, zonder dat getuige verder als van 
hooren zeggen weet, dat hij toen op Stroobos is gegaan. Sluitende hier mede, etc. In kennisse 
van mij, P:J: de Visser 

Pro Paup: Captivo 
Remonstrantie voor Jan Jans Schroor, woonagtig te Collum 
… Dan de geve heeft reeds … gezegd … , dat er bij Lutjewoude en Ausbuurt een zeer 

groote meenigte volks vergaderd was, die de gevé gedwongen had om iets in de hand te 
neemen, en om in deesen aan de woedende meenigte te voldoen, had de gevé zijn knijfmesje, 
‘t welk hij in ’t lostornen gebruikt, in de hand genoomen; sonder dat de geve ijmand eenig 
kwaad gedaan of miszegd heeft; Dan deeze twee getuigen liegen, als zij zeggen, dat de gevé 
gezegd zou hebben dat men meede moeste gaan: ook is hun beider credit geen duit waardig, 
dat diezelve Willem Alberts en Sije Jurks huis bij huis langs geweest, om bij de menschen aan- 
zegginge te doen om na Colfum op te koomen, gelijk de geve bij Reprobatie door ses getuigen,
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Micchiel Daniels, Tomas Intes, Freerk Jacobs, Bouwe Gerrijts, Jan Pieters Cloppenburg, en 
bij reprobatie volledig heeft beweesen, en teegen welke getuigen de Procureur 

bij Contrareprobatie niets heeft weeten in te brengen. T Staat dan vast, dat die twee getuigen 
van de Procureur Willem Alberts en Sije Jurks zelve deugnieten zijn, en zelf begaan hebben 
dingen, waarmeede zij anderen willen bekladden, om deeze of geene reedenen, denkelijk om 
te zoeken iets bedenken en te zoeken alzoo zelve ‘vrij te loopen, daar deeze geve bijkans een 
half jaar om deeze leugenaars en slegte lieden op ’t blokhuis heeft moeten doorbrengen. Dan 
de gev® behoort niet tot die oproerigen, anders had hij in Collum zijnde meede zig bemoeid of 
schuldig gemaakt aan de slaaking van de gevangene aldaar - dan had de geve bij Lutkewoude 
en Ausbuurt zig niet afgezonderd van de oproerige meenigte aldaar, gelijk 's Hoffs Dienaar 
Adam Marinus mede getuigd heeft. - Dan had de geve niet reeds te tien vur Saturdags avond te 
10. uur te Collum op zijn bed geleegen, gelijk de getuigen Geert Geerts, Hendrikje Everts, en 
Grijtje Everts bij reprobatie mede getuigd hebben. Uit al het welke de gevé en beklaagde 
vertrouwt, dat de Raaden van justitie wel doorzien zullen, dat de geve niet een man is die 
Smaak geweest is, of die genoegen nam in die beroerte, maar die enkel om de geweldige 
bende te voldoen zijn knijfmes te Ausbuurt in de hand gehad had, en daar een weinig ver- 
bleeven zijnde, op een bedekte wijze ontdooken is, zig van de meenigte verwijderd heeft, en 
na Stroobosch de weg ingeslaagen heeft. Waarmede de gev® en beklaagde persisteert, etc.
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Portefeuille 359, Dossier 5214: Gottlieb van Kroftenberg van Nes 
Crimineele Informatien genoomen bij het volle geregte van Westdongeradeel ten over- 

staan van IJbele Jocchums en Meindert Jans Kooijstra als gecommitteerden uit de krijgsraad 
van de gewapende Burgermagt uyt diverse districten, thans gecantonneert te Wiergm weegens 
de oproerige beweegingen die plaats hebben gehad op Zaturdag en Zondag den 4U€ en 50€ 
Februarij 1797. 

No.1. Gerrijt Jans, visserman te Wierum, oud ongeveer twee en dartig jaar, thans 
gedetineerd en geexamineerd, verklaard dat hij gedetineerde geweest is op Zaturdag de 4 Feb 
ruarij 1797 aan de dijk te Wierum, dat ongeveer vier uuren op nademiddag daar is koomen rij- 
den eenen Jan Harmens voerman in het moddergat te Nes, die gezegd had, als het met jimme 
believen is, dan moet jimme met, zonder gehoort te hebben waar naar toe, en is de 
gedetineerde toen weeder naar huijs gegaan, dan eenigen tijdt in huijs geweest zijnde is er een 
meenigte gekoomen en hebben gezegt gij moet met en niemand zal thuijs blijven en is de 
gedetineerde toen meede gegaan en te Nes passerende is de Chirurgijn Kroftenberg te Nes die 
geene geweest die agter op volgde en die niet hard genoeg ging gaf hij slagen met de bloote 
sabel, zoo als hij de gedetineerde ook een sterke slag met de sabel op de armen heeft gegeven 
en is de gedetineerde even door Nijkerk in Oostdongeradeel geweest en toen weeder te rug 
naar huijs gekeerd. Meer van de zaak niet weetende, etc., Actum, de 8 Febr. 1797 

No.2. Dirk Tjerks gardenier te Wierum, oud groot 20 jaar, … verklaard waar te zijn dat 
op Zaturdag de 4 Febr. 1797 de getuijge uijt vreese en dwang met de menigte dog in de agter- 
ste rang na Nijkerk in Oostdongeradeel is gegaan en dat te Nes de Chirurgijn van Kroftenberg 
hem agter aan ging met de bloote houwer in de hand en de getuijge niet alleen maar ook eenen 
Gerrijt Jans met de sabel heeft geslaagen, hebbende vrij wat te zeggen, meer van de zaak niet 
weetende, etc., Actum de 8 Febr. 1797 

Goditeb Kroftenberg Chirurgijn te Nes, oud drie en sestig jaar, geboortig van Witten- 
berg, thans gedetineerd te Wierum en geexamineerd - 

de gedetineerde gevraagd zijnde, welke reeden hij gehad hadde zig te mengen onder de 
oproerige mentgte op Zaturdag den 4 Febr. 1797. 

antwoorde de gedetineerde dat hij door de menigte met menigten daar toe gedwongen 
was - 

de gedetineerde gevraagd zijnde wie hem gedwongen had? 
andwoorde de gedetineerde de persoonen niet te kennen, maar het waaren Wierumer 
de gedetineerde gevraagd zijnde of hij gewapend of ongewapend met de menigte was 

gegaan? 
andtwoorde de gedetineerde dat hij een Stok had met een oud hartsvanger. 
de gedetineerde gevraagd zijnde of hij met die hartsvanger niet eenen Gerrijt Jans en 

Dirk Tjerks, beijde van Wierum ijder een slag heeft gegeven? 
andwoorde de gedetineerde dat hij niemand met de hartsvanger heeft geslaagen 
en gevraagd of hij gedetineerde niet had gezegt voort voort of marcheer avans of iets 

diergelijks, 
zeijde de gedetineerde daar niet van te weeten en als er zulks iets ís voorgevallen, zulks 

uijt gekheijd ts geschied, dewijl veel gekheijd onder hun plaats had. 
en gevraagd zijnde hoe verre hij gedetineerde met de meenigte is gegaan? 
antwoorde deselve tot Nijkerk in Oostdongeradeel en van daar weeder naar huijs is 

gegaan. 
en gevraagd zijnde wat reedenen hij gehad had om op de 7de aan het genoodschap te 

weijgeren zijn zijdgeweer over te geeven 
andtwoorde gedetineerde dat van hem gevraagd was een sabel die hij in geen twintig jaar 

in huijs had gehad, en dat zijn hartsvanger gebrooken was en de stukken had gepraeenteerd 
over te geeven, die het genoodschap niet wilde meede neemen dog hebben het zelve naderhand 
meede genoomen, meer van de zaak niet weetende, etc., Actum den 8 Febr. 1797 (was vert:
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IJbele Jocchums, , M.J. Kooistra, P.A. Hiddema, Jan Hessels, J.A. Postumus, Doede 
Johannes, Marten Geerts, B.R. van Theken. 

  

 



  

  

Portefeunle 359, Dossier 5218 
Confessie gegeeven bij Jurk Fockes 
Jurk Fokkes, laast gewoond hebbende bij Eelke Weggers onder Ee, oud ongeveer vier en 

twintig jaaren, tans gearresteerd, confiteerd, dat op zaturdag, zijnde den 4 deeser hij beneffens 
de arbeiders Auke Harkes en Johannes Hoekstra in ’t dorschuis zijnde te werken, ongeveer 12 
uuren de klok tot Ee is begonnen te kleppen, dat daar op de knegt Pijbe Jacobs na de buuren is 
gelopen om te sien wat daar te doen was, dat die spoedig weeder is te rug gekomen, dat die 
zeide dat ‘t in de buuren geheel over al was en dat ze gewapend waren met Forken en Stokken, 
dat zij ook moesten op komen of dat anders de Woutjers zouden komen om haar te dwingen 
om mede te gaan, of anders te sterven, dat daar op beide arbeiders na de buuren zijn gegaan, 
dat hij daar op is na binnen gegaan, alwaar toen bij de boer en boerin zaten twee uit Collumer- 
land met namen Pijtter en Johannes Pijters, dat hij geconfineerde binnen gekomen zijnde, 
zeide nu is ’t raar , wat moeten wij nu? dat daar op de Boer gezeid heeft, dat weet ik niet, dou 
moeste dij maar wat agterlijk houde, dat hij daar op in ’t buit huis is gegaan en vervolgens met 
de knegt Pijbe na de buuren is opgegaan, dat hij in de buuren gekomen zijnde, ijder een in de 
wapens vond, dat toen verscheidene schreeuwden dat er goed te paarde uit moesten, dat onder 
deese Pijl Gerbens zeide, dou moeste maar gaauw na huis en haale het paard, dat hij toen 
heene gaande om ‘t paard te haalen de menigte hem heeft toegeroepen, dat hij schielijk moeste 
voortmaken en de dorpen aanseggen dat zij schielijk moesten opkomen, dat ’t Vrijcorps te Col- 
lum de baas speelde en als ze niet opkwamen dat dan de Woudjers gedreigd hadden te komen 
en haar zouden dwingen mede te gaan of sterven, dat hij vervolgens na huis is gegaan, ’t huis 
gekomen zijnde, zeijde hij aan de Boer dat ze hem in de buuren geordonneerd hadden van met 
het paard uit te gaan, dat de Boer ook verlegen zijnde gelijk als hij zelve was, geantwoord 
heeft dou moeste dat selfs weete, dat hij daar op een paard van de stal heeft genomen en is 
weggereeden, eerst na Jouwswier, alwaar hij Beern Pieters aantrof en aan die zeide als zij 
geneegen waaren om te vegten dat zij dan op moesten gaan na 't Steenvak en daar maar 
moesten blijven, dat Ee en Engwierum reeds leeg waaren en na Collum waren vertrokken, dat 
hij toen schielijk is voortgereeden, en bij Jacob Dirks op de Heegsdijk gekomen zijnde ’t zelve 
heeft gezegd dat hij vervolgens is gereeden na Morra aldaar Tjibbe Harmens heeft aangetrof- 
fen, aan wien hij zulx insgelijks heeft gezegd met bijvoeging dat hij 't wel konde zeggen in 
Morra, dat Tjobbe gezeid had dat maar voort moeste maken en te Lioesens bekend moeste 
maken, dat hij vervolgens na Lioessens is gereeden dat hij ’t aldaar aan Beert Wagenmaker 
heeft bekend gemaakt, dat die zeide dat hij *t in de buurren moeste bekend maken, dat hij 
gedetineerde zulks geweigerd heeft, zeggende dat hij zijn Commissie had afgelegd, dat Beert 
daar op zeide dou moeste na Gerrijt Rinses rijde, na dat hij gedetineerde eerst gevraagd hadde 
wie daar woonde, dat hij agter huis gekomen zijnde Gerrijt heeft laten roepen, zeggende dat ze 
te Collum reeds met het Vrijcorps sloegen als Hangers, dat die van Ee en Engwierum reeds 
waren vertrokken, dat zij schielijk moesten opkomen, dat Gerrijt daar op geseid dat hij dan 
maar voort moeste rijden na Albert Sjolles en dan naar Paesens, dat hij toen na Albert Sjolles 
is opgereeden, dat hij toen het zelfde aan Albert heeft gezeid de duwel Jonge gaauw na 
Paesens zeggende aan zijn eigen jongen en dou na ons Gerrijt, dat hij toen is voortgereeden na 
de oude (?) dijk, en onderweg de Cluxorij dolders van Sijbe Cornelis insgelijx heeft 
gewaarschoud, dat hij vervolgens bij de dijk langs na Paesens is opgereeden, dat hij te Paesens 
in de buuren gekomen zijnde aan twee menschen het selve als hier vooren verhaald is heeft 
gesegd, dat toen verscheidene menschen om hem heenen zijn gekomen, dewelke vraagden wat 
er te doen was aan wien hij toen het selve heeft gesegd, dat zij toen tegen hem seiden, dat hij 
maar verder in de buuren op moeste rijden, dat hij toen aan Ernst Wiggers huis gekomen 
zijnde Ernst in de stoep stond, die hem vroeg of hij niet een kopje thee wilde hebben / zijnde 
Ernst de Broeder van zijn Boer Eelke Wiggers / dat hij toen ’t paard in de schuur heeft gezet, 
en een kopje thee gedronken, dat hij weeder buiten gekomen zijnde, verscheidene menschen 
hem zeiden dat hij na 't moddergat moeste om ’t aldaar bekend te maken, dog dat hij der-
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waarts spoediger konde gaan als rijden, dat hij toen is heen gegaan en maar een weinig voort 
gegaan zijnde is hem reeds een heele troep ontmoet aan wien hij het zelve heeft verhaald, het 
geen hier vooren meermalen is gesegd, dat hij de Paesumer wel geneegen vond, dog dat ze 
zeiden, als den eenen voort moest dat den anderen dan ook moest. - dat hij vervolgens van 
Paesens is weggereeden en na onderweeg aan een boere huis en de Wagenmaker tot Nijkerk 
insgelijx het selve gesegd te hebben is hij over Metslawier na huis gereeden, dat hij ’t dreige 
ment dat als ze niet opkwamen, de Woudjers dan souden koomen om haar te dwingen om 
mede te gaan of te sterven al teegen den een of anderen heeft gezeid, dog niet weet aan wien 
hij zulx gesegd heeft, dat hij ongeveer tusschen vier en vijf uuren is te huis gekomen, dat hij 
dien avond en gantschen nagt is te huis gebleeven en dat bij zijne te huis komst niemand te 
huis was dan de beide kinders en de dienstjonge van de Boer, dat de Boerinne kort daar na Is 
te huis gekomen, dat de Boer na zijn gissing ongeveer tien uuren is te huis gekomen, dat hij na 
zijn gissing tusschen twaalf en een uuren is na Bed gegaan, dat hij in dien nagt is wakker 
geworden door dien Pijbe bij hem op ’t bed is gekomen dat die hem heeft verhaald, dat er 
voor Dockum dooden en gekwetsten waaren gekomen, dat ’t ’s anderen daags weer zoude 
weesen, dat hij dan des morgens tusschen zes en zeven uuren is opgestaan en zijn gewone werk 
heeft verricht, dat hij toen na de Buuren gegaan nadat hij de klok alvorens had hooren luiden, 
dat hij in de buuren komende ’t volk weeder vergadert vond, dat zij toen tegen hem en Wytse 
Eelses zeijden dat ze weeder voort moesten, dat de knegt van de wagenmakers wedé /zijnde 
Wytse Eelzes/ met hem is gegaan na ’t huis van de wagermakers wede, dat toen Pijl Gerbens 
in de stal agter de paarden was, en haar aandrong om voort te maken, dat zij toen ijder een 
paard hebben genomen en daar mede zijn weg gereeden, hebbende order van ’t volk om na 
Ternaard, Holwerd, Blij en Ferwerd te rijden, en te seggen dat ze zig klaar moesten maken, 
om dockum te belegeren, dat ’t weer zoude weesen, dat zij toen over Metslawier, Nijkerk, Nes 
en Wierum na Ternaard zijn gereeden en in de vier eerst genoemde dorpen het Boodschap hier 
vooren gedagt hebben verrigt, dog tot Ternaard komende en gevraagd zijnde wat zij daar 
zouden doen, hebben zij geantwoord dat zij zouden zien of het aldaar alles stil was, dat ze toen 
na aldaar een weinigje vertoefd en een soopje gedronken te hebben over hantum weeder na 
huis zijn gereeden naar onderwegs nog bij Wyger Jans wat gegeeten en gedronken te hebben, 
dat zij ongeveer 6 uuren weder zijn te huis gekomen, dat hij toen is thuis gebleeven tot 's 
anderen daags nademiddags, en toen is gevlugt na alvorens gehoord te hebben dat verscheidene 
persoonen wilden vlugten, dat hij is gevlugt na groningerland beneffens Wytse Eelses tot 
boven Groningen bij een broeder van Wytse genaamd Meindert Eelzes, dat hij Wytse daar 
heeft gelaten, en vervolgens weeder na Vriesland ts gegaan, dat hij gepasseerde maandag 
weeder tn Vriesland is gekoomen, dat hij dien avond bij zijn ouders te Metslawier is gekomen 
ongeveer Negen Uuren dien nagt en den volgenden dag aldaar is geweest en des dingsdags 
avonds na paesens is opgegaan, en aldaar zig heeft begeeven ten huise van ijmand zijner 
familie genaamd Paulus Gerardus, alwaar hij heeden morgen is geligt geworden door Taede 
Taedes, Feye Teunis en Ate Jacobs, dewelke hem in handen van de dorpregter en een opsigter 
hebben overgeleverd door wien hij na Metslawier is opgebragt, waar mede de getineerde zijn 
confessie stoot en persisteerde na praelectie. 

Aldus geexamineerd, geconfiteerd en geslooten in de regtkamer te Metslawier, den 17 
Febr: 1797 in kennisse van ons mederegter en Secretaris (get. Marten Jans), Witteveen.
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Portefeuille 359, Dossier 5219: Dirk Baukes 
(COPIA) Confessien afgelegd door navolgende persoonen, in handen van ’t geregte van 

Oostdongeradeel en van de gecommitteerden uit de krijgsraad van het vereenigd Bataillon van 
Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Westdongeradeel met naamen IJbele Joghums en M.L. 
Kooistra 

Dirk Baukes, woonagtig als smidsknegt in den Dorpe Ee, tans gearresteerd, oud in ’t 
seeven en twintigste jaar, confiteerd, dat hij gepasseerde Saturdag avond den 4 deeser, met de 
gantsche menigte uit Ee is opgetrokken naar Collum gewapend met een Fork, dat hij bij het 
huis van de Burger Braak is geweest op de weg, dat geduurende dat hij aldaar is geweest hij 
niet heeft gesien dat aldaar geplundert is, veel min dat hij zulx zelfs zoude hebben gedaan, dat 
hij vandaar met de meenigte is opgegaan na ’t huis van Abele Keuning, dat hij daar gekomen 
zijnde, gezien heeft dat Abele Keuning buiten deur op de straat lag, dat hij zig toen heeft 
geintresseerd voor ’t leeven van Abele Keuning, dat hij van daar is gereisd met een menigte 
volk na ‘t huis ter noord, dat zij vervolgens verder de trekweg na Dokkum zijn opgegaan, dat 
zij toen ter tijd het Canon van Dokkum hoorende speelen over 't Drijsumer Terp te rug zijn 
gegaan en zo vervolgens zig naar huis heeft begeeven, dat hij vervolgens den daar aan vol- 
genden dag zijnde Sondag, ongeveer tien en Elf uuren van Ee is gegaan in geselschap van 
Wytse Wagenmakers knegt van Ee en Pijtter Eelkes, dat hij gedetineerde toen is gewapend 
geweest met een geladen snaphaan welk snaphaan hij gevraagd heeft van de vrouw van Jan 
Minnes te Ee genaamd Maaike, dat hij dit geweer heeft gevraagd, en daar meede na Anjum is 
gegaan op order van zeer veel ingezeetenen van Ee, die toen op de buurt waaren vergaderd, 
dat hij in last kreeg om te Anjum kennis te brengen dat het te Ee stil was en dat zij zig ook stil 
moesten houden, dat hij ongeveer tusschen twaalf en een uuren tot Anjum gekomen zijnde 
vergaderden verscheide menschen om hun heenen zonder te kunnen zeggen wie deselve 
geweest zijn, dat hij hun toegesegd heeft dat het te Ee stil was, en dat sij hun ook stil moesten 
houden, dat hij niet weet gezegd te hebben, dat het morgen weer zoude weesen, dat hij vervol- 
gens het snaphaan heeft afgeschooten, dat hij meede niet weet gezegd te hebben dat met dat 
snaphaan de eerste genoomen of geschooten was, dat hij dit snaphaan heeft afgeschooten met 
geen ander oogmerk als om de Schoolt er uit te hebben, dat hij dit snaphaan niet geladen heeft 
gekreegen, maar die morgen zelf heeft gelaaden met oogmerk om zig te beveiligen, dat hij 
vervolgens beneffens Wytse en Pijtter Eelkes na een weinig bij Eelke huisman vertoefd te heb- 
ben weeder van Anjum naar Ee zijn vertrokken, dat zij ongeveer drie uuren weeder te Ee zijn 
gearresteerd en vindende een menigte menschen op het Kerkhof en in de Buuren vergaderd aan 
deselve hebben gesegd dat ’t te Anjum stil was, dat Pijter Eelkes insgelijks een snaphaan heeft 
gehad toen zij van Ee na Anjum gingen, dog dat Wytse een snaphaan heeft gekreegen bij Jochs 
Eebes te Anjum, dog dat dit snaphaan de vrouw van Wytse in eigendom behoorde en onbruik 
baar was, dat hij gedetineerde bij het vertrek van Anjum zijn snaphaan weeder heeft gelaaden 
met hagel ter zijner verdeediging, waar meede de gedetineerde zijn confessie sloot en per- 
sisteerde naar praelectie.
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Portefeuiile 363, Dossier 5264; Boote Sijbes van Anjum 
Articulen Probatoir voor de Procureur Generaal deeser Landschappe Rat: Off: Klager en 

Posant CONTRA Boote Sijbes van Anjum gevangen Beklaagde en Poseerde. 
De klager stelt waar te zijn: 
|. Dat Lieuwe Jans woonagtig tot Anjum verklaart waar te zijn. 
2. Dat hij ongeveer veertien dagen voor het oproer van den 4 Februarij jongstleden, is 

geweest op Ezumazijl. 
3. Ten huijse van Pieter Tjipkes. 
4, Dat toen aldaar is gekoomen Boote Sijbes mede onder Anjum woonagtig. 
5. Dat Boote toen heeft gevraagd, hoe dat het nog ging? 
6. Dat de deponent daar op geantwoord heeft goed, waarom hij dat zoo vroeg. 
7. Dat Boote daar op heeft geantwoord Of hij nog gerust was. 
8. Dat hij geen nagt gerust sliep, en dat het zoo of zoo stond. 
9, Teffens met de hand draaijende. 
10. Dat hij alle uuren klaar stond. 
lt. Dat de deponent daar op zeide niet te kunnen begrijpen, waar zulks van daan zoude 

komen, 
12. Dat Boote daar op heeft geantwoord, dat zulks uyt Collumerland zoude voortkomen, 
13. Daar bij voegende dan zullen wij op jimme toe, en dan zelle de Patriotten er an, 
14. Dat hij deponent zeide dat zal zoo ligt niet loope, en dan worden wij alle ongelukkig, 
15. Dat Boote daar op heeft geantwoord, ja wel, die jimme meene dat met jimme binne, 

valle met ons. 
16. Dat Lieuwe Jans na prelectte persisteerd bij zijne afgegeeven depositie sub No. L. 
17. Dat Taede Taedes woonagtig op Ezumazijl onder Anjum verklaard waar te zijn. 
18. Dat hij op Donderdag den 26 Febr: jongstleeden op reis zijnde na Dockum op weg 

bij Tibma onder Ee geleegen, bij hem is gekoomen Boote Sijbes huijsman onder Anjum. 
19, Dat na eenige redenwisseling over de opschrijving van persoonen, Boote Sijbes zig 

in substantie heeft uytgedrukt, dat thans de tijd daar was, dat de Patriotten of Princeluij er aan 
moesten. — 

n man van B ie m hoenen en muijlen lt 
Ei De die gezeid hadde da a en DOET U Oostdongeradeel bi een boer e Buiftenp 

NE eest, die gezeid hadde. da alle ogenblikken klaar moesten houde 
2. Dat de deponent daar op heeft geantwoord dat bij aldien het mogt gebeuren, dat er 
opstand kwam dz hij dan wel zoude : zig agter jk ke En 
24. Gelijk nt z nom nl 
24. Dat Boote hier op heeft geantwoord hij Z mr wel gel fd, van hem 

ijl hij er k m 
25. Waar op de deponent antwoordde zulks niet te kunnen gelooven wijl hij hem nooit 

h n 
26. Dat Boote daar op heeft geantwoord dat hij zulks bekende, maar dat het was om dat 
Ì 
21. Dat zij omtrent Douwe Alberts gekoomen zijnde. 
28. En verder over die zaak handelende. 
29. Hij deponent Boote heeft zoeken te besussen. 
30. En hem het verkeerde van zijne denk en handelwijse onder het oog heeft zoeken te 

brengen. 
31. Hem ten dien einde zeggende dat men wetten moeste gehoorzaamen. 
32, En in zulken gevalle wijser menschen raad pleegen. 
33. Hem onder anderen MI Rosier noemende. 
34. Dat Boote zulks heeft beantwoord met te zeggen dat Patriotten geen wetten nog 

regels hadden.
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35. hij veel v ET Rosier h 
36. Maar dat hij thans een hri 
37, Dat dit het hoofdzaakelijke is ’t geen hij met Boote heeft verhandeld. 
38. En dat hij tot Dockum komende zig van hem verwijderd. 
39. Dat Taede Taedes persisteerd na prelectie bij zijne depositie afgegeeven sub No. 2. 
40. Dat Boote Tamboeser woonagtig te Ee verklaard waar te zijn. 
4l. Dat hij uyt de mond van Boote Sijbes op Saturdag den 4£ Februarij 1797 gehoord 

heeft dat hij met volle drift en ijver aan ons allen die met geweld Kollum moesten naderen 
gezegd heeft ij hier 

42. Dat Boote Tamboeser na prelectie persisteerd bij zijne afgegeeven depositie sub 
No.3. 

43, Dat Abele Keuning Lid van het Provinciaal Bestuur te Leeuwarden verklaard waard 
te zijn. 

44. Dat op Saturdag den 4 Febr: 1797 ’s avonds aan zijn huijs op Collumer Verlaat een 
oproerige bende is gekoomen. 

45. Waar onder zig eenen Boote Sijbes bevond van Anjum. 
46. Dewelke onder de plunderaars en oproermaakers uijtmuntte. 
47. Roepende wel zeer geweldig dood hem dood hem, 
48. Niettegenstaande men hem bad geld en drank beloofde om geen moord en plundering 

te pleegen. 
49. Dat hij getuyge in doodsangst een lange tijd toegebragt hebbende heeft gevonden zijn 

huys en goed gespolieerd. 
50. En zijn vrouw en kinderen verwonderlijk uijt doodsnood bewaard. 
51. Dat Able Keuning na prelectie persisteerd bij zijne afgegeevene depositie sub No. 4. 
52. Dat Janke Andries huysvrouw van Abele Keuning Lidt van het Provintiaal Bestuur 

van Vriesland verklaard waar te zijn. 
53. Dat op Saturdag den 4© Februarij 1797 ’s avonds aan haar huijs op Collumer Verlaat 

is gekoomen een groote hoop oproermaakers. 
54. Gewapend met alle gereedschap wat tot moord en plundering nodig is. 
55. Dat onder die hoop zig bevond eenen Boote Sijbes van Anjum na het zeggen van 

haar man zoogenaamd. 
56. Dewelke na alle geweld gepleegd te hebben zeijde dood hem, dood hem. 
57. Ofschoon men hem bad, geld en drank beloofde, om tog niet te moorden en te 

plunderen. 
58. Dat zag haar goed en leven jammerlijk in de waagschaal wierd gesteld. 
59. Alsoo huijs en goed geheel geplunderd en vernield wierd. 
60. En zij zelve zoo min als haar man en kinderen van snijden, slaan, schoppen en 

mishandelen niet zijn bevrijd gebleeven. 
61. Dat Janke Andries na prelectie persisteerd bij haare afgegeeven depositie sub No. 5. 
62. Dat Hedde Aebes, Executeur van Collumerland, woonagtig te Collum, verklaard 

waar te zijn. 
be 63. Dat op Saturdag den 4 Febr: 1797 wederom een groote menigte te Coltum hebben 
ezet. 

64. En oproer gepleegd. 
65. Met klokkiepping. 
66. En zig van alles meester te maaken. 
67. Zonder te kunnen zeggen wie aldaar geweest zijn. 
68. Hebbende hij attestant moeten vlugten. 
69. Waar in hij egter door een menigte belet wierde. 
70. Waar onder eenen Pieter Lolkes van Engwierum. 
71. Welke hem attestant dwongen om met te gaan.
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72. Wanneer ’s avonds om 4 uur bij Able Keuning alle geweld van plundering ges- 
chiede. 

13. Hebbende hij getuyge gezien, dat Jan Binnes benevens Ruurd Libbes zig aldaar 
bevonden. 

14. Dat de Getuyge van haar gedwongen wierd na Dockum. 
15. En komende op het huys ter Noord ontmoette eene Boote Sijbes. 
76. Welke tegens hem Getuijge zeyde, wie zal Executeur zijn, dou of ik. 
17. En dat hij op het antwoord dat weet ik niet Boote Sijbes hem attestant een geweldige 

slag voor de mond heeft gegeeven. 
18. Zijnde verders geschopt op een erbarmelijke wijse. 
19. Zijnde de menigte plunderaars en oproermaakers verder opgetrokken na Dockum. 
80. Om die Stad in te neemen. 
81. Wordende geroepen de flappe del, jimme moete ons in laate of wij schiete de Stad in 

82. Hebbende hij attestant zulks klaar gehoord. 
83. Dat Hedde Aebes na prelectie persisteerd bij zijne afgegeeven depositie sub No. 6. 
84. Dat Johannes Rosier, Uylke Douwes, Harmen Klases en Wijbe Oenes verklaaren 

waar te zijn. 
85. Dat op den 6€ Februarij 1797 op het Kerkhof te Anjum ’s middags circa 12 uuren 

geweest zijn. 
86. Toen Boote Sijbes aldaar met een groote drift is gekoomen. 
87. Eisschende met geweld dat de klok zoude kleppen. 
88. Het welk hem egter door de kerkvoogden Johannes Rosier en Uijlke Douwes met 

eenige anderen ten sterksten belet wierd. 
89. Zoo dat hij de laastgemelde Uylke Douwes dreygde met een groote stok te slaan. 
90. Dat Johannes Rosier, Uylke Douwes, Harmen Klaases en Wijbe Oenes na prelectie 

persisteeren bij hunne afgegeevene depositie sub No.7 
91. Dat Ernst Arjens, Pieter Arnjens, Harmen Freerks en Jiltes Jacobs verklaaren waar 

te zijn. 
92. Dat de Getuygen gehoord en gezien hebben dat Boote Sijbes omtrent 12 uur op de 

middag met veel drift en geweld is komen loopen op het Kerkhof te Anjum. 
93. Begeerende dat de klok zoude kleppen. 
94. Het welk door de Getuigen met eenige anderen ten sterksten belet is. 
95. Waar op voornoemde Boote Sijbes in woede uiĳtbarste. 
96. Zeggende dat hij na de Wouden zoude gaan. 
97. En haalen eenige honderd man. 
98. Dat hij zig niet wilde laaten doodslaan. 
909. Waar op hij ten spoedigsten Anjum verlaaten heeft. 
100. Dat Eernst Arjens, Pieter Arnjens, Harmen Freerks en Jilles Jacobs na prelectie 

persisteeren bij hunne depositie sub no.8. 
101. Dat Jilles Jacobs nog verklaard waar te zijn. 
102. Dat Boote Sijbes heeft gezegt dat hij na de wouden zoude gaan. 
103. En haalen eenige honderd man. 
104. Dat zij Duivels dan allemaal zouden sterven. 
105. Dat dit mede op het Kerkhof te Anjum is voorgevallen. 
106. Dat Jilles Jacobs na prelectie persisteerd bij zijne nadere depositie sub No. 9. 
107. Dat Boote Sijbes door een jonge heeft laaten weeten aan het huys van Ontfanger P: 

Jilderda, dat de klok aanstonds zoude luijden. 
108. Omdat het Vrijcorps van Leeuwarden reeds in aanmarsch was. 
109. Dat dit mede gehoord is door desselfs huisvrouw Sijbrig Goftes. 
110. Welke sulks direct aan Johannes Rosier heeft bekend gemaakt.
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iL. 
Nicolaas Scheltema. 

B. Teunis Hindriks, woonagtig op Esumazijl ondser Aanjum oudt ongeveer agt en dartig 
jaren verklaart de suivere waarheidt te zijn dat hij op den 4 Februarij 1797 toen de 
oproerigheden in Collumerlandt plaats hadden onder sterke bedreigingen van hem te sullen 
dood slaan mede met Bote Sijbes is gedwongen derwaards te gaan, gelijk dan mede gegaan is, 
dat hij den gehelen dag niet van Bote Sijbes afgeweest is, dat gemelde Bote Sijbes ten huise 
van Abele Wijbrens (= Keuning) op Collumer Verlaat geen de minste ongeregeldheden van 
Plunderen, dreigementen of ijmandt te slaan bedreven of gedaan heeft, nog aan Abele Wij- 
brens of ijmandt van sijn huisgenoten, even min op het huis ter noordt ten huise van Gerrijt 
Watses, dat zij verder op het tweede tolhuis gekomen zijnde, en daar in huis gegaan zijnde, 
door een gewapende mansperzoon met een sabel, Bote Sijbes gelijk mede de getuige ged- 
wongen is verder tegen haar wil na Dockum te gaan, dan dat zij daar hebben zien te ontsluipen 
en zoo na huis zijn gegaan, na dat Bote Sijbes met de getuige van te voren verscheiden malen 
hadden willen te rug keren, dan dat haar sulks door de woedende menigte was belet. Dat de 
waarheid zijnde, etc. Actum op Esumazijl onder Aanjum, den 19 May 1797. 

Aebe (Eebe) Johannes Timmerman woonagtig op Esumerzijl onder Aanjum oudt agt en 
twintig jaaren, verklaart de suivere waeheidt te zijn dat hij op den 4 Februarij 1797 is geweest 
te werken ten huise van Bote Sijbes op Esumazijl, dat hij daar onder sterke dreigmenten van 
hem te sullen dood slaan gedwongen is gelijk mede Bote Sijbes om mede te gaan na Collum, 
gelijk de getuige dan ook gedaan heeft, dat de getuige den gehelen dag niet van Bote Sijbes is 
afgeweest, dat gemelde Bote Sijbes ten huise van Abele Wijbrens Koning op het Collumer 
Verlaat, geene hoegenaamd ongeregeltheden van plunderen, dreigementen, of ijmand te slaan 
bedreven of gedaan heeft, nog aan Abele Wijbrens Koning of ijmandt van zijn huisgenoten, 
dat de getuige mede op het huis ter noord ten huise van Gerrijt Watses is geweest, dat Bote 
Sijbes daar mede geen wandanden bedreven heeft, dat de getuige al verder met Bote Sijbes is 
geweest op het tweede tolhuis van Dockum, dat de getuige aldaar met Bote Sijbes door een 
gewapendt perzoon met een sabel gedwongen sijn uit huis te gaan en na Dockum te trekken, 
dat zij dus na Dockum reisende even van te vooren de menigte stjn ontsnapt en zoo na huis 
gereisdt, na dat Bote Sijbes met de getuige verscheiden malen hadden zoeken te ontsnappen, 
maar dat zij telkens door de menigte waren belet, dat de waarhetidt zijn, … , Actum op 
Esumazijl onder Aanjum, den 20 May 1797 (Eebe Johannes). 

Informatien genoomen bij mij Procureur Generaal deeser Landschappe Rat: Off: bes- 
warende een Boote Sijbes van Anjum. 

No.4. Abele Keuning Lidt van het Provinciaal te Leeuwarden vrijwillig gecompareerd en 
geexamineerd zijnde verklaart op den eed aan het volk gedaan voor opregte waarheijdt dat op 
Saturdag den 4 Febr. 1797 ’s avonds aan zijn huijs op Collumer Verlaat een oproerige bende is 
gekoomen, waaronder zig bevond eenen Boote Sijbes van Anjum, dewelke onder de 
plunderaars en oproermakers uijtmunte, roepende wel zeer geweldig dood hem, dood hem niet 
teegenstaand men hem bad geld en drank beloofde om geen moord en plundering te pleegen, 
dat hij getuijge in doods angst een lange tijdt toegebragt hebbende heeft gevonden zijn huijs en 
goed gespolieerd, zijn vrouw en kinderen verwonderlijk uyt ’s doods nood bewaard, egter ter 
zake van Bote Sijbes niet meer weetende sloot zijn depositie naar voorleesing en verteekening. 
Â.W. Keuning.



71 

  

| No.5. Janke Andries, huisvrouw van Abele Keuning, lidt van het Provinciaal Bestuur, 
| … verklaart waar te zijn dat op Saturdag den 4 Febr: 1797 ’s avonds aan haar huiĳs op ’t Col- 
| lumer Verlaat een groote hoop oproermakers gekomen zijn, gewapend met alle gereedschap 

wat tot moord en plundering nodig is, dat onder die hoop zig bevond eenen Boote Sijbes van 
Anjum (naar 't zeggen van haar man zoogenaamd), dewelke naar alle gewelt gepleegt te heb- 
ben zeijde dood hem, dood hem, Alschoon men hem bad geld en drank beloofde om dog niet 
te moorden en plunderen, dat tog haar huijs, haar goed en leeven jammerlijks in de waagschaal 
wierd gesteld, aiso huijs en goed geheel geplundert en vernield wierd en zij zelve zoo min als 
haar man en kinderen van snijen, slaan, schoopen en mishandelen niet zijn bevrijd gebleven, 
egter ten laste van Boote Sijbes niet meer wetende, etc., Aldus gedaan den 12 Febr: 1797. 
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Portefeuille 363, Dossier 5267: Haring Barnjers van Collum 
(Dit dossier bevat een exemplaar van de Ommelander Courant, No. 57, gedateerd 18 

July 1797, 'het derde jaar der Bataafsche vrijheid”) 
Op huijden den 286 Julij 1797 Informaatien genoomen bij de Mederegter Jacob Ellens en 

de Secreatris J.H. Braak weegens alle onbehoorlijkste uijtdrukkingen gedaan door Haring 
Barnjers, woonende te Collum; 

No.1. Sijbren Rosemaate Cocq woonende te Collum, oud 43 jaaren, … deponeert, dat 
hij op woensdag avond den 266 Jutij laastleden, ongeveer neegen uur in geselschap van eenen 
Roelof Dijxtra op zijn stoep heeft geseeten, hebbende haar discours over de Burgerwapening in 
dit district; Dat meede op dien tijd des deponnets naaste buurman Haring Barnjers ook op zijn 
stoep quam; Dat den deponent en Roelof Dijxtra verders discoureeerden over de Burger- 
waapening voornoemd; Dat Haring Barnjers destijds zeide tegens den deponent, Jemme benne 
ook al zulke twee daar wij ons voor wagten moeten, ik schijt in Jemme alle beide wat, Ja al 
waren er ook seeven, Ik begin nu moed te krijgen; De oogen beginnen ons nu open te komen, 
De Pruijs heeft tweemaal hondert en vijftig duijsent man gereed; Dan nog een potentaat van 
viermaal! hondert duijsent; zodat ik kan bereekenen dat dat daar heel wel ses maal hondert duij- 
sent man gereed is; De Engelsman heeft wel duijsent scheepen in zee; daar koomt alle ses 
daagen nog een bij; En onse scheepen leggen in Tessel te verrotten, en het volk om alles op te 
suiĳjpen, en vreeten, die durven er niet eens uijt kijken, want dan zijn zij als een muijs in de 
val; maar ik durf nu spreeke de oogen ben ons nu alt oopen, Jemme duijvels ik swijg voor geen 
een, het is schielijk met jemme duijvels gedaan, Nog agt weeken dan zal de duijvel de keers 
draagen, Dan sweer ik het mijn buurman ('t welk was den deponent), Dan zal ik hem de deur 
van zijn huijs uitsteepen of de duijvel zal de keers draage; dat sweer ik hem; nog agt weeken 
mantje; dan zelle wij emme wel duijvels krijge; mijn buurman heeft mij in de oploop met een 
commando cannoniers tot mijn huijs uijtgehaald; Dat sit mij nog in de bonken; Dat zal ik voor 
den duijvel wreeken zo lang als ik leef; Maar nog agt weeken dan zal de duijvel de keers 
draage, ik swijg nu voor geen mens langer; de oogen benne ons nu oopen; wij durven de Kop 
nu weder buijten de deur steeken, wij beginnen nu ligt te krijgen; zijnde ’t een en ander met de 
aller ijslijkste vloekwoorden door Haring Barnjer gebesigd en door den deponent met de uijter 
ste bedaarde opmerksaamheid aanhoord; Dat Haring Barnjers verders niet onbehoorlijke 
uijtdrukkingen is voortgevaaren, zeggende; Er hebben alreede drie schutters voor haare dienst 
bedankt, zonder dat deselve waaren gecasseerd; Dat den deponent seide dat is niet waar; zij 
zijn om haar quaad willigheid gecasseerd; Dat Haring Barnjers daarop repliceerde en seide 
tegens den deponent; dat liegst dou, want Jacob Ellens begint ook al agter de ooren te 
klauwen, die staat het ook niet fanger aan; daarom heeft die ook zijn zoon geordonneerd om ’t 
geweer neder te leggen, met gauwens zult gij er wel meer van horen; meer van de zaak niet 
weetende, etc. Actum, den 286 Julij 1797. 

Roelof Dijxtra MI Kleermaker te Collum oud 39 jaaren, … deponeert dat hij op woens- 
dagavond den 26° Julij 1797 te Negen uur is geweest op de stoep van Sijbren Cocq; Dat den 
deponent en Sijbren Cocq discoureerden over de Burgerwapening in dit district; Dat meede op 
dien tijd de naaste Buurman van Sijbren Cocq, genaamd Haring Barnjers de stoep quam; Dat 
den deponent en ’t verdere geselschap verder discoureerden over de Burgerwaapening 
voornoemd; Dat den deponent door eene zijne kinderen is geroepen te Eeten, Dat den 
deponent daar op ook dadelijk in zijn huijs gegaan zijnde gedurende zijne maaltijd duijdelijk 
hoorde dat Haring Barnjers de naaste Buurman van S: Cocq seer luiyd driftig was; Dat den 
deponent het eeten gedaan hebbende weeder op zijne stoep is gegaan; Dat den deponent seer 
duijdelijk heeft gehoord dat Haring Barnjers zeide; zulke twee als jemme (waar meede den 
deponent en S: Cocq wierden bedoeld) moet ik mij wagten; zulke twee geef ik niet om al 
waren er ook seven; De oogen koomen ons nu oopen wij durven nu het hooft weer buijten de 
deur steeken; wij krijgen ligt in dese zaak; want de Pruijs heeft eenige duijsent man gereed, en 
dan nog een ander Potentaat, welke ook nog eenige duijsent man gereed heeft (kunnende den 
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deponent door de verre afstand niet hooren, hoe een groot getal door Haring Barnjers wierde 
bepaald); Dat Haring Barnjers verder zeide de Engelsman heeft duijsent scheepen in zee; en 
daar koomt nog alle ses daagen een bij; de vloot van ons die in Tessel legt durft er niet eens 
uijt kijke want dan zijn zij als een muijs in de val; de scheepen leggen daar te rotten, en het 
volk suiĳpt en vreet alles op; Dat Haring Barnjers al verder seide met agt weeken zal het wel 
anders weesen, dan is de zaak gedesideerd; dan zal ik mijn buurman (‘t welk was Sijbren 
Cocq) tot de deur uit sleepe dan zal de duijvel de keers drage, er zijn al eenige mensen die 
agter de ooren klauwen, die beginnen de geweeren al neder te leggen, die zien de boel al 
hangen, en er zullen wel haast meer komen; Dat Haring Barnjers zijn gesegde verders met 
zulke ijslijke vloekwoorden bevestigde dat den deponent deselve niet gaarne bij zijne deposttie 
wil uijtdrukken, meer van de zaak niet weetende, etc, actum den 28€ Julij 1797. 

Johannes Petrus van Waart schoenmakersknegt te Kollum, oud 36 jaren, … deponeert 
dat hij op woensdag avond den 266 Julij laast leden, te half tien uuren ongeveer is gekoomen 
bij zijn slaap baas Roelof Dijxtra welke in zijn stoep stonde; Dat den deponent als toen duij- 
delijk heeft gehoord, dat Haring Barnjers des deponents overbuurman tegen zijne naaste 
Buurman Sijbren Cocq seide; de oogen beginne ons nu oopen te koomen, wij durven nu 
spreeken met agt weeken zal de zaak wel anders wesen, dan zal verdomd die geene, die mij 
laast toe de deur uijt heeft gehaald door mij de deur worden uijtgehaald; en als dat niet gebeurt 
zal de duijvel de keers houde; dat zeg ik; ik swijg voor geen een, dat den deponent niet meer 
heeft gehoord, vermits niet van den beginne aan bij ’t gesprek heeft geweest. Sloot na, etc. 
Actum, den 286 Julij 1797. 

Haring Barnjer, Koopman te Collum, dog tans gedetineerde in ’t Regthuijs aldaar, oud 
48 jaren, confiteert dat hij op woensdag den 266 Jultj laatstleden 's avonds ongeveer neegen 
uur op zijne stoep heeft geseeten; dat Sijbren Cocq, des gedetineerdes naaste buurman ook op 
zijne stoep zat, waar mede de gedetineerde in discours riek en ook al over de tegenwoordige 
order van zaakens met deselve heeft gediscoureerd, en zegt de gedetineerde dat hij uijt drift 
wel wat te veer heeft gesprooken, en dat zulks mede is veroorzaakt dat hij gedetineerde te veel 
drank had gehat en meede dat zijn naaste buurman door desselfs dronkenschap hem daags te 
vooren een groote last aangedaan had en zegt verder de gedetineerde dat hij grotelijks berouw 
van zijn gesegden heefde; belovende zich in 't vervolg rustig en vreedig te gedragen; 
waarmeede de gedetineerde zijn confessie sloot, actum, den 286 Julij 1797. 

Jan Donning, Castelein tn 't Regthuijs te Collum, oud 42 jaaren, … dat … Sijbren 
Rosemale Cocq een man van een alder slordigsten leeven en wandel … maakende zich 
dagelijks schuldig aan dronkenschap. … dat Sijbren Cocq veeltijds ten zijnen huijse koomt en 
verkeert, vermits des attestants huijs een vrije herberg is; en dat verders gemelde Sijbren Cocq 
een groote last van elk een ijggelijk is; zo met het maaken van ruijssie als het verder aanrigten 
van veele baldadigheden; om welke redenen andere menschen hem S.C. dikwijks uijt de weg 
gaan, en den attestant hem ook wel tot de deur heeft uijtgeset, … 156 Sept. 1797 

Hedde Aebes Broersma, executeur van ’t District Columerland & Nieuwkruijsland, Jan 
Aebes Broersma, Koopman, Pieter Fockes, huijsman, alle wonende te Collum, … dat zij wel 
kennen S.C. … dat S.C. een man is van een alder stordigste leven en wandel; dewelk sich 
dagelijks schuldig maakt aan dronkendrinkerij en een liefhebber van disputen aan te rigten 
tegens elk en een ijegelijk en dat een fatsoenlijk mens gemelde S.C. tot vermijding van dis- 
puten dikwijls uit de weg moet gaan. … dat S.C. een grote vijandschap draagt tegen Haring 
Barnjers zr dat S.C. zich grotelijk in het ongelijk van Haring Barnjers verheught. Actum, 13 
Sept. 1797
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Portefeuille 363, Dossier 5268; Andries Cornelis van Collum 
Andries Kornelis, gortmaakersknegt te Collum, dog tans gedetineerd in ’t Rechthuijs 

aldaar, oud na beste geweeten seventien jaaren, confiteert dat zijne suster op Saturdagavond 
ongeveer 11 a 12 uuren van den 4€ Februarij 1797 (terwijl hij deponent in de gortmakerije zat) 
tot hem is gekoomen zeggende dat er een meenigte mensen bij haar hadden geweest welke haar 
gedreigd hadden om door te steeken, in geval hij deponent er niet uijt quam, dat hij 
gedetineerde daar op tot de deur is uijtgegaan, met intentie om nog eerst zijn vaader eens te 
besoeken, die destijds siek te bedde lag; dat den deponent op straat ontmoetede eenen Pieter 
Barnjers, tans gedetineerd op ’t Blokhuijs, en eenen Albert Hendriks met een meenigte 
anderen, welke de gedetineerde niet kende, en hem hebben gedwongen om met haar als rebel- 
len meede te werken, dat de gedetineerde zulks in ’t eerst heeft geweigert, dog dat Pieter Barn- 
jers de gedetineerde heeft gedreigd om door te steeken in geval hij niet meede woude doen, dat 
den gedetineerde zich eindelijk uijt vrees daar toe heeft laaten verleiden, dat Pieter Barnjers en 
anderen de gedetineerde hebben geordonneerd om dadelijk een Peerd te haalen, en daar meede 
beneffens Albert Hendriks als courier te rijde, dat Albert Hendriks daar op een peerd heeft 
gehaald van Eebele Arjens en eene van Pieter Vlieg, dat hij gedetineerde en Albert Hendriks 
elk op een peerd zijn gaan sitten, daar meede op de Pijp te Collum gekoomen, dat Eeuwe 
Ennes tans gedetineerd aldaar staande tegen de gedetineerde en Albert Hendriks zeide: nu 
scheel Groningerland door om elk maar aan te zeggen, en die geweren hebben moeten deselve 
meede neemen, dat de gedetineerde en Albert Hendriks daar op zijn uijtgereeden, en 
gekoomen aan ’t huijs van Gerke Blauw wed onder Buurum dat Albert Hendriks de knegt 
aldaar uijt huijs genaamt Frans Saapes heeft gedwongen om met hun meede te rijden, welke 
zulks ook heeft gedaan, en met hun drieen voort gereden tot aan ’t huijs van DI Gerrit 
Posthumus te Buurum, hunne Paarden aldaar op de stal geset en deselve gevoederd, dog geen 
quaaad aldaar gedaan, dat de gedetineerde en verder geselschap weder vandaar zijn gereeden 
na Visvliet ten huijse van Dirk Cornelis en aldaar aansegging gedaan, vandaar na Jan Clasens; 
en weder aangesegt, vandaar na Klaas Hellinga en vandaar weder na eenige andere huijsen na 
Pieterzijl, en zo veel volk te paard hebben meede gekreegen dat hun geselschap tot zeven (%) 
persoonen was vermeerderd, de gedetineerde en verder geselschap eindelijk zijn gekoomen tot 
aan ’t huijs van Jan Harmens, alwaar weeder volk vandaan hebben gevraagd, hun peerden 
gevoederd en de Boer hun eeten en drinken gegeeven hebbende, de weg door Buurum na Col- 
lum toe gepasseerd zijnde, waar meede de gedetineerde zijne confessie sloot, … actum den 
136 Maart 1797. Andries Kornelis. Aldus geconfiteerd voor ons onderschreeven Mederegter en 
Secretaris, actum den 13° Maart 1797. (get. J. Ellens en J. Braak) 

(VERKLARING): 
Wij ondergeschrevenen, verklaaren zeer wel te weeten en te kennen de persoon van 

Andries Cornelis, tans gevangen, dat hij is een Jongman van een goed gedrag, dat hij ntmmer 
door zijn gedrag getoont heeft een voorstander van oproer te zijn, in tegendeel bij ons bekent 
staat voor een Braaf patriott, en bij den eersten teekenaar een lange tijt aan Huis verkeert als 
knegt, al schoon hij zoo als veele anderen, ongelukkig is gemengt geworden in de Collumer 
onlusten, en zekerlijk gedwongen waarvan genoegsame getuigen voor handen zijn. Dit de 
zuivere waarheijt zijnde, willen wij met Eede bevestigen, In kennisse onse handen, Actum 
Collum den 21 November 1797. (get. J. Braak en J. Ellens) 

COPIA 
No. 1. Harmen Jans, woonende onder Visvliet in Groningerlant, out 21 jaar, … 

deponeert dat op Zondag den 5 Februarij 1797 ten zijnen huise zijn gekomen 8 a 9 Mansper- 
soonen te paard, welke de getuige allen niet kende, dat op heeden aan de deponent is vertoont 
geworden zeeker persoon genaamd Andries Cornelis woonende te Collum welke de getuige 
erkent meede onder die persoonen geweest te zijn, hebbende een Bloote sabel in de handen, 
welke het woort voerde, zeggende teegen de deponent er zal aanstonds twee man meede te 
aard, Collum hebben wij overwonnen en Dockum zal er ook aan, het is nu begonnen, he
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er ook door de Bliksemse patriotten zullen er nu alle aan, dat de deponent die menschen met 
het geeven van schoone woorden Coffij Jenever en Eeten heeft ter needer gesett en tot 
bedaartheijt gebragt, welke daar op ook weder zijn weggegaan, en gereijsd; meer van de zaak 
niet weetende, etc. Actum, den 12 Maart 1797. 

No.2. Kunje Jacobs, Huisvrouw van Jan Harmens wonende onder Visvliet in Groninger- 
lant out 49 jaar, verklaart dat ommestaande attestatie gepasseert bij haar zoon Harmen Jans, de 
zuivere waarheijt is behelsende, gevende weider van weetenschap dat zij van den begin tot den 
Eijnde toe bij het geval is present geweest, en dat de tans aan de deponent vertoonde Andries 
Cornelis, op de stoel met het kussen in de hoek van haar man is gaan sitten, zeggende de 
patriotten zullen er nu onder en de prins boven: meer van de zaak niet wetende heeft de 
deponente deesen gepasseert om te strekken na behooren en de Eed van opregtheijd in handen 
van Commissaris, afgelegt en deesen met haar hantteekening bekragtigd, actum den 12 Maart 
17 

No.3. Jan Clases, huijsman onder den Visvliet in Groningerland, oud 57 jaaren, … 
deponeert dat op zondag den 5® Februarij 1797, ’s morgens ongeveer seeven uur, ten zijnen 
huijse is gekoomen eenen Andries Cornelis tans gedetineerd op ’t gedemoljeerde Blokhuijs, 
welke destijds teegen den deponent zeide aandstonds de Peerden van de stal en met of dood - 
waarop den deponent antwoorde ik wil niet meede, waarop Andries Cornelis verscheidene 
maalen de deponent dreigde om met de bloote saabel dood te slaan, zeggende met duijvel of 
dood, waar op Andries Cornelis is weggereeden; meer van de zaak niet weetende, etc, actum, 
den 216 Maart 1797, (Was get. Jan Clases Bentum)
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Portefeuille 363, Dossier 5270: Sierk Lijkles van Buitenpost 
COPIA. Sierk Lijkles is op nader verantwoording ontslagen. (get: J. Germans). 
Extract confessien ongenoomen bij het Gerechte van Achtkarspelen. 
Sierk Lijkles Dienstknegt bij Ebe Tjeerds te Buijtenpost thans in detentie, confesseerde 

de waarheid te weesen, dat jongstleden Vrijdag den 30 deeser ’s avonds ongeveer 8 uuren, 
gedwongen is door verscheiden persoonen om mede te gaan na Collum, dat hij deese per- 
soonen alle niet kende, maar dat twee van de zelve bij hem confessant zeer bekend, en met 
naamen zijn Jan Egberts en Gerben Fockes, huijstieden te Buytenpost, dat deese persoonen 
tegen hem confessant zeiden dat zij die persoon welke in het Regthuijs te Collum gevangen zat 
te zullen verlossen, dat hij confessant dat niet durfde weigeren, alzoo zij hem bedreigden, en 
zeiden, dat hij moest verwagten wat hem overkwam, dat hij confessant doe mede is gegaan, en 
slegts een klein stokje mede nam, dat hij confessant wel mede te Collum is gekomen, maar dat 
doen de in 't Regthuijs gevangen zittende persoon al verlost was. Dat hij confessant toen van 
daar over Veenklooster, na de Wester End is gegaan, en ’s nagts om een uur weer bij zijn boer 
is te huys gekomen. Dat Zaturdag den 40 deeser eerst is gegaan naar Simke Tjeerds, dat hij 
toen op het midden der buuren gewapende burgers zag staan wanneer weder de spraak ging dat 
het volk op nieuw van agteren opkwam, dat hij confessant toe naar Collumerzwaag is gegaan, 
alwaar zijn vader woond, dat hij confessant aldaar den geheelen dag is gebleven tot den avond, 
en zig niet in het oproerig gewoel van dien dag gemengd heeft. Dat hij confessant dien avond 
ongeveer drie uur weder door een bende gedwongen is, bestaande uyt Veenwoudster, om mede 
te gaan na Collumer Vallaat, dat hij confessant de persoonen die hem dwongen niet kende, dat 
hij confessant aldaar niet gekoomen, maar mede gegaan is tot aan Dockum, dat hij al eenige 
maalen probeerde om te ontvlugten maar zulks niet kon doen, of altoos niet durfde, wijl zij 
hem anders dreigden dood te schieten, en dat hij confessant is gevlugt, toen de Canonnenn 
begonden te schieten. Dat hij toen eindelijk is te Buijtenpost ’t huijs gekomen, dat toen bij hem 
is gekoomen Gale Durks Zijlstra, welke hem vroeg of zij gerust te bed konden gaan, dat hij 
confessant daar op antwoorde van Ja! dat zij aldaar sterk geschooten hadden uyt de Stad, en 
gevlugt waaren. Dat Zondags den 50 deeser hij confessant schoon het volk weder in beweeging 
was is 't huys gebleeven, of althans zig daar in niet gemengd heeft. Sluitende hier mede, etc. 
Actum den 9 Febr: 1797. 

Jitske Wijtses, egte huisvrouw van Arent Johannes woonagtig te Drogeham, attesteert de 
suivere waarheid te sijn, dat op een zeekere tijd sonder ‘t jaar accuraat te kunnen en soo ik 
meen in 't jaar 1793 des Meijtijds ten onzen huise is gekoomen eenen Henderik Aijses 
woonagtig te Drogeham, de welke teegens mijn zoon Wijtses Arents seide, dat sij wel beeter 
dag huir konden maaken / namelijk Henderik Aijses en voornoemde mijn zoon, die toen te 
saamen in de Bosch van de Heer Sminta gongen te arbeiden, dat daar op mijn zoon voornoemd 
zeide teegens gemelde Henderik Aijses, op wat wijse, hij Henderik Aijses zeide, dat wij 
moesten baggelaar maaken in 't veld naast Uwes, off naast ons Attestantes veld, ’t geen ons 
zoon weigerde te doen, dog is hij Henderik Aijses niet tegenstaande de weigeringe van mijn 
zoon voortgevaaren te baggelaar maaken en te zoodsteeken in een ander sijn veld, en soo ik 
attestante hebbe gehoort was 't veld voornoemd toebehoorende aan Pijtter Huidekooper et 
soc:, en van die tijd aff aitijd heeft gebaggeld off sooden gestooken, exempt dit jaar heb ik 
attestante ‘t niet gesien om dat ik niet door mijn zwakheid dit jaar bij ’t veld ben geweest, en 
heb ik attestante nooit gehoort dat hij daar toe permissie heeft gekend, ter contrarie gelooff ik 
attestante 't niet, dewijl Pijtter Schellingwouw meede eijgenaar daar van sijnde, bij ons 
attestante gepasseerde jaar aan huis ts geweest en geinformeert bij ons wie ’t was die sijn off 
dat veld aantaste, zeide hij ik sal 't terstond laaten verbieden. Dit de waarheid zijnde, etc. 
Drogeham, den 24° Maij 1797. 

Extract Preparatoire Informatien genoomen bij het Geregte van Acktkarspelen. 
No.1. Willem Pieters, MI Grofsmit in de Drogeham oud ongeveer 46 jaaren, … 

deponeerde de waarheid te weesen dat Saturdag den 4 deeses hij deponent op de weg tusschen
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’t Veenklooster en 't Collumer Vallaat heeft gezien dat terwijl hij deponent op de weg een 
weinig stilstond, een menigte volk hem van agteren in quam, voor zig op voerende een 
ontwapende Schutter-Officier, zijnde volgens het zeggen van andere, de herbergier van Har- 
degarijp, dat voor aan in die menigte volks gingen Gerben Fokkes en Ate Klases, dat hij 
deponent gezien heeft dat deese beide persoonen, deese Schutter met de arm duwden, en voor 
hun opdreven, dat Gerben Fokkes hier in uijtmunte dog dat Ate Klases ’t sijne egter hier toe 
ook deed dat deese beide persoonen zeiden voort. maar dou salste de voorste met weesen. Dat 
volgens algemeen zeggen Zaturdag den 4 deeses, eerst de klok in ‘t Drogeham is geklept, door 
de Smids zoonen van Cootstertille, met naame Klaas en Paulus Wijbes, dat deese persoonen 
ook in ’t eerst 't volk in de Drogeham zouden hebben aangezegt, dat althans de deponent in 
huijs zijnde hoorde dat deese beide persoonen zijn Buurman Jacob Harts dwongen om mede te 
gaan, dat eindelijk deese persoonen aan het huijs van de deponent zelve gekoomen zijn, al veel 
volk bij zig hebbende, dat de deponent de deur gesloten hadde, dat sterk op des deponents deur 
geslagen en gedreigd wierd, met zwaare bedreigingen, om open te doen, dat de deponent niet 
durfde na laaten open te doen, dat opgemelde Smids zoonen aan ’t hoofd der schaar waaren en 
de menigte den deponent dwong met zwaare bedreigingen om mede te gaan. Dat te Buijtenpost 
gekomen zijnde, hij deponent heeft gezien dat Jan Boadses (of Botes), woongachtig in Optwij- 
sel bij Jan Hendriks Wed® thans in detentie, een snaphaan en een sabel bij zig had. Dat dezelve 
Hendrik Freerks van de Drogeham met de Sabel op de rug sloeg, dat dezelve met zabel heen 
en weder zwaaijde, en de schaare sterk aanzette om verder voort te marsscheren, dat aldaar 
ook was Wijbe Lubbes van Optwijsel, dat dezelve zeide, alzoo de schaare traag was voort, 
jongers, het moet er nu door, Dat aldaar ook was Sjoerd Rinses van Optwijsel welke zeide toe 
jongens, toe, het moet er nu door of anders is ’t mis, Sluitende hiermede, etc. den 16 Febr: 
1797. (was get. Willem Pieters) 

No.2, Antje Aljes, huisvrouw van Oeble Beerents, Brouwer te Buijtenpost, oud in het 
32StE jaar, … deponeerde de waarheid te weesen, dat Saturdag den 4O deeser ongeveer middag 
een menigte volk ten haaren huyse is geweest, dat onder dezelve was Geert Pijtters Prins, 
dewelke in het huijs gezegt heeft en een Staate snaphaan benevens patroonen van de zolder 
afgehaald en medegenoomen zijn; dat de Patroontasch niet is mede genoomen; dat daar na aan 
haar huijs weder veel volk kwam; dat onder hetzelve was Gerben Fokkes, huijsman te Buyten- 
post, dat dezelve zeide Wij moete ook op de zolder, dat de deponente zeide, daar hebbe de 
Prins en die al op geweest, dat dezelve daar op zeide dat hem dat niet raakte, dat hij daar ook 
wilde op zien, dat zij deponente zeide zie alles maar door, dat dezelve Gerben Fokkes daar op 
zeide Ĳ Z n, en dat hij ook alles doorgezogt heeft, sluitende hier mede, 
etc. den 18 februarij 1797. (was get: Antje Aljes) 

No.3. Martjen Romkes, Dienstmeid bij Oeble Berents Brouwer te Buijtenpost, oud in het 
170 jaar, … deponeerde de waardheid te weesen, dat zaturdag den 4 deeser een menigte volks 
ten haaren huijse is gekoomen, dat onder deese menigte was Geert Pijtters Prins, dat ’t volk ’t 
huys heeft doorgezogt, zijnde dezelve G:P: Prins de eerste die op de zolder is gegaan, zeg- 
gende hier moete wij ook op zien, dat een Staate Snaphaan benevens de patroonen van de 
zolder zijn gehaald, dog dat de patroontasch is blijven leggen, dat hier na weder veel volk aan 
huijs kwam, zijnde dit ongeveer tusschen 12 en 1 uur 's middags, dat onder deese menigte was 
Gerben Fokkes, zeide laat ons eens zien, hier zulle nog wel goed in huijs weesen, dat gemelde 
vrouw hier op zeide, zie het huijs maar door, de Prins heeft het al doorgezogt, dat Gerben 
Fokkes zeide, het raakt ons niet of jij ons de vrijheid al of niet geeve, dat toen het geheele 
huijs doorgezogt is, en dat Gerben Fokkes zelve het huijs mede heeft doorgezogt. Sluitende 
hier mede, etc. den 180 febr: 1797. (was get. : Martjen Romkes). 

No.4. Hendrik Aises arbeider in de Drogeham oud ongeveer 66 jaaren, … deponeerde 
de waarheid te weesen, dat Saturdag den 40 febr: Il. bij Jan Tjerks bij de scheiding tusschen de 
Drogeham en H: Opeinde, bij hem deponent is gekoomen zekere Klaas Wijbes, zoon van de 
Smid van Cootstertille, dat dees persoon gewapend was met een groote stok, dat dezelve zeide
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dat zij mede moesten, en dat als ze niet kwamen, zij verwagten moesten wat haar overkwam, 
en zij hem dood sloegen, en dat wel 200 man aankwam, dat de deponent niet durfde nataaten 
om mede te gaan, en mede is geweest tot aan het Collumer Vallaat, dat hij op of digt bij de 
Kruijsweg tusschen Buijtenpost en het Collumer Vallaat gehoord en gezien heeft, dat Jan 
Egberts van Buijtenpost zeide, dat ze de Patriotten de Snaphaanen zouden ontneemen, dat de 
deponent hier op zeide, of zij daarom hier gekoomen waaren, dat als hij zulks geweeten had, 
hij hier niet had willen komen, dat gemelde Jan Egberts hier op zeide, dat dit haar oogmerk 
was, en dat ze die Patriotten wel hebben zouden, dat aldaar ook was eene Sjoerd Rinses van 
Optwijsel, en Jan Jans Koning van Eestrum dewelke groote baasen waren, en ook zeiden dat 
zij de Patriotten de Snaphaanen zouden afnemen en hun vernielen, dat aldaar ook was 
Johannes Pieters uiĳjt de Opperkooten dewelke ook hetzelve zeide, dat de deponent aldaar ook 
heeft gezien Gerben Fokkes van Buijtenpost, dat dezelve een Sabel bij zig had, en dat dezelve 
zeide dat hij die veroverd hadde, dat ook deese een groote baas was, en dewelke ook sprak van 
het ontwapenen der Patriotten, en om hun dood te slaan. Sluijtende hier mede, etc. den 40 
Maart 1797. 

No.5. Wijtse Klaases woonagtig bij Douwe Wijbes Wed: in de Drogeham, oud ongeveer 
38 jaaren, … deponeerde de waarheid te weesen, dat op Saturdag den 40 Febr: 1797 hij, 
benevens Harke Tjeerds van Huijs afkoomende passeerden voorbij het huys van Jan Jilles, 
huijsman in de Drogeham, dat aldaar voor de deur stonden dezelve Jan Jilles, desselfs 
huijsvrouw Lolkjen Egberts, desselfs Dogter Akke Jans, en zijn dienstknegt Willem Jans, dat 
dezelve aan hem deponent en Harke Tjeerds vroegen, of zij niets hadden dat dezelve daar op 
uijt huijs haalden een oud doornmes 't welk de deponent gegeeven wierd, en een drie tiende 
vork, de welke Harke Tjeerds ontfing, dat de deponent niet weet dat door deese persoonen iets 
meer tegens hun gezegd is, dat hij deponent mede is geweest tot aan het Collumer Vallaat, dat 
tusschen Buijtenpost en het Coll: Vallaat gezien heeft Gerben Fokkes van Buitenpost, dat 
dezelve gewapend was met een Sabel. Sluijtende hier mede, etc. den 49 Maart 1797 (was get. 
Wijtse Klaases). 

VERKLARING: 
Wij ondergetekenden, Burgers en Ingesetenen van Buitenpost, verklaaren en getuigen, 

dat wij seer wel kennen Gerben Fokes, huisman in ’t West van Buitenpost, thans gedetineerde 
op ’t Blokhuis te Leeuwarden, dat gemelde Gerben Fockes een Persoon is van een goed en 
onbesprooken Leeven en wandel, dat hij voor soo verre wij weeten zig nimmer van eenige 
oproerigheden heeft schuldig gemaakt, dat wij egter wel gehoort hebben, dat hij de 4° Febr: 
1797 meede onder de meenigte is geweest, dog dat 't dien dag soodanig gestelt was te Buiten- 
post dat bijna ijder een gedwongen wierd de troep te volgen, sonder onderscheid off men 
Patriott off anders gesint was, dat hij daar en booven een alderbraafst man en vader over sijn 
talrijk huisgesin is en altijd kloek en oppassend om voor zijn vrouw en kinders sijn cost te win- 
nen, soo dat 't voor dit Huisgesin hoogst nodig is dat hij spoedig weeder bij zijn Boerkerij 
koome, alsoo de vrouw onmogelijk in staat is deselve na behooren te besturen en wij dus kun- 
nen getuigen dat soo meergemelde Gerben Fockes niet te huis kan koomen de Boerkerij in de 
war sal geraaken waar van ’t gevolg moet worden dat hij met vrouw en vier kleine kindertjes 
tot armoede sal vervallen, dat 't ons ook bekend is dat Gerben Fockes sig vrijwillig in handen 
der Justitie heeft overgelevert 't welk na ons inzien een geblijk is dat de man op sijn onschuld 
vertrouwde, en hij na onze gedagten sig selve niet soude aangegeeven hebben, soo hij aan 
swaare misdaden sig had schuldig gemaakt. Dat de waarheid sijnde hebben wij deselve ten ver- 
soeke van de huisvrouw van Gerben Fokes niet willen weigeren, en bereid sijnde ’t selve met 
Eede te willen bevestigen. In kennisse onze handen na selvs leesinge en voorleesinge, Actum 
Buitenpost den 259 Maart 1797 .(Hieltie Lieuwes, Rudmer Sierks, Jacob Rudmers, Enne 
Douwes, Pijetter Erds, Gerrijt Alberts, Wijtse Freerks, Hindrik Tijssens) 

Tekst in de kantlijn van bovenstaande verklaring: Compareerde voor ons onderget. Com- 
missaris, geassisteerd met de Secretaris, uit het Gerechte van Achtkarspelen, de Attestanten 
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Hiltje Lieuwes, Jacob Rudmers, Enne Douwes, Pijtter Eerds, Hendrik Tijssens, en Gerrit 
Alberts, dewelke na voorleesing bij het hier nevens geattesteerde verklaarde te persisteren, 
onder recognitie van hun hand, dat onder staande, en hebben de vijf eerstgenoemde getuigen 
hetzelve met Eede bevestigd, zeggende ieder onder het opsteken van de beide voorste vingeren 
der rechter hand, ‘zo waarlkijk helpe mij God Almachtig!’ en is Gerrit Alberts alzo dezelve 
beneden de 20 jaaren oud zij, geeximeerd van den Eed, In kennisse onze handen den 28 maart 
1797 (get. D.J. v.d. Meer en B.W. v.d. Kooi). Volgt een volstrekt identieke verklaring voor 
Rudmer Sierks en Wijtse Freerks!
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Portefeuilte 363, Dossier 5271: Jan Bootes van Optwijzel 
Ik ondergeteekende Schutter en Dorpsregter van ’t woonagtig op ’t Surusterveen verk- 

laaren door deesen op den 4 februaarij 1797 met mijn meede schutters op maars bin gegaan om 
de oproerigheeden die er toen plaats hadden tegen te gaan, maar in De Kooten koomende wier- 
den wij door een groote magt oproerige agtervolgd, dewelke ons de waapenen sogten te 
ontweldigen. Sijn gevlugt tot over Koostertille en heb het geweer selve daar in de sloot ges- 
meeten en op het oogen blijk van de oproer bende omsingeld en mij dreigden om mij dood te 
slaan en mij gedwongen om op het ogen blijk het geweer uyt de sloot te haalen waar op ik bin 
in de sloot gegaan en het geweer niet kunnen vinden mij nog dreigden het geweer of sterven, 
waar bij kwam eenen Jan Botes woonagtig in Optwijzel, gevangene op ’t Blokhuis, hebbende 
mij doe nog mede gered en geholpen om uyt de sloot te raaken en het volk nog veel belet om 
mij geen kwaad te doen, hetwelk nog duidelijk gebleeken is om dat daar ijmant was mij 
dreigde door te steeken en hij het geweer nam en seyde als gij hem kwaad doet dan schiet ik u 
dood. Dit de waarheyt sijnde indien het mogt gevonden worden het selve met den eede te wil- 
len staven, actum Sarusterveen, den 26 juni 1797, Willem Gaukes Dorpsregter. 

Extract confessie van de gedetineerde Jan Botes. 
Jan Botes woonagtig in Optwijzel bij de wedt van Jan Hendriks, oud ongeveer 32 jaaren, 

tans in detentie, confesseerd dat vrijdag den derden deeser niet met de oproerigen ('bende’ 
doorgehaald!) na Collumer Zwaag is geweest, dat er dien vrijdag avond verscheidene in 
Optwijzel riepen om mede te moeten naar Collum, dat aldaar de Collumer Zwaagstes ook 
zouden koomen, dat de Confessant niet weet wie zulks riepen, dat Saturdag morgen den 4€ 
deeser te 8 a 9 uur bij hem confessant is gekoomen Geert Pieters Prins, van het west af 
komende, dat deselve tegen hem zeide dat hij mede moest of anders verwagten wat hem des 
avonds overkwam, dat de confessant egter voor dat maal zulks weigerde, dat Geert Pieters 
Prins een snaphaan bij zig had, en alleen was, dat naderhand een menigte volks gekoomen is 
welke bedreiging hij niet durfde tegen staan, en dies de menigte van agteren gevolgd is, dat 
onder deselve waaren Marten en Fedde Ruurds en andere van Buitenpost, dat deselve de voor 
ragij (rache: luid schelden en tieren?) hadden, dat de confessant mede gegaan is tot aan Coot- 
stertille, dat aldaar geroepen wierd dat ze een gewapend schutter in de sloot hadden, dat dit 
was Willem Gaukes van het Sfveen, dat dees persoon nog in de sloot was toen de confessant 
daarbij kwam, dat de confessant de eerste aansprak deed om hem daar weder uit te helpen, dat 
de Collumer Zwaagster deselve wilden slaan, dat de Confessant voorneemens was dezelve 
tegenstand te doen, dat de confessant dees Collumer Zwaagtser niet kon maar wel bij nadere 
herziening, dat hij ook geen andere persoonen kan noemen die daar voor aan waaren, dat de 
confessant niet weet dat iemand met de Fork naar opgemelde Willem Gaaukes heeft gestooken, 
dat hij niet weet wie de Klok in de Cooten heeft geklept; dat Ete Geerts op de weg stond, dat 
hij met de menigte weder te ruggegaan naar Optwijzel, dat Jan Hankes en Fokke Geerts ged- 
wongen heeft om mede te gaan, dat de confessant gewapend was met een snaphaan en een 
zabel, dat hij zoo gewapend was, alzo de menigte wist dat hij dit wapentuig hadde en dat Geert 
Pieters Prins gesegd had dat hij anders de zabel wilde hebben, dat de confessant te Buitenpost 
heeft gezien Wijbe Lubbes, Sjoerd Rinses en Geert Pieters Prins, dat de confessant niet weet 
dat deese lieden boven een ander uitmunten, dat er geen dreigementen zo veel de confessant 
weet gesteld zijn en veel min zelve dreigementen gesteld heeft, dat er gesegd wierde dat zij 
tusschen het Coltumer Vallaat en Buitenpost gekreegen hadden een broer van Wijbe Alles, dat 
de confessant daar niets ongeregelds vernoomen heeft, dat de confessant wel kan gezegd heb- 
ben, te Buitenpost, dat ze voort moesten of dat anders maar gekheid was, dat zijn zabel niet uit 
de scheede is geweest, als in de Cooten toen Willem Gaaukes in ’t water was, dat zulks ges- 
chiede alzo Rienk …, woonagtig bij Gerlof IJpes wed®, dezelve wilde hebben, dat de con- 
fessant niet weet te Buitenpost gezegd te hebben, duivels, kom aan, anders zullen jimme 
klinkslaagen hebben, dat hij te Buitenpost de commande niet gevoerd heeft, dat hij confessant 
tot digt aan ’t Collumer Vallaat is mede geweest, dat hij voortgevlugt is toen hij het Canon 
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hoorde, dat de confessant kan bewijsen dat hij tot alles gedwongen is, dat dit kunnen getuigen 
Dieuke Arends, woonagtig in Optwijzel zijnde de huisvrouw van Jan Johannes, Folkert 
Douwes en desselfs huisvrouw mede aldaar. Dat de confessant zondag den 5 deeser gevlugt is 
op het land, beneffens Klaas Wijtzes, Folkert Tijmens en Wijtze Jans, alte van Optwijzel. 
Sluitende hier mede, etc. den 16 Februarij 1797. 

Extract. Preparatoire Informatien genoomen bij ’t Geregte van Agtkarspelen. 
No.l. Jacobus Siedses, woonagtig onder het behoor van Kootstertille, oud 45 jaaren, … 

deponeerde de waarheid te weesen, dat Saturdag den 4 Februarij Il: bij hem deponent aan huis 
is gekoomen Dreeuwis Pieters, MI Smid van Optwijzel, dat deselve ’t er op toe leide om hem 
deponent te dwingen om meede te gaan, dat deselve eerst zeide bistou nog niet voort?, dat de 
deponent antwoorde Neen, dat deselve daar op weeder zeide Nou aanstonds met voort, dat Jan 
Hemkes, huisman in Optwijzel, daadelijk daar bij was gewapend met een sompesnijder, dat hij 
deselve ophefte daarmeede dreigende hem deponent dood te slaan en zeggende 
of dood, dat destijds bij den deponent in de deur stond Wijke Andries, Wedé van Durk Jans, 
naast den deponent woonagtig. Dat hij deponent heeft gezien dat Geert Pieters Prins ten huise 
van Doeije Alderts te Buitenpost een staate snaphaan van de Balk afkreeg, dat er twee per- 
soonen waaren die hetzelve wilden hebben, dat Johannes Heeres van Kootsertille een van deese 
persoonen was en dat hij de andere niet kan noemen, dat deselve Johannes Heeres hetzelve 
aanvatte en tot zig nam - dat deselve Geert Pieters Prins tn het huis van Oeble Berents Brouwer 
en bij de Trappen op na booven is gegaan, dat de deponent meend dat zelks geschiede na dat 
deselve teegen de vrouw of meid gezegd hadde hier zijn staate geweeren in huis. Dat hij 
deponent in de omtrek van Veenklooster en het Coll: Vallaat gezien heeft dat de Hospes van 
Hardegarijp onder de oproerigen vervallen was, dat deselve gepassaqueerd wierd om te zeggen 
waar dat zijn geweer was, dat G.P. Prins zeide n ijn ris of 1 
voer dij door en hem met het snaphaan dreigde - dat Jan Hemkes met de zompe zeine mede 
voor dees ontwapende schutter stond, en brutaal teegens deselve was. Dat de deponent gesien 
heeft dat Binne Alles, woonagtig bij Johannes Pieters in de Kooten een staate geweer hadde, 
dat hij het selve in de weeromtogt kwijt was, dat over zulks de deponent hem Binne Alles 
vroeg waar dat dat geweer gebleeven was en dat deselve hem deponent antwoorde, dat hij het 
zelve had weggeworpen. Dat hij gezien heeft dat Jan Botes van Optwijzel een staate 
patroontasch om en een jagt geweer bij zig hadde. Dat Fokke Pieters van de Drogeham ook 
het volk aanzette en zeide voort, voort - jimme moete voort, dat dit was in de omtrek van het 
Veenklooster en het Coll: Vallaat. Dat hij in Optwijzel Johannes Pieters van de Kooten voor 
het huis van Sijtse Hendriks, MF Kuiper, heeft gesien dat deselve zeide Sijtse moet ook met hij 
is niet beter als ik, ik ben ook een oud man. Besluitende hier meede, etc. Actum, den 21 
Maart 1797. 

No.2. Marten Pieters, woonagtig in de Drogeham, oud ongeveer 27 jaaren, … 
deponeerde de waarheid te weesen dat hij Saturdag avond (?) den 4 Februarij Il: tusschen 
Kootsertille en de Drogeham ontmoet heeft Steeven Sjoerds van de Cooten, dat deselve te 
Paarde zat, dat de deponent tegen deselve zeide voor jou de patrouille rijden?, dat deselve 
zeide daar op Ja, ik zat naar de Dragster Compagnie (wel verstaande niet de schutters com- 
pagnie) om het aldaar bekend te maaken en dat ze al 14 geweeren veroverd hadden. Dat hij te 
Buitenpost heeft gezien Jan Bootes van Optwijzel, dat deselve aldaar ’t volk aanvuurde en met 
de bloote sabel aandreeff zeggende voort, voort. Dat Lieuwe …, de knegt van Romke Pijtters 
uit Optwijzel 't zelve deed en zeide, en nog de deponent met de zabel op de rug geslagen 
heeft. Dat hij op de weg naar het Collumer Vallaat drie Hussaaren heeft zien aankoomen, dat 
Sjoerd Rinses van Optwijzel toen het volk voor uit trad en naar de Hussaaren toeging; dat hij 
met deselve sprak en vroeg wat ze wilden, dat de Hussaaren zeiden dat zij er door wilden, dat 
Sjoerd Rinses daar op antwoorde dat zulks niet konde geschieden, dat de Hussaaren hier op 
weeder antwoorden dog 't welk den deponent niet verstond, dat Sjoerd Rinses daar op teegen 
zijn oproerige bende zeide Nu mannen schiet dan maar toe, dat hier op ’t volk op de Hus-
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saaren schoot, dat de deponent meend dat ze een derzelven troffen, dat de hussaaren hier op de 
vlugt naamen. Besluitende hier mede, etc. Actum, den 21 Maart 1797. 

No.3. Geert Jeltis, woonagtig in de Drogeham, oud ongeveer 27 jaaren, … deponeerde 
de waarheid te weesen dat Saturdag den 4 Febr: Il: tusschen de Drogeham en Kootstertille ont- 
moet is Steeven Sjoerds van de Cooten, dat deselve te paard reed, dat Marten Pieters teegen 
deselve zeide voor jimme de patrouille rijde? dat Steeven Sjoerds hier op zeide, Ja, ik zal naar 
de Drag ene het aldaar bekend te maaken, en dat ze al 14 geweeren hadden 
veroverd. Dat hij te Buitenpost heeft gezien Jan Botes van dat deselve gewapend was met een 
Sabel, dat hij deselve uit getrokken in de hand hadde, dat hij daar meede ’t volk aandreeff, 
zeggende voort, voort, dat “t al hooge tijd was. Dat Lieuwe de knegt van Romke Pieters van 
Optwijzel insgelijks een bloote sabel in de hand hadde en daarmede ’t volk aanzette. Dat hij (in 
de omtrek tusschen van Buitenpost ’t Coll: Vallaat en Veenklooster) heeft gesien drie Hus- 
saaren, dat Sjoerd Rinses toen het volk voor uit trad om de Hussaaren aan te spreeken, dat 
deselve aan de hussaaren vroeg wat zij wilden en die antwoorden dat zij er door wilden, dat 
Sjoerd Rinses daar op antwoorde, dat dat niet gebeuren kon, dat de hussaaren hier op nog wat 
zeiden, en dat Sjoerd Rinses daar op riep Schiet dan maar toe volk, waarop ’t volk op deselve 
vuurde, dat de hussaaren daar op retireerden. Sluitende, den 11 Maart 1797. 

Extract, Preparatoire Informatien genomen bij het geregte van Achtkarspelen. 
No.4. Hendrik Freerks, Arbeider, woonagtig in de Drogeham, oud ongeveer 51 jaaren, 

… deponeerde de waarheid te weesen dat Saturdag den 4 Februarij H: bij hem deponent zijn 
gekoomen eenige Persoonen dewelke hem aanzeiden dat hij mede moest, dat onder deselve 
was eenen Tjeerd Jans (toegenaamd) Spinder van Kootstertille, dewelke het gemelde ook van 
den deponent vorderde, en de eerste was die de deponent in de Drogeham op de Buurt heeft 
gezien dat te Buitenpost in de Buurt hij van Iemand een Slag met het plat van de Sabel ont- 
fangen heeft, dat zulks gedaan is door een van Louw Roels zoonen van Buitenpost, dat hij 
meend dat het desselfs oudste zoon was, dog dit niet zeeker kan zeggen, dat dees persoon toen 
hij hem deese slag gaf zeide voort, voort, dat het al hooge tijd was, dat ze Naamen, 
de deponent niet weet van iemand anders een of meer slaagen met de sabel ontfangen te heb- 
ben, en hem in 't bijsonder niet voorstaat dat Jan Bootes van Optwijzel tans in detentie op het 
Blokhuis hem een sabelslag zoude gegeeven hebben. Sluitende hier meede … verteekening den 
4 Maart 1797. 

Extract, Preparatoire Inofrmatien genomen bij het geregte van Achtkarspelen. 
No.4. Sijske Jans, veenbaas in de Drogeham, oud ongeveer 50 jaaren, … deponeerde de 

waarheid te weezen dat hij op Saturdag den 4 Februarij laastleeden bij Jan Tjerks in Harkema 
Opeinde was of bij de scheiding tusschen H. Opeinde en de Drogeham, dat hij iemand met een 
groote stok zag aankoomen, dewelke zeide Mannen, zijn jimme gereed, dat de deponent hier 
op zeide hoe gereed? dat dees persoon hier op antwoorde dat ze op 2 uur te Collum moesten 
weesen of verwagten wat hun zou overkoomen en dat wel 100 a 200 menschen tusschen de 
Drogeham en Cootstertille waaren, dat dees persoon was sekere Klaas Wijbes, zoon van de 
smid van Cootstertille. Sluitende hier mede,… vertekening den 4 Maart 1797, 

Dezelve Sijske Jans deponeerde nog dat hij mede gegaan zijnde alzo hij uit vrees van het 
dreigement gesteld door opgemelde Klaas Wijbes niet durfde nalaaten, zulks te doen, op de 
weg tusschen Collumer Vallaat en Buitenpost gezien heeft Jan Botes van Optwijzel en Sjoerd 
Rinses, mede van aldaar, dat het volk toen begon te vlugten, dat gemelde Jan Bootes en Sjoerd 
Rinses toen van vooren naar agteren liepen, zeggende dat ze niet loopen moesten, en dat het 
slim voor haar zoude worden, als ze het nu verlooren; en op deese wijze het volk aanzetten om 
te staan. Sluitende hier mede, … vertekening den 4 Maart 1797. 

No.6. Pijtter Dirks, dienstknegt bij Sijbrig Boeles in Buweklooster, oud ongeveer 48 
jaaren, … deponeerde de waarheid te weesen dat Saturdag den 4 Februarij laastleeden vier 
Persoonen te Buweklooster zijn gekoomen, en na dat de klok geklept hadde, zijn gekomen bij 
den deponent, dat deselve hem wilden mede hebben en hem zoo sterk aandrongen dat hij 
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kwaad wierd, dat de deponent wegens dat hij zeer ontsteld was niet heeft gezien wat persoonen 
dit waaren, dat den deponent wijl hij klompen aan hadde, zelfs haast geen tijd gelaten wierde 
de schoenen aan te trekken, dat hij egter ditmaal nog 't huis bleef, dat daarna bij de deponent 
kwam Harrit Jans van de Drogeham (thans voortvlugtig), dewelke den deponent weeder 
aandrong om mede te gaan, dog dat de deponent weegens ’t sterk empressement van de 
voorige nog kwaad zijnde, deselve Harrit teegen hem zeide ik doe het om best en als jij niet 

moet jij r ‚en verder seggende dat het volk van rond- 
som opkwam en het bij Cootstertille swart van Menschen was - dat de deponent mede is 
gegaan tot aan het Collumer Vallaat - dat hij te Buitenpost gesten heeft Wijbe Lubbes van 
Optwijzel, dat deselve aldaar de baas speelde om het volk en ‘t gemeen en den deponent in ’t 
Bijsonder aan te drijven, dat alzo de deponent liefst de alleragterste was, hij hier over gemelde 
Wijbe Lubbes aansprak en vroeg of hij de Commandant was? en dat deselve daar op 
antwoorde van Neen, dat over zulks den deponent zeide dat hij dan evenveel te zeggen had als 
hij: - dat deese Wijbe Lubbes gewapend was met een tweetiende Fork --- dat hij ook heeft 
gezien Geert Pieters Prins, gewapend met een snaphaan, dewelke meer in de voorrang was - 
dat hij ook heeft gezien twee van Louw Roels zoonen, waar van een met naame Roel Louwes, 
gewapend was met een Sabel, dat hij te Buitenpost heeft gezien Jan Bootes van Optwijsel, 
dewelke ook eenige beweeging maakte aan het volk mede aan te zetten. Sluitende hier mede 
… vertekening den 4 Maart 1797. 

No.7. Willem Pieters, MF Grofsmid in de Drogeham, oud ongeveer 46 jaaren, … 
deponeerde de waarheid te weesen: dat Saturdag den 4 deeser hij deponent op de weg een 
weinig stil stond, een menigte volk hem van agteren inkwam voor zig opvoerende een 
ontwapend schuutersofficier, zijnde volgens het zeggen van anderen de Herbergier van Har- 
degarijp, dat voor aan in die mentgte volks gingen Gerben Fokkes en Ate Klaases, dat hij 
deponent gezien heeft dat deese beide persoonen deese schutter met de arm duwden en voor 
hun opdreeven, dat Gerben Fokkes hier in uitmunte, dog dat Ate Klaases het zijne egter hier 
toe ook deed, dat deese beide Persoonen zeiden voort maar, dou zalste de voorste met wesen? 
Dat volgens algemeen zeggen Saturdag den 4 deeser eerst de klok in de Drogeham is geklept 
door de smidszoonen van Cootsertille, met naame Klaas en Paulus Wijbes, dat deese per- 
soonen ook in ’t Eerst ’t volk in de Drogeham zouden hebben aangezegd, dat althans de 
deponent in huis zijnde, hoorde dat deese beide persoonen zijn Buurman Jacob Harts dwongen 
om mede te gaan, dat eindelijk deese persoonen aan ‘t huis van de deponent zelve gekoomen 
zijn, al veel volk bij zig hebbende, dat de deponent de deur geslooten hadde, dat sterk op ’s 
deponents deur geslaagen en gedreigd wierd met swaare bedreigingen, om open te doen, dat de 
deponent niet durfde nalaaten open te doen, dat opgemelde smidszoonen aan ’t hoofd der 
schaare waaren, en de menigte den deponent dwongen met swaare bedreigingen om mede te 
gaan --- dat te Buitenpost gekoomen zijnde hij deponent heeft gezien dat Jan Bodzes (of Botes) 
woonagtig in Optwijzel bij Jan Hendriks Wed® tans in detentie, een snaphaan en een zabel bij 
zig had; dat deselve Hendrik Freerks van de Drogeham met de Zabel op de rug sloeg, dat 
deselve met de zabel heen en weer zwaaide en de schaare sterk aanzette om verder voort te 
marscheeren, dat aldaar ook was Wijbe Lubbes van Optwijzel, dat deselve zeide (alzo de 
schaare traag was) voort, Jongens, het moet er_nu door, dat aldaar ook was Sjoerd Rinses van 
Optwijzel, welke zeide toe Jongers toe, het moet er nu door of anders is ’t mis. Sluitende hier 
meede, … vertekening den 15 Februarij 1797. 

No.8. Albert Hendriks, Dorpregter in de Drogeham, oud ongeveer 45 jaaren, … 
deponeerde de waarheid te weesen, dat hij deponent Saturdag den 4 deeser gezien heeft na dat 
de klok van de Drogeham geklept had, dat bij de kerk weg kwaamen Klaas Wijbes, zoon van 
de smid van Cootstertille en Ritske Jans, dienstknegt van Jan Wiltjes van de Kooten, dat hij 
voor de deur van Pijtter Durks, schoenmaker in de Drogeham, Wijbe Cornelus, woonagtig bij 
Cootstertille, gewapend met een pompstok, gezien heeft, dat de deponent mede op deselve 
Zaturdag te Buitenpost heeft gezien Jan Bootes, dienstknegt van Jan Hendriks WedE van
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Optwijzel, dat deselve gewapend was met een zabel, en zoo de deponent meend, tevens met 
een snaphaan, dat deselve riep duivel nder limme klinkslaagen hebben, dat 
deselve de Commando voerde, dat agter Buitenpost op °t land, de deponent heeft gezien en 
gehoord, dat Hendrik Jans Kleine van de Drogeham zeide zij zoo die dui 
senoeg gekastijd, maar nu zelle wij eens voor meester opspeide (opspvylje? = razen, tieren, uit- 
varen). Sluitende hier mede, 15 Februarij 1797. 

No.9. Gele Goitjens, woonagtig in de Drogehan, oud 51 jaaren, … deponeerde de waar- 
heid te weesen. Dat Saturdag den 4 Februarij laastl: hij onder de menigte in de Drogeham 
heeft gezien Tjeerd Jans Spinder en Wijbe Cornelis van Kootsertille, dat hij hoorde dat deese 
perzoonen zeide dat elk mede moest of verwagten wat hem overkwam. Dat hij niet durvende ’t 
huis blijven mede gegaan is en te Buitenpost heeft gezien Jan Bootes (tans op het Blokhuis) en 
gehoord heeft dat de selve zeide dat die niet voort wilde klinkslaagen zoude hebben, dat 
deselve gewapend was met een snaphaan en een zabel, dat hij die zabel bloot of uitgetrokken 
in de hand hadde. Sluitende hier meede, … vertekending den 16 Februarij Il: 

No.10. Thoon Ates, woonagtig in de Drogeham, oud ongeveer 50 jaaren, … deponeerde 
de waarheid te weesen dat hij zaturdag den 4 Februarij laastleden te Buitenpost in de Buurt 
heeft gezien Jan Bootes, woonagtig bij de Wed® van Jan Hendriks in Optwijzel (tans op ’t 
Blokhuis in detentie), dat deselve een bloote sabel in de hand hadde, dat hij met deselve heen 
en weder swaayde, dat deselve het volk aanzette en riep voort, voort. Besluitende hier mede 
… vertekening den 16 Maart 1797.
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Portefeuille 363, Dossier 5272: Jan Elses Kiestra 
Articulen Probatoir voor den Procureur Generaal deeser Landschappe rat: off: Klager en 

Posant CONTRA Jan Elses Kiestra huisman op ’t Nieuwland, gev., beklaagde en poseerde. 
De klager steld waar te zijn: 
}. dat Pijtter Fransen huisman onder Burum verklaard waar te zijn 
2. dat hij op Zaturdag den 4 Februarij 1797 om zijn affaires te Collum zijnde van daar 

na huis zoude gaan 
3. dat op 't tweede stuk land buiten het Dorp 
4, hem zijn ontmoet een groote gewapende bende gewapend met Forken, stokken, zeij- 

sen en geweeren 
5. welkes hoofd of aanvoerder was eenen Jan Elses huisman op ’t Nteuwcrieusland 
6. die met een riedsnijer gewapend, hem dreigde met onderhaling van dit moordtuig. 
7. dat indien hij niet met haar ging hem in de kop zoude klooven. 
8. waar op hij antwoorde dat hij niet met haar ging of wouden zij hem dooden 
9. waar op uit de bende geantwoord wierd Schiet hem dood 
10. dat dat hij niet weet wie dit heeft gezegd 
11. dat Pijtter Fransen voornd persisteerd bij zijne gegevene depositie naar prelectie sub 

Nol. 
1. Dat Johannes Jacobs woonagtig op Wastermoolen onder Buurum verklaard waar te 

zijn 
13. dat op Zaturdag den 4 Febr: 1797 's nademiddags omtrent drie uur is gekoomen, 

met een meenigte anderen digt bij Collum 
14. dat voor hun uit te Collum te gemoed kwam Pieter Franschen huisman tot Burum 
15. dat hij tegens hun zeggende Burgers of menschen luisterd na mijn Raad en ga ijder 

weer na zijn huis of wooning. 
16. waar op eenen Jan Elses Kielstra huisman op 't Nieuwland thans gedetineerd in ’t 

regthuijs te Collum 't woord voerde. 
17. en antwoorde Jou selle met ons weer te rug of sterven, of ik sla jou dood. 
18. waar op Pieter Franschen antwoorde Sla mij dood, het weinige bloed van mij zal uw 

weinig helpen. 
19. en dus doe met mij naar u welgevallen. 
20. waar op Pieter Franschen, en de get eindelijk zijn geresolveerd om de menigte te 

volgen tot een bekwaame gelegendheid zig opdeed om te ontvlugten. 
21. welke ook kort er na gelukte zelf nog bij de intreede te Collum. 
22. ook heeft de bovengenoemde Johannes Jacobs zien rijden te paarde, eenen Marten 

Eeuwes, Huisman op ‘t Terp onder Collum. 
23. met een bloote zabel of houwer in de hand. 
24. welke als de voornaamste aanvoerder moet worden aangemerkt. 

N 25, Dat Johannes Jacobs voornd persisteerd bij zijne gegeevene depositie naar prelectie 
sub No.2. 

26. Dat Harmen Johannes wagenmakers knegt onder Collum te Westermolen woonagtig 
verklaard waar te zijn. 

27. dat htj zijnde bij baas wierde aangesegd door een Marten Eeuwes van Collumerterp 
thans voortvlugtig 

28. zittende op een Paard, dewelke verklaarde uit naam van Ritske Alberts van Collum 
daar toe geprest te zijn om voort te moeten. 

29. door dien een groote menigte op den baan kwam. 
30. heeft hij deponent geen kans ziende te ontvlugten 
31. aan die aanzegginge gehoorzaamd 
32. en ook te Collum gekoomen, alschoon hij zig tusschen beiden zig verschoolen had 

agter een hut van Pieter Wildriks 
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33. zijnde daar agter weggedreeven door Jan Elses. 
34. hebbende deselve in de hand een scherp snijdend instrument 
35. bij de boer genaamd een lostsnijer 
36. en aldus voortgedreeven van Collum tot het Verlaat 
31. alwaar de deponent gezien heeft Ritske Alberts van Collum 
38. dewelke Ritske Alberts eeven voorbij ’t huis van Abele Keuning gesegd heeft aan de 

menigte toe Jongers voort voort naar Do de dongerdeelsters boeren zij er al in Do 
39 dat hij deponent dus met heeft moeten optrekken tot voor Dockum 
40. Wanneer aldaar in huis gegaan is van Lammert Bleeker 
41. alwaar mede geweest zijn voornoemde Ritske Alberts en Hedde Eerdes dewelke 

aldaar onderscheiden gesien heeft 
42. dat Harmen Johannes voornmd persiteerd bij zijn gegevene depositie na prelectie sub 

No.5. Nicolaas Scheltema. 

Barnjer Hendriks en Riemke Jans, egtel: op het Nieuwcruisland en Jan Sijbes en Eelkjen 
Sijmens Egtel: bij de Pomp onder Collum, verklaren de opregte waarheid te sijn dat op vrijdag 
den 3. Februarij 1/97 aan het huis van de Twee eerste Attestanten is gekomen Pijtter Fransen 
huisman onder Burum; dat aldaar destijds bij ons is gekomen een jongtje van Jan Sijbes en 
Eelkjen Sijmens komende van de Schoole van Collum met name Sijbe Jans, dat gemelde Sijbe 
Jans doen aan ons Attestanten en Pijtter Fransen verhaalende dat Abele Reitses van Burum 
weder los was, waar op Pijter Fransen een presentje aan Sijbe Jans heeft gegeven, sonder te 
kunnen seggen hoe groot deselve is geweest, Dat Pijter Fransen doen seide, daar sal ik voor 
tracteere, drink maar toe mannen en daar heb ik een Ducaat voor de Collumerswaagsters voor 
over; dat meer gemelde Pijter Fransen ’s nagts tusschen den 3. en 4. Februarij 1797 ten huise 
van de twee eerste Attestanten is gebleven, en in de Morgenstond op den 4. dito ongeveer half 
zes uur van hier is vertrokken. Passeeren desen om te strekken na behooren, bereid sijnde 
indien de nood het vordert en daar toe versogt wordende het selve nader met Ede te 
bevestigen. … Actum den 29. Junij 1797. (H. Faber). 

Grietje IJnties, huisvrouw van Pieter Reinders Tolman onder Driezum, verklaard waar te 
zijn, dat op Saturdag den 4 Februarij 1797 ’s avonds ten haaren huise gekoomen is Harmen 
Johannes wonende op Westermolen onder Burum /: thans zoo als de Attestante gehoord heeft 
gevangen op het Blokhuis ter zake dieverij die hij ten huise van Jan Elzes Kiestra zoude 
gepleegd hebben) verzoekende aan de Attestante om een puide voor hem te bergen, waar in zo 
als hij zeide spek en smeer was, dat bij Abele Keuning op het Kollumer Vallaat gekreegen 
had, dat de Attestante aan dat verzoek niet voldaan, maar ’t zelve geweigerd heeft. Dat 
Harmen Johannes weggaande gemelde puide gelegt heeft bij haar kelders deur op een melk 
tijnne, en voorts de weg naar Dockum is uitgegaan - dat des Attestantes man te huis komende 
die puide aldaar vindende aan de Attestante vroeg wiens het was? dat de Attestante daar op het 
gebeurde aan haar man verhaald heeft, dat 's nagts daar aan volgende aan des Attestantes huis 
een manspersoon aan haar onbekend gekoomen is, dat die perzoon na de puide gevraagd heeft; 
zeggende dat dezelve hem en Harmen Johannes zamen behoorde, en weggaande de puide heeft 
meede genomen - dat naderhand wederom aan des Attestantes huis gekomen is, meergemelde 
Harmen Johannes en na de puide gevraagd heeft, dat Attestante en haar man hem ten antwoord 
gegeven hebben, dat zeker persoon die voorgaf daar meede deel aan te hebben, dezelve had 
meede genomen, dat Harmen Johannes daar op zeide: dan ts het goed. Dit de waarheid zijnde, 
ben ik bereid zulx met Eede te bevestigen. 6 Julij 1797. 

Dat de Schutters welke op Saturdag nademiddag den 4 Febr: 1797 van Kollum na het 
Kollumer Verlaat gegaan, en ogenblikkelijk door de oproerige benden van Boerum en elders 
gekomen agtervolgd zijn, uit Kollum zijn gegaan gemelde nademtiddag tusschen drie en vier 
uuren, verklaaren wij onder getekende. Leeuwarden, den 3 Julij 1797. (was get. Johannes 
Reinders, Adam Marinus). 
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Portefeuille 364, Dossier 5286 
COPIA Informatien genomen bij ons Commissaris en Secretaris 's geregts van Lemster- 

land ter sake beledigende uitdrukkingen op gisteren den 226 September 1797 in de publijcque 
herberg bij de wed: Jan Jacobs in de Lemmer door Bouwe Pieters wonende tn de Dragten dog 
tans in de Lemmer, gedaan, 

Gerrit van der Vaart Jager onder de 30e Compagnie 4 Battallion Jagers, oud 20 jaren, 
tans in garnisoen in de Lemmer, … deponeerde waar te sijn dat op gisteren avond den 226 
deser ben geweest ten huise van de wedé Jan Jacobs tn de Lemmer, om een soopie te drinken, 
alwaar vonde een Schipperspersoon, so mij onderrigt is, is genaamd Bouwe Pieters, wonende 
in de Dragten, welke ons vroeg, of wij groene Jagers waren, waar op wij antwoorden van Ja, 
vragende deese Schipper er bij of wij vrijheits Jongers waren, 't welk door mij en mijne 
Cameraats met Ja beantwoord wierd, waar op dees Schipper seide waarom wij blixsems dan 
niet eerder opgepast hadden, en al die in ’s lands regeeringe saten waren Schelmen, waar op ik 
deponent tegen hem seide of hij sulks wel waar souw kunnen maken, waar op dees Schipper 
antwoorde van Ja, want ‘t is belooft om minder gelt op te brengen en nu moet ik meer 
opbrengen waar op ik deponent hem antwoorde sulks van den oorlog quam, dat niet sonder 
gelt kan geschieden, waar op deponent van ’t voorgevallene kennis heb gegeven aan ’t geregte, 
meer van de saak niet weetende slogt sijn depositie, etc. 

Evert Bot, Jager onder den 3E€ Compé 4 Battaillon Jagers, oud in ’t 19 jaar, tans in 
garnisoen in de Lemmer, … deponeerde waar te sijn, dat op gisteren den 226 deeser beneffens 
Gerrit van der Voort, en meer andere sijn geweest ten huise van de wed: Jan Jacobs om een 
soopie te drinken, alwaar wij vonden een Schipper, so mij berigt is genaamd Bouwe Pieters 
van Dragten, welke tegen ons seide of wij groene jagers waren, 't welk met Ja beantwoorden, 
waar op dees Schipper seide waarom wij blixserns dan niet eerder opgepast hadden, en al die 
tans in ’s lands reegering sitten zijn Schelmen, waar van kennis is gegeven aan ’t geregt, meer 
van de saak niet weetende, sloot sijn depgsitie, etc. 

Frederik Wiegman, Jager, onder 34E Comp 4 Battaillon Jagers, oud in ’t 206 jaar, tans 
in garnisoen in de Lemmer, … deponeerde waar te sijn dat op gisteren den 226 deser beneffens 
Gerrit van der Voort Evert Bot en meer andere sijn geweest ten huise van de wed® Jan Jacobs 
om een soopie te drinken, alwaar wij vonden een Schipper, so mij berigt is genaamd Bouwe 
Pieters van Dragten, welke tegen ons seide, of wij groene Jagers waren, 't welk wij meede met 
Ja beantwoorden, waar op dees Schipper seide waarom wij blixsems dan niet eerder opgepast 
hadden, en al die tans in lands regeering zitten, sijn schelmen, waar van kennis is gegeven aan 
t geregte, meer van de saak niet weetende, sloot sijn depositie, etc. Aldus geinformeerd den 
23 Jber 1797. (get. H. Witteveen)
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Portefeuille 364, Dossier 5287; Einte Pijl van Surhuisterveen 
Gediend en gelverd den 20 Junij 1797 (Commissaris Ruardi) 
Den Procureur Generaal deezer Landschappe r: o: Klager CONTRA Einte Pijl van Sur- 

huisterveen Gevangen en Beklaagde. 
De Klager stelt waar te zijn 
|. Dat de gevangen op den 4 Februarij 1797 bij gelegengheid van ’t oproer is geweest te 

Surhuisterveen 
2. En wel bij de vrouw van de Schoolmeester van 't Surhuisterveen (Dinie Alles?) 
3. En dat hij dezelve afgedwongen heeft een slot van een staate geweer. 
4, Dat hij gev: toen heeft gezegd bij het ontvangen van ’t slot 
5. Straks zeiden die duivels zij hadden geen slot, nu heb ik al een. 
6. Dat hij gevangen ook heeft gezegd dat Ds Gilot ook meede moest 
7. Dat hij gevangen Zaturdag ’s avonds om 9 uur is geweest onder ’t behoor van Sur- 

huisterveen. 
8. En aldaar tegen Johannes Jans heeft gezegd wil ik jimme Duivels de glaasen inslaan? 
9. Dat er de vrouw was daar hij bij vrijgezeld die hem gevangen tot bedaaren zogte te 

brengen 
10. dog dat hij in plaats van dat zeide al schoot ik die duivels dwars door, daar zou niet 

een haan na kraaijen, wij zijn dog onze eigene rechters. 
11. Dat hij gev: nog tegen de vrouw van voorschr: Johannes Jans gezegd heeft op 

zondag den 5 Februarij laatstleden 
12. Da al hij haa OAUMOETE ’ zij Di adt of naet zij ’ dart C spelden ê ek 01 haa Jd 

de kop af zoude 
13. Dat de gev: voorschr: vrouw in de maand Januarij had ontstoolen twee doeken 
14. Dat voorschr: vrouw hem gevangen op de daad aangesprooken had. 
15. dog dat hij Gevangen de Doeken tot zig nam en weigerde te rug te geeven 
16. Al het welke zijnde zaaken van kwaden gevolge en daarom anderen ten Exempel ten 

hoogsten strafbaar 
17. En vermits het Hoff den Klager geordonneert heeft de gevangen proces te maken 
18. Zoo houd de Klager deeze Articulen voor zijn Libel 
Etc., etc., Nicolaas Scheltema.
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Portefeuille 349, Dossier 5031: Salomon Levi 
Bevat een plakkaat gedateerd 9 Augustus 1797 (het Landschapshuis binnen Leeuwarden) 
TEKST (gedeeltelijk leesbaar) (Voorts bevelen wij alle logementshouder, Herbergiers, 

tappers, en andere Winkel- en Neering- doende Lieden/ om die geene/ welke in hunne huizen 
zodanige daaden mogten pleegen/ en gesprekken voeren/ als vooren omschreeven zijn/ 
aanstonds/ en zonder eenig tijdverzuim/ aan de Municipaliteiten en Fiscaals aan te brengen/ 
met opgave van de naamen en woonplaatsen der Persoonen/ welke daar bij teegenswoordig 
geweest zijn, zullende die geene/ welke hier in nalaatig zijn/ booven verbeurte van Tap, als 
verdagte Persoonen worden gedetineerd. Verzoeken eindelijk alle brave Burgers, en 
inzonderlijk de Officieren der gewaapende Schutterijen, om mede toezigt te houden op over- 
treedingen tegen dit ons Placaat. En op dat niemand hier van eenige ignorantie zal kunnen 
pretendeeren/ zal deeze alomme tn dit Gewest worden gepubliceerd en geaffigeerd/ ter plaatsen 
waar zulks gewoonlijk geschied: want wij zulks alzoo tot Heil des Volks/ bewaaring der rust 
en waarschouwing der Ingezetenen/ verstaan te behooren. … Dat alle die geene/ welke zig 
vergrijpen aan daaden/ waar door de Openbare Rust/ de persoonlijke veiligheid der 
Ingezetenen/ in hunnen Wooningen/ of buiten deselve/ wordt gestoord/ of hun eenig molest 
word aangedaan/ over het al of niet dragen van geoorloffde Teekenen/ of Versieringen; of 
eenige aanranding op hunne Persoonen/ Wooningen of Goederen mogt worden ondernoomen; 
gelijk ook allen die anderen tot dergelijke daaden mogten hebben aangezet’ (al schoon de daad 
'er niet op gevolgd waare) ingelijk met de dood zullen worden gestraft. … tegen den Staat/ 
tegen het Volk zelvs van Nederland/ te doen werken/ zig schuldig maaken aan verraad tegen 
de Onvervreembare Souverainiteit van het Volk/ en daarom ook/ zonder eenige onferming hoe 
ook genaamd, met de dood zullen worden gestraft. 

  

Articulen Examinatoir voor de Procureur Generaal deeser Landschappe Rat: Off: Klager 
CONTRA Salomon Levij van Swaagwesteijnde Geveangen en Beklaagde 

Om daar op door een Lidt van de Raad van Justitie als Commissaris te worden verhoord. 
1E dat de gevangen vrijdag morgen den 266 Augustus 1796 geweest is te Feenwouden 
2e en toen aldaar van Jouke Jans heeft gekogt twee gestoolen lammen voor elf car. 

gidns. 
3€ dat hij gevangen deselve lammen direct naar zijn huijs of woning heeft gebragt. 
4€ en ook die dag heeft willen slagten hebbende reeds een daar van de keel uitgesneeden. 
5€ en onder het bedsteede verborgen. 
6£ dat hij gevangen voor af order gegeven heeft aan Jouke Jans om hem vette schapen te 

besorgen. 
7€ zoo als ook aan hem besorgd heeft. 
Nicolaas Scheltema. 

Burgers, Raaden van Justitie! 
Nevens gaande tnformatien weegens het vinden van Twee Lammen ten huijse van 

Salomon Levij, Koopman te Zwaagwesteinde, en vier Drenten in het land van Gerrit Wijbes, 
huisman in de Valom onder Murmerwoude, hebben wij de Eene hier nevens aan Uwl: door 
onzen Executeur over te zenden. 

Wij hebben niet kunnen nalaaten om provistoneel de gevondene Lammen en Drenten, als 
mede de Persoonen van Jouke Jans en Salomon Levij in goede bewaring te neemen, voorts 
hebben wij van de gedetineerden hunnen confessien af genomen, dewelke wij hier nevens 
mede aan Uwl: laaten toekoomen. Wij beveelen Uwl: in Godes heilige Protectie, en verblijven 
na toewensching van heil, en aanbod van Broederschap. Uwli: toegenegene Medeburgers. Die 
van 't Geregte van Dantumadeel, Douwe Johannes. Damwoude, den 27 Aug: 1796. 

Confessie van Zalomon Levij, koopman te Zwaagwesteinde dog thans gedetineerde bij 
den Geregte van Dantumadeel.
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Zalomon Levij, Koopman te Zwaagwesteinde, oud ongeveer 44 jaar, thans gedetineerde 
bij den geregte van Dantumadeel, confiteerd dat hij donderdag nagt is te huis geweest, dog dat 
hij op vrijdag den 26® Aug: 1796 ’s morgens ongeveer 8 uur is gekomen ten huise van Sjoukje 
Jans, huisvrouw van Douwe Dirks arbeider te Feenwouden met oogmerk of deselve ook iets 
hadden te verkoopen, dat deselve aldaar heeft gevonden eenen Jouke Jans, arbeider te Feen- 
wouden, dat de gedetineerde en Jouke een Kopje Thee met Sjoukje Jans hebben gedronken, en 
wanneer zulks verrigt was heeft Jouke de gedetineerde aangesogt om vier Drenten van hem te 
koopen, dog dat de gedetineerde sulks van de hand heeft geweesen, hier op heeft Jouke de 
gedetineerde gepresenteerd om twee Lammen aan hem te verkoopen, het welk de gedetineerde 
heeft goedgekeurd, dog begeerde deselve eerst te sien, hier op zijn de gedetineerde en Jouke 
Jans gegaan na een stuk Land toebehorende aan Douwe Eelkes, huisman te Zwaagwesteinde, 
alwaar de beide Lammen waaren, en wanneer de gedetineerde deselve had besien heeft de 
gedetineerde Jouke Jans gevraagd waar de Lammen weg had en voor welke prijs deselve heeft 
gekogt, waar op Jouke de gedetineerde heeft geantwoord, dat de Lammen te Dokkum had 
gekogt voor tien Carglds, de gedetineerde heeft hier op Jouke Jans Elf Caroli Guldens voor de 
Lammen geboden, en voor welke Somma Jouke de gedetineerde de Lammen heeft verkogt, 
hier op heeft de gedetineerde direkt vier Guldens aan hem betaald en nog aan hem verschuldigt 
is zeven Caroli Guldens, meer van de zaak niet wetende, sloot na duidelijk voorlesinge. 
Actum, te Damwoude den 27 Aug: 1796, Douwe Johannes. 

Portefeuille 365, Dossier 5305: Salomon Levij 
(Aantekening: Het Hoff committeert den Burger Hartnxma om de gev: op deese naderer 

Artin te examineren, Act. den 24 Oct. 1797. … Gediend en geleverd den 14 Nov. 1797.) 
Nadere Articulen Examinatoir … CONTRA Zalomon Levij van Collumer swaag 

westeijnde gevangen en beklaagde. 
No.l. H.G. Sanburg, Scherpregter der Provincie Vriesland, oud 36 jaren, verklaart en 

attesteert bij deesen dat hij getuije op vrijdag den 3de februari 1797 als dienaar van den Hove 
van Justitie van Vriesland, met Adam Marinus mede dienaar van Gemde Hove in het Regthuijs 
te Collum in bewaaring hebben gehad eenen door haar geapprehendeerde Abele Reijtses, dat 
op dieselve dag sig voor vornoemde Regthuijs hebben vervoegd eene geheele Bende 
oproermakers van Collumer Zwaag Westeinde, dat hij getuijge op dat tijdstip om reeden rede 
kennisse van haar komst hadde, gewaapend in de voordeur stonde; en aan haar heevt gevraagt 
wat zij so gewapent aldaar zouden doen; dat hier op een Jood met naame Salomon Levi zeijde 
wij willen Aeble Reitses los hebben, dat is geen schelm of diev; dat hij getuijge hier op heeft 
gesegt wij laete hem niet los, of het geregte moet ons daar toe orders geeven, dat deese jood 
hier op heevt gesegt, hij zal er uit; dat hij getuijge hier op gesegt heevt dat zij hadden toe te 
sien wat zij deeden, dat hij getuijge en zijn mededienaars aldaar waaren als dienaars van het 
Hof van Justitie en ofp derselver order dat hij Salomon Levi hier op gesegt heevt het Hoff is 
hier Geen tel, daar schijtte wij wat op, hij zal er uit; dat hij Salomon Levi met de overige 
Bende voor de getuije staande, een deegen in de hand hadde, dat onder des nog een geheele 
menigte dit Regthuijs naderden, roepende is hij er nog niet uit; toe maar, er maar in; waar op 
hij Salomon Levi hem getuijge de deegen op de Borst zette en de andere van die bende sodanig 
indrongen dat hij getuijge en zijn mededienaer agter uijt moesten deinsen, en de gevangene aan 
deese bende overlaten, de getuijge geevt reden van wetenschap als in deesen gemeld neemt aan 
dit verklaarde met Eede te bevestigen. Leeuwarden, den den 16 8br (October) 1797. 

No.2. Adam Marinus, dienaar ’s Hofs van Justitie van Vriesland, verklaart bij desen dat 
hij getuijge op vrijdag den 30E febr: 1797 als dienaar van voornoemden Hove met H.G. Sand- 
burg mede dienaar van Vrieslands Hof in het Regthuijs te Collum in bewaring hebben gehad 
eenen door haar getuijgen geapprehendeerden Abel Reijtses, dat op deselve dag, sig voor 
voornoemde Regthuijs hebben vervoegd eenen geheele Bende oproermakers van Collumer 
Zwaag Westeinde, dat de getuijge Sandburg op dat tijdstip, om reeden reede kennisse van haar
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komst hadde, gewaepend in de voordeur stonde en aan haar heevt gevraagt, wat zij so 
gewapent aldaar zouden doen: dat hier op een Jood met Naame Salomon Levi zeijde wij willen 
Aeble Reitses los hebben, dat is geen schelm of diev, dat hij getuijge hier op heeft gesegt, wij 
laate hem niet los of het geregte moet ons daar toe orders geeven; dat deese jood hier op 
gesegt heevt, hij zal er uit: dat hij getuije hier op gesegt heevt dat zij hadden toe te sien wat zij 
deeden, dat hij getuijge en zijn mededienaar aldaer waaren als dienaers van het Hof van 
Justitie en op derselve order - dat hij Salomon Levi hier op gesegt heevt, het Hof is hier geen 
tel, daar schijtte wij wat op, hij zal er uit.- Dat hij Salomon Levi met de overige Bende voor 
de Getuijge staande, een deegen in de hand hadde, dat onder des nog een geheele menigte dit 
Regthuijs naderden, roepende is hij er nog niet uit; toe maar, er maar in. Waar op hij Salomon 
Levi hem getuijge de deegen op de Borst zette en de andere van die bende sodanig indrongen 
dat hij getuijge en zijn mede dienaar agtter uit moesten deinsen en de gevangene aan deese 
bende over laaten de getuijgen geevt Reeden van Weetenschap als in deesen gemeld, neemt aan 
dit verklaarde met Eede te bevestigen, in kennis mijn hand, Leeuwarden, den 17de October 
1797. 

No.3 en 4. Jacob Aukes en Piettie Wiebes, Egtelieden woonagtig onder Zwaagwesteinde 
beijde van Competenten ouderdom, verklaren bij desen dat op Sondag nademiddag den 546 
febr: 1797 ten haaren huijse gekomen zijn Eenige personen waar onder de Jood Salomon Levi, 
voorsten met een degen, schijnende so 't scheen, alle zeer verslagen, dat deese Salomon Levi 
zijn deegen voor het huijs in de grond heeft gestoken, welk van de kinders van haar getuijgen 
is gesien, dat deze bende niet lang aldaar geweest is, maar van daar vertrokken zijn ingevolge 
haar seggen ijder na zijn huijs, dat haar getuijges kinderen na zulx deese deegen uit de grond 
hebben gehaald, en welke deegen door haar getuijgen op haar Cast is gelegen. En bewaerd tot 
dato deeses den 2de October 1797, wanneer dezelve door haar getuijgen aan de Procf Joh. 
Stroband is overgelevert, de getuijgen geven rede van wetenschap als in desen gemeld, neemen 
aan dit verklaaren met Eede te bevestigen. Zwaagwesteinde, den 2de October 1797. 

Confessie van Salomon Levi van Collumerswaag westeinde dog thans gevangen op het 
Blokhuijs. 

Zeggende hij gevangen daar bij dat ongeveer zeven en veertig jaar oud is en dat wel op 
zekeren tijd gedwongen is om meede te gaan naar Collum, weet niet anders dan altijd goed 
gestaan te hebben met Abele Keuning geheel nooijt iets kwaad gedagt of gezegt te hebben van 
aan riemen te snijen of dat Abel Keuning van kant moeste zegt geen bloote sabel gehad te heb- 
ben maar wel een stok niemand gedwongen te hebben ook niemand gedreigt te hebben de kop 
te klooven en de glaasen in te slaan dat om die reedenen ook geen mensch heeft meede ges- 
leept teegen zin en wil alzoo niemand voor hem gev. behoevde te vreesen meer niet zeggende 
sloot zijn contesste naar deugdelijke voorleesing. Actum op het Blokhuijs, den 7 Sept. 1797. 
Nicolaas Scheltema, Proc. Gen. 

VONNIS: 
Alzo den Hove van het voormalig gewest Friesland uit de Confessien van Salomon Levij 

van Collumerzwaag westeinde, dog geboortig van Hessenland, oud 47 jaaren, tegenwoordig 
gev. en anderzins uit de procedures genoegzaam gebleken is; dat de gev. op den 3 Febr. 1797 
met eene geheele bende Oproermakers van Collumerzwaag westeinde, gewapend met een 
deegen, is op getrokken naar het rechthuis te Coltum, alwaar twee dienaers van de Crimininele 
Justitie eenen Abele Reitzes in bewaringe hebbende, gewapend in de voordeur stonden, die 
hun vraagden wat zij dus gewapend aldaar zouden doen? dat de gev. aan het hoofd van die 
oproerige bende en als aanvoerder van dezelve, geantwoord heeft: wij willen Abele Reitses los 

is geen schelm of dief, dat een der dienaeren daar op gezegt hebbende, wij laaten 
hem niet los, of het Gerechte moet ons daar toe order geeven, door de gev: daar op 
geantwoord is hij zal er uit, dateen der gemelde dienaeren hem gev. en makkers heeft 
gewaarschuwt, met te zeggen dat zij hadden toe te zien, wat zij deeden, alzo aldaar waaren in 
qualt als dienaeren van het Hoff van Justitie en op deszelfs orders de gev. daar op gezegd 
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heeft, het Hoff is hier geen tel, daar schijte wij wat op, hij zal er uit, dat de gev. met de 
deegen in de hand voor de dienaars staande, onderwijl dat nog een geheele meenigte dat 
Rechthuis naderde, en roepende, is hij er nog niet uit, toe maar, er maar in, daar op den eenen 
dienaar den deegen op de borst gezet heeft, terwijl de overige bende oproermakers zodanig 
indrongen, dat de dienaers agter uit moesten deinzen en Abele Reitses aan hem en de overige 
geweldenaars overlatende. dat de gev. op Zaturdag den 4 Febr. 1797 met een bloote Sabel of 
deegen in de hand, anderen heeft gedwongen, en wel voornamelijk Jacob Aukes en Jane Wil- 
lems beide woonagtig te Collumerzwaag, om met hem en de oproerbende te gaan, dreigende 
hun anders de kop te kloven en de glazen in te slaan. dat de gev. hier door menschen heeft 
mede gesleept, welke tegen zin en wil, enkel uit vrees voor zijne dreijgementen hem hebben 
moeten volgen, dat de gev. op dien dag met een hoop muitelingen of oproermakers op weg is 
geweest naar Dokkum en bij die gelegenheid gezegd heeft: dat zo hij Abele Keuning ont- 
moette, hij dezelve aan riemen zoude snijden, dat hij gev. niet verre van de wooning van 
Abele Keuning af zijnde, heeft gezegd dat voorn. Abele Keuning van kant moestte, zijnde de 
gev. 's anderen dags ook nog gewapend met een deegen in geselschap van anderen gekomen 
aan het huis van Jacob Aukes te Zwaagwesteinde, waar omtrent dien deegen toen in den grond 
gestoken en gelaten heeft. - dat de gev. zich dus als een der voornaamste oproermakers en aan- 
voerders der Muitelingen heeft gedragen en alzo zich schuldig gemaakt aan daaden die anderen 
ten exempel wel zwaarlijk behooren te worden gestraft. 

Zoo is ’t, dat het voorschr. Hof op alles rijpelijk gelet ende geconsidereert hebbende, het 
geene men in deezen behoorde te consideren, in de naame en van wegen het Bataafsche Volk, 
den voorn. gev. heeft gecondemneert en condermneert hem bij deezen, omme bij den scher- 
prechter op het Schavot geleijdet, aldaar met den Zwaarde geexecuteert en alzo van het leeven 
ter dood gebragt te worden. Actum, den 17 Maart 1798. 

Verklaaring afgelegd door den Burger Jan Coopmans voor de Commissarissen uit de 
vereenigde Commissien van Corespondentie en gedeputeerden de Burgers H. Cuperus en F: 
Dublinga, benevens den Secretaris H: W: Alma. 

No.l. De Burger Jan Coopman oud twee en twintig jaren, woonagtig in Collumerland 
onder westergeest, verklaard waar te zijn, dat hij op Saturdag den 4 Februarij 1797 ongeveer 
een uren naademiddag, door een hoop der muitelingen gedwongen is geworden meede te gaan 
naa Dockum, nog niet bewust is wie, of hoe de naamen zijn van hun, die hen gedwongen heb- 
ben, dat hij op weg zijnde met de hoop naa Dockum had hooren zeggen, van eenen Kobus Jur- 
jens, dat hij geweest was op het Collumer verlaat bij Abele Keuning, dat hij dezelve aangetast 
had, waar op Keuning hem uit vrees de hand had gekust, en hij daar op ten antwoord gaf, blik- 
sem wilt gij mij bijten, dat zig onder deeze hoop bevond een Feike Luitzes, die de meenigte 
aanvoerde en courrageerde en op Dockum los te gaan, dat daar naa op Leeuwarden zouden los 
gaan, dat verders nog onder de meenigte waaren een Marten Joukes schoolmeester van 
Driesum, die ook als een der hoofden scheen te ageeren, dat deeze te paard had gezeeten om te 
spioneeren hoe het bij Dockum gesteld was, dat eene Salomon zijnde een Jood, woonagtig te 
Zwaag of Westerende, zig zeer brutaal had gedraagen, en had gezegd dat zoo hij Abele Keun- 
ing ontmoete dezelve aan riemen zoude snijden, dat onder de hoop meerdere aanvoerders 
waaren, die egter bij hem Coopman in persoon niet bekend zijn; dat hij de meenigte die bij het 
huis ter noord bij elkanderen geweest zijnde, begroot op drie duizend, dog dat hij het laaste 
tolhek aan Dockum een hoop agter zijn gebleeven, die den getuige oordeelde dat uit vrees niet 
verder durfden avanceeren. Nog verklaart de getuige dat bovengenoemde Feike Luitses als 
gecommitteerde scheen benoemd te zijn, wijl hij aldus door de muitelingen wierd genoemd. 

Verders verklaard den getuige dat in de schuit, waar uit de militairen door het Canaille 
gehaald zijn, zig ook had bevonden een Louw, bij genaamd Corporaal, dat hij van dezelve had 
hooren zeggen tot de meenigte heb eheele 2 k sh 

  

n, dat den getuige niet weet dat gemelde Louw de Soldaaten 
meede hadde gedwongen, maar wel van hem had hooren zeggen, dat er goed volk in de Schuit
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was: dat nog verder door de meenigte was gezegd, dat wanneer Sijberen van Rijs lid van den 
gerechte van Dockum door hun ontmoet wierd, dezelve van kant zoude brengen, waar op een 
Anderies Heintje had gezegd, Jaa, die mag er wel aan dat is een groote Patriot. De getuige niet 
meer weetende, etc. Aldus afgelegd voor ons onder geteekende Commissarissen uit de 
vereenigde Commissien van Correspondentie en gedeputeerden uit het Prov: Best: van Fries- 
land en meede door de getuige zelve verteekend. (was get. Jan Koopmans./ H.D. Dublinga, 
À. Cuperus, H.W. Alma) 

   

   
       

Informatien genoomen bij den gerechte van Dantumadeel wegens gepleegde 
baldadigheeden en verregaande verkeerde uitdrukkingen zo voor als op den 4 Febr. 1797. 

No.2. Sijds Fopkes huisman te Birdaard, oud 37 jaar, … deponeert dat hij op Saturdag 
den 4 Februarij 1797 ’s avonds ongeveerd tien uur DIS van Giffen, predikant te Birdaard en 
Jan Foppes, huisman aldaar, op de weg te Birdaard is tegen gekoomen, en wel een weinig na 
die tijd dat de Canonnen te Dockum tegen de oproerige bende waaren gelost, tegens DMS van 
Giffen heeft gezegd, DIS wat gaat het er door, dat DMS van Glffen daar op heeft gezegd dat 
had ik al gedagt, want ik heb wat, Jan heeft wat, en gij hebt wat, dat soekt de regering ons te 
ontnaderen want zo kan de regeering niet, het verwondert den deponent Ganschelijk niet dat 
DMS van Giffen zulke uitdrukkingen durfde te voorschien brengen, vermits dezelve bij hem 
bekend staad niet alleen voor een volstrekte tegen werker van de tegenwoordige 
regeeringsvorm, maar daar en boven voor zulk een perzoon dewelke de ingesetenen niet anders 
dan quade denkbeelden soekt in te boesemen, meer van de saak niet wetenende, etc. 

Jane Willems arbeider te Collumer Swaag oud 27 jaar, … deponeert dat op vrijdag den 3 
Februarij 1797, Alberd Foppes mede aldaar woonagtig de getuige heeft aangezegd om zig te 
Collum te vervoegen en als dan de gevangene mede te ontslaan, dat de getuige daar op na Col- 
lum ts opgereijst en wanneer daar was gekomen, dat er veel menschen bij malkander stonden 
voor het Regthuis, dat de getuige direct gehoord heeft dat de gevangene was ontslagen, daar 
op weder na huis is gereijst, verders verklaart de getuige dat op Saturdag den 4 dito bij hem 
zijn gekoomen Jacob Taedes van Collumerswaag en Zalomon Levij van Swaagwesteinde hem 
getuige dwingende om op de weg te komen of dat hem anders de kop zouden klooven, de 
glasen inslaan, en veel dreigementen meer dat de getuige bevreest is geworden, en zig daar op 
op de weg heeft vervoegd en gereijst met meer anderen de weg op na Swaagwesteinde, dat 
daar op den Supstituut Procureur Generaal (=Groenia) eenige Dienaars en gewapende burgers 
de getuige zijn tegen gekomen en hem en meer andere in de Kerk te Collum hebben gebragt, 
zijnde de deur eenige tijd daar na met geweld weder geopend, waaar op de getuige en de 
anderen uit de Kerk zijn gegaan, hier op is de getuige van Collum na het Collumer verlaat 
gereijst en wanneer digt bij het huis van Abele Keuning was, heeft Abele hooren kermen, dog 
dat zig niet durfde in huis begeven om hem te helpen, eindelijk verklaarde de getuige dat 
Zalomon Levij, wanneer niet verre van Abele Keunings huis af waaren gezegd heeft, dat 
Abele van kandt moest, dog dat de getuige Salomon bij het Schouwder heeft gevat, en gesegd 
neen, daar niet heen, waar op de getuige na huis is gereist, meer van de saak niet weetende, 
etc. 

  

No.3. Harmen Thomas, arbeider te Collumerswaag, oud 55 jaar, … deponeert, dat 
Alberd Foppes van Collumerswaag hem op vrijdag den 3 Februarij 1797 aansegging heeft 
gedaan om na Collum te reijsen en als dan de gevangen aldaar weeder te ontslaan, dat de 
getuige een endweegs is gereijst, weeder na huis is gekeerd, vers verklaard de getuige dat op 
Saturdag den 4 dito ten zijnen huise is gekomen Jacob Taedes van Collumerswaag en Salomon 
Levij van Swaagwesteinde teder met een bloote sabel in de hand, dat gemelde persoonen de 
getuige hebben gedwongen, na Swaagwesteinde te reijsen, of dat hem anders de kop zouden 
klooven, de glaasen in slaan, en andere uitdrukkingen meer, dat de getuige bevreest zijnde 
geworden zig een weinig derwaards heeft begeven, dog dat de Substituut Procureur Generaal, 
eenige dienaars en gewapende mannen de getuige na Collum in Kerk hebben getransporteert,
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dog dat de deur eenige tijd daar na met geweld wierd geopend waar op de getuige weder na 
huis is gegaan, meer van de zaak niet weetende, etc. 

No.4. Jacob Aukes, knegt van Jan Jarichs huisman te Collumerswaag oud 22 jaar, … 
verklaard dat op den 3 Februarij 1797 ten huise van de Boer Jan Jarichs is gekomen (wanneer 
de Boer en vrouw uit waren) ongeveer 3 uur Salomon Levij en Pieter Cornelis beide te Swaap- 
westeinde, dewelke de getuige drongen om meede te gaan, of wilden de getuige doodslaan: 
waar op de getuige ts medegegaan tot Hedde Eebes, wonende bij Collum, alwaar de getuige 
zig versteeken heeft, en is te rug gereist: meer van de zaak niet weetende, etc. 

PRO PAUPERE CAPTIVO Remonstrantie voor Salomon Levij van Collumerzwaag, 
gevangen en beklaagde CONTRA De Prof Generaal van dit gewest rat: off: klaager. … Dat de 
gevé op den 4 febr. 1797 gedwongen is geworden om met eene verzamelde menigte van zijn 
huis af te gaan na het huis ter Noord toe, als wanneer hij eene gunstige geleegenheid vonde om 
uit het gezichte der meenigte te geraaken en alzoo te ontkoomen. Dat egter de klaager hem ten 
laste legt dat hij gezegd zou hebben dat als hij Keuning, of Abele Keuning vond, den zelven 
aan riemen zoude snijden. Dan de klaager heeft zulks door een getuige, Jan Coopman, 
beweesen, dog deeze eene getuige is als geene, dan hoe weinig staat te maaken is op deeze Jan 
Coopmans, is Ulieden Raaden reeds gebleeken uit ’t Proces van Louw Johannes, waar toe de 
gevé zig refereert, 

De beschuldiginge van Jane Willems behelst, dat deze gevangene op Saturdag den 4. 
febr. 1797 den getuige zoude gedwongen hebben om op de weg te koomen, of dat hem anders 
de kop kloven, de glasen inslaan zou, etc. moet UI: al suspect voorkomen, dewijl voor eerst de 
geve alleen geen grote vreese ijmand konde aanjaagen, wijl hij een klein en geensins sterk per- 
soon is, maar ook bovendien des gevangens reporbatoire getuigeen Fokke Abrahams en Tjepke 
Tjoerds deponeren dat hij Jan of Jane Willems onder de oproerige menigte op weg geweest is, 
niet behoevende gedwongen te worden. Verders koomt een Harmen Tomas op, die zegt, dat de 
geve op Saturdag den 4 febr. 1797 ten zijnen huise gekomen is met een bloote sabel in de 
hand, hem dwingende om met na Zwaagwesteinde te reijsen, of anders hem de kop en glasen 
in te zullen slaan. - dog hoe weinig credit die Harmen Tomas verdient, blijkt uit de repor- 
batoire getuigen Hendrik geerts en Baukje Tjeerds die deponeren dat hun kind een oorijser ver- 
looren had, dat Harmen Tomas ’t zelve ras te Dokkum verkogt had sonder sulks bekend 
gemaakt te hebben, dus hij als dief was, te meer dat zij 'dt hem overgeslaagen hadden, dog dat 
hij ’t sterk ontkend had. Egter toen hij Harmen Tomas de zaak naader indagte, en bevreesd 
wierde, of men hem desweegens niet in 't kastje zoude sluiten, heeft hij ’t naderhand voor die 
getuigen geconfesseerd, en drie guldens daar van te rug gegeeven. Dan verhaalt eindelijk de 
getuige Jacob Aukes, dat hij door de gev op den 3. febr. 1797 circa drie uur te Col- 
lumerswaag gedwongen is geworden om met te gaan, 't welk immers suspect is, daar hij zelve 
vrijwillig op de weg geweest is, volgens de reporbatoire getuige Lammert Annes, en nog 
meerder wort dit twijffelagtig, en strijdig, daar in ’t nader Proces Hendrik Gialts Sandurg en 
Adam Marinus voorgeeven dat de geve op die tijd te Collum voor 't regthuis zou geweest sijn, 
hoewel de gevangene zulks stellig ontkent. Etc. 
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Portefeuille 365, Dossier 5312: Jacob Jurriens 
(geexamineerd op de Art. Examinatoir op 6 Nov. 1797; gediend en geleverd den 21 

November 1797) 
ARICULEN EXAMINATOIR voor de Procureur Generaal deeser Landschappe Rat: 

Off: Clager CONTRA Jacob Jurriens gev. en Bekl. 
Om hier door een lid uyt de Raad der Justitie als Commissaris te worden verhoord. Den 

Klager stelt waar te zijn: 
1. Dat den gevangen den 31 Jannuarij 1797 bij gelegentheid der Registratie tot de Burger 

wapening geweest is met andere Burgers ten huize van Keimpe Aukes Castelein in Zwaag- 
westeinde. 

2. Dat den gevangen na dat het geregte korte te vooren was vertrokken, en er 
Baldaadigheeden teegen het geregte bijzonder teegen den Burger drevis Uiterdijk hadden plaats 
gehad, gezegt heeft teegen Tjepke Femmes dat hij 't geregte moeste naazetten. 

3. dat Tjepke Femmes dit heeft geweygerd met te zeggen gaa zelve heen. 
4. Dat de gevangene op vrijdag nademiddag den 3de Februarij 1797 onder de oproerige 

bende te Collum op de Regtkamer is geweest. 
>, dat de gevangene alldaar veele en sterke discussien teegen de meede geregtslid Jacob 

Ellens heeft aangeregt. 
6. Dat den gevangene met Louw Corporaal tans meede gevangene zig als de opperste 

den Bende hebben vertoond. 
7, dat den gevn. op vrijdag den 3 Febr: Il: in geselschap van een groote meenigte 

oproerlingen ‘s avonds ongeveer agt uur is geweest ten huize van Andries Andries hospes te 
Zwaagwesteinde. 

8. dat in gezelschap van de gevangene waaren Lieuwe Jelles en de naam . 
9. dat de gevangene op dien zelven dag is geweest ten huize van Keimpe Aukes MF Bak- 

ker en Castelein te Zwaagwesteinde. 
10. dat den gev: Keimpe Aukes heeft aangezegd om meede te reijzen na Collum alwaar 

alles in Rep en Roer was om de gevangene Abele Reitses los te maaken. 
11. dat Keimpe Aukes hem gev: dit heeft afgeraaden, waar op de gev. is vertrokken. 
12. dat de gevangen bij Andries Andries zijnde onder hem gev: de sogenaamde Prins, 

Pietter Cornelis, Salomon Levij, en Hedzer Andries, beslooten is om na de Valom te gaan en 
Elders ter Ontwapening der Vrijcorpsen. 

13. dat op sterken aandrang der zogenaamde Prinz de menigte is na buiten gegaan ten 
Einde gecommitteerden te stemmen. 

14. dat onder deeze stemming is geroepen Ik stem Jacob Jurriens. 
15. dat de gev: den 3 Febr: bij Boele IJttes is gekoomen op 't Land en hem Boele IJttes 

heeft aangezegd dat hij meede moeste na Collum wijl daar alles in rep en roer was om een 
gevangene te ontslaan. 

16. dat Boele IJttes gezegd heeft dat zulks niet goed was. 
17. dat den gevn. hier op gezegd heeft het is nu begonnen het moet er nu ook door 

gaande hij gevn. hier op weg. 
18. dat de gevangen hier na in gezelschap van den menigte volk te of omtrent 

Veenklooster is geweest waar onder waaren Salomon Levij en een vreemdeling met wien hij 
gev: en Salomon Levij het zeer druk hadden. 

19. dat deeze vreemdeling gezegd wierde meer te weeten als regt Neen seggende Som- 
mige dat hij een gezant van de Prins was tog anderen dat hij de Jonge Prinz was. 

20. dat onder deeze menigte toen gesprooken is om te bepaalen dat men den avond bij 
Andries Andries te Zwaagwesteinde bij Elkander moesten koomen. 

21. dat den gev: dien avond ten huijze van Andries Andries is geweest en aldaar met de 
zogenaamde Prins en anderen 't Woord heeft gevoerd. 

22. dat den gevn. met anderen niet ’t gerugt als of er volk van de Valom in aantogt 
waaren uyt ’t huis is gegaan en weggereisd.
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23. dat Boele IJttes 's avonds Elf Uur van daar na zijn huis is gegaan en ’s morgens daar 
aan volgende ongeveer vijf uur is wakker geraakt door het roepen dat hij moeste opstaan en 
op de weg koomen. 

24. dat hij Boele IJttes op dit roepen gevraagd heeft wie dat zij waaren en ten antwoord 
heeft bekoomen driesumers. 

25. dat Boele IJttes hier op is opgestaan en gegaan is na ‘t huis van Cornelis Johannes 
niet weetende wat te doen. 

26. dat Boele IJttes op weg na Cornelis Johannes gaande den gevn. is ontmoet en gegaan 
is na Cornelis Johannes. 

21. dat den gev: aldaar zijnde gezegd heeft 't is nu al in 't Rumoer: gij moet meede. 
28. dat Cornelis Johannes zig hier op verontschuldigde met te zeggen dat hij niet in order 

was. 
29. dat de gevangene daar op gezegt heeft dan moet uw knegt meede gaande Boele IJttes 

hier op weg vlugtende na Buitenpost. 
kn dat de gevangene op den 4 Febr: 1797 met de oproerige benden op weg is gegaan na 

Dockum. 
31. dat den gevangene na bij Dockum zijnde teegen Jelle Eijberts heeft gezegd, wat zegt 

sij nu van U dorpreetersplaats gij zult er geen duyt van hebben gij hebt het vergeefs bedient de 
Patriotten kunnen tog alles op men hoeft elkander miet na de bek te praaten. 

32. dat de gevangen op den 4 Februarij lÌ: 's avonds ongeveer vier uur met een grote 
meenigte oproerlingen aan 't huys van A: W: Keuning is gekoomen. 

33, dat den gevangen de Eerste is geweest welke in Keunings huis is getreeden wordende 
door de bende gevolgd. 

34. dat zo drag de menigte met hem gev: in huis was alles kort en klein van de bende is 
geslaagen. 

35. dat den gevn. op Sondag den 5 Februari Il: in de herberg te Zwaagwesteinde teegen 
Leenert Leenerts arbeider gezegt heeft om de absente ingezeetenen aan te zeggen om meede te 
compareeren. 

36. dat dezelve hoorende dat veele met den gevn. van dat denkbeeld waaren is genood- 
zaakt geworden dat ten uytvoer te brengen. 

37. En aan Eenige dat boodschap heeft bekend gemaakt en zig met de vlugt heeft gered. 
NICOLAAS SCHELTEMA 

  

Informatien genomen bij den gerechte van Dantumadeel den 22 Maart 1797. 
Douwe Lucas vrijgezel woonagtig te Rinsumageest, oud 48 jaren, … verklaarde dat op 

den 4 Febr: 1797 door eenige perzonen, zonder dezelve bepaald te kennen, gedrongen is om 
mede te gaan, en komende te Zwaagwesteinde, ontmoete Anne Heddes van Akkerwoude, dog 
thans gevangene op 't gedemolieerde Blokhuis, een mes in de hand hebbende, zeide de getuige 
tegens Anne Heddes, dat is mijn mes; waar op Anne Heddes zeide, dat kan wel wezen, ik heb 
dat uit u huis mede genomen; waar op de getuige zeide, geev mij dat weder, het mogt anders 
weg worden, en ik heb er verlet van, tog komende in ander praat, heeft de getuige het zelve 
niet weder gekregen, en zijn dus van den anderen gescheiden. Meer van de zaak niet wetende, 
etc. 

Willem Jans, arbetder, woonagtig te Zwaagwesteinde oud 37 jaar, … verklaarde dat op 
den 31EEN Januarij 1797, ten huize van Keimpe Aukes Castelein te Zwaagwesteinde gekomen 
is, om geplaats te worden op de Lijst van algemeene Burgerwapening; wanneer onder de ver- 
warring in ’t uitgaan van het Geregte, Jacob Minnes, woonagtig te Zwaagwesteinde, op een 
geweldige wijze op een der geregtsleeden, hebbende een Ruige muts op, zijnde Drewes Uiter- 
dijk, zijdelings is aangevallen en gestoten; waar op de getuige zeide; Jacob dit gaat verkeerd, 
dit kan zoo niet. Nog verklaarde de getuige, dat op den 4 Febr. 1797, vroeg in de 
Morgenstond voor dag, door Leendert Leenderts mede te Zwaagwesteinde en Marten Pieters
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onder Kollumerzwaag, is aangezegd om gaau, gaau op te staan en mede te gaan, waar op de 
getuige een eind weegs is mede gegaan, en zig heeft versteeken. Meer van de zaak niet 
wetende, etc. 

Tjipke Femmes, arbeider te Zwaagwesteinde, oud 26 jaar, … verklaarde, dat op den 
31tEN Januarij 1797, ten huize van Keimpe Aukes, Castelein te Zwaagwesteinde is gekomen, 
om geplaatst te worden op de lijst van Algemene Burgerwapening; onder de verwarring in ’t 
uitgaan van het Geregte, Jacob Minnes te Zwaagwesteinde op Drewis Uiterdijk Lid van ’t 
Geregte, geweldig op de zijde is aangevallen en gestoten; voort daar op stak Sijke Eelkes te 
Zwaagwesteinde de hand uit na het hoofd van gem: DF Uiterdijk een stoot daar aan 
toebrengende. Nog verklaarde de getuige, dat eenigsints na dat het Geregte was vertrokken, 
Jacob Jurjens huisman aldaar, de getuige gedrongen heeft om het Gerechte na te zetten, 't welk 
de getuige weigerde met te zeggen, gaa zelve heen. Meer van de zaak niet wetende, etc. 

Trijntje Fokkes, huisvrou van Hendrik Klases, woonagtig te Rinsumageest, oud 30 jaar, 
… verklaarde dat op den 4 Febr: 1797, ten huize van de getuige gekomen is Sake Jillings, 
woonagtig te Rinsumageest, de getuige haar man gedwongen heeft, om het Exercitie geweer 
over te geeven, of dood: waar op de getuige haar man heeft aangeraden, om het maar over te 
geeven; en hetzelve door Sake Jillings aangenomen zijnde, vraagde om de patroontas, 't welk 
ook over gegeeven is: daar op vraagde Sake Jillings de getuige haar man, dat hij die niet had; 
gevende Sake Jillings de stok, waar mede gekomen was, aan de getuige haar man over, en 
zeide dat hij ook met moest. Waar op Hendrik Stevens van Damwoude, voor de deur der 
getuige staande zeide toe Duivel, geev het geweer maar over, doe heste daar lang genoeg 
mooyweer mede gespeelt; wij zullen er nu mooyweer mee speelen. Nog verklaarde de getuige 
dat eenigen tijd daar na, wanneer de woeste hoop vertrokken was, ten huize van Marten 
Popkes zijnde, Aafke … huisvrou van Jan Wates, huisman te Rinsumageest, in gem: huis 
gekomen is, en zeide, dat het haar zeer verwonderde, hoe dat het Geregte de avond te voren, 
zijnde den 3 Febr: 1797, zoo lange in ’t Regthuis hadden durven blijven; dewijl zij wist dat het 
volk zoude komen, om het Geregte van het Regthuis af te schieten, en het Regthuis om ver 
halen; en dat haar veint (zijnde haar knegt) te nagt al klaar geweest was: en dat in dien ze nu 
van avond weder omkomen DI Uiterdijks huis, zijnde een der Gerechts leeden, het huis van 
boven deel gehaald zoude worden: en in dien ze DF Uiterdijk dan kregen, dat hij dan ook 
Capot zoude worden gemaakt: dat Drewes Uiterdijk daar al aan getwijffeld heeft, om dat hij al 
voortgegaan is van Morgen na Dokkum. Meer van de zaak niet wetende, etc. 

Andries Hendriks, MI Smid te Rinsumageest, verklaarde dat op den 4 Febr: 1797 Lam- 
mert Lucas van Damwoude tegens de getuige zeide, zeide, terwijl de getuige in de stoep stond, 
doe Duivel zuiste er ook uit, Zijnde des getuiges vrou, die pas 3 dagen oud kraams was, hier 
door zeer ontsteld geworden. Nog verklaarde de getuige, dat mede gereist is, tot in ’t huis van 
Foeke Johannes, Castelein in de Valom, dat Hilbert Pieters, Kuipersknegt te Rinsumageest, tot 
de getuige zeide, zij zoo verdoemd, nu durven wij weer Wilhelmus slaan, en verder voort- 
gaande de weg langs slaande allerley Orange liederen op de Trom, welke Hilbert had mede 
genomen van Rinsumageest, en dat gem: Hilbert Pieters, nog bij Dokkum voor de Poort, Wil- 
helmus geslagen heeft, terwijl een perzoon bij de getuige onbekend, met een haak op de 
schouder, gedanst heeft. Nog verklaard de getuige, dat Sake Reitzes knegt van Murmerwoude, 
zijn best heeft gedaan, met de Bijl te Rinsumageest, hakkende de vrijboom mede om; en lig- 
gende heeft de koker daar van met geweld, met de Bijl ín stukken geslagen. Verders verklaard 
de getuige dat gem. Sake Reitzes knegt met Eke Jochems van Wouterwoude, zittende beide te 
Paard, de getuige, en anderen zijn tegen gereeden, en riepen, dat het meeste volk in de Valom 
gebleeven was, en dat ze die van daar zouden halen, en voor hun opdrijven. Nog verklaard de 
getuige dat Haring IJpes en Jacob Pieters, beide woonagtig te Rinsumageest, 's avonds 
ongeveer 8 uur, beide te Paard zittende, de getuige zijn ontmoet met anderen, hebben de paar- 
den stil doen houden, zijnde gewapend met een pistool in de hand of iets anders, en zeiden, dat 
hun voornemen was, om het volk van agteren op te voeren tegen Dokkum. Meer van de zaak



  

É 
4 

Í 

Í 
È 

|
 

  

99 

niet wetende, etc. 
Trijnte Swaagman jonge dogter, oud 29 jaar, … verklaarde dat op den 4 Febr: 1797, ten 

huize van haar vader, H: Swaagman, Schoolmf te Rinsumageest/aldaar, gekomen zijn Andries 
Harms, wevers vrij gezel te Rinsumageest, met anderen dringende Andries Harms, de getuige 
haar broeder Poke Swaagman, Schoolm! te Birdaard, om mede te gaan, zeggende, doe 
Blixem, zuis toe ook niet met. (stotende met een Exercitie geweer ’t welk hij bij zig had op de 
grond) ’t is tog nu Orange boven verdoemt. heste immers doe mede geexerceert op ’t Land; ik 
heb het gezien zuis toe nu niet met blixem? waar op de getuige ten huize is uitgegaan, en na de 
buuren gevlugt. Meer van de zaak niet wetende, sloot na duidelijke voorlezinge. Aldus 
genomen op ‘t Districts Regtkamer te Rinsumageest, de dato als boven, het Geregte 
voornoemt. D:J: Uiterdijk, ter Ordt van ’t Geregte, H: Swaagman, gezw. Clerk. 

PRO PATRIA 
Geextraheerd uit het informatieboek van Dantumadeel. 
No.5. Jeele Eijberds Dorp! te Swaagwesteinde, oud 27 jaren, … deponeert dat op den 4 

Februarij ongeveerd 7 uur, door zijn vrouw gehaald was van Halbe Johannes uit de Valom, op 
aansegging van Cornelis Johannes knegt in Zwaagwesteinde dewelke had hooren zeggen, dat 
de deponent te huis moet koomen, en anders dat hij gedood zoude worden. Willende hem 
deponent niet meer waarschouwen, waar op de deponent met zijn vrouw na huis is gegaan. 

De deponent zig niet langer vertrouwende te huis reisde na Collumerzwaag, alwaar 
komende bij een troep menschen die door de supstitut gevangen genomen waren met hoezaren 
waar mede een uur ongeveer vertoeft heb, wanneer de supstituit een gewapend burger in de 
hoop bij mij heeft gezonden, en mij vrij en vrank na huis heeft gezonden. 

Zijnde voorts mijn huis voor bij gereist na Halbe Johannes in de Valom, verhalende mijn 
wedervaren, na eenige vertoeving ben uit vreese weder na huisgekeert en aldaar komende rade 
de menigte, aldaar weder vergadert, om tog nu met te gaan. Zoude dan nog mogelijk vrij blij- 
ven, waar op mede gereist ben na Feenklooster ’t huis ter Noord en verder de Trekweg langs 
na Dockum, in onse reise digt bij Dockum zeide Jacob Jurjens woonagtig te Westereinde tot 
mij (die anders tegens mij daar niet over spreken wilde) wel nu wat zegt gij nu van de Dor- 
pregters plaats gij zult er geen duit van hebben gij hebt het vergeefs bedient de Patriotten kun- 
nen het tog alles op, men hoeft elkander niet na de bek te praten, voorts nog een weinigje 
gaande wierd te Dockum geschoten terwijl ik bij Taeke Freddriks tn huis was waar op een 
sterke aandrang in dat huis kwam en door marscheerde, agter uit, om zig met de vlugt te red- 
den, dewijl de deponent zig insgelijks gered heeft na huis gaande te bed. 

Op Zondag morgen ongeveer 7 uur, na dat opgestaan was, zijnde weder twee persoonen 
na des deponents huis gekomen zonder deselve te kennen, en roepende van verre dat ik mede 
moest of dood, waar op eenigen tijd na gereist ben na Collumerswaag en zijn dus reisende op 
weg aangevallen door Jacob Taedes, woonagtig te Collumerswaag die ons van agteren op 
dreeff te Peerde met een bloote sabel in de hand onder sterke dreigementen, tot aan Heine 
Keimpes huis alwaar de deponent zig van de weg af begeeven op de landen, alwaar met eenige 
ons enige tijd hebben opgehouden om vrij te komen tog Auke Jacobs te Collumerswaag heeft 
tot twee reisen toe met een zware koppel de deponent gedreigt te slaan en zeide het koomt van 
zulke Duivels af zulke moet men dood slaan, tog wierde telkens door anderen belet meer van 
de saak niet weetende, sloot na duidelijke voorlesing. 

No.6. Leendert Leenderts arbeider te Zwaagwesteinde van Competente ouderdom, … 
deponeert dat hij op Zondag morgen den 5 Februarij 1797 is geweest bij of in de Herberg te 
Zwaagwesteinde alwaar meede een groot aantal ingesetenen van den zelven dorpe tegenswoor- 
dig waaren. dat Jacob Jurjens huisman mede in Zwaagwesteinde woonagtig teegens mij 
deponent heeft gezegd om de absente ingeseetenen aan te zeggen om meede daar te com- 
pareeren, dat hij deponent geheel aan dat versoek geen behagen had, dog hoorende dat 
verscheidene van het zelfde denkbeeld waaren gelijk Jacob Jurjens, is genoodsaakt geworden 
zulks ter uitvoer te brengen, dog wanneer aan eenige het boodschap van Jacob Jurjens had 
bekend gemaakt heeft zig zelven te soek gebragt, meer van de saak niet wetende, etc. 
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No./. Andries Andries Castelein te Zwaagwesteinde, oud 44 jaar, … deponeert dat op 
den 3den Februarij 1797, s avonds laat ongeveer 8 uur een menigte menschen ten zijnen huise 
zijn gekomen onder welke zijn geweest Lieuwe Jelles te Zwaagwesteinde dewelke zig onder 
anderen heeft uitgedrukt stootende met een stok op de grond het zal er door als mede Jacob 
Jurjens huisman mede aldaar, en een zogenaamde Prins dewelke op een gerugt dat der volk in 
aantogt was zijn Rok of Jas uittrok en van zig heeft geworpen welke Jas of Rok de deponent 
heeft geborgen, en op 't bed gesmeeten zijnde de Jas of Rok weder van de deponent gehaald 
door een jong persoon zonder hem te kennen tog zeide hiertoe gelast te zijn, welke 
zoogenaamde prins zig met het ander gezelschap buiten heeft begeven, waar van zommige kort 
daarna zijn te rug gekeerd in des deponents huis tog de zogenaamde prins niet, zoo ver den 
deponent weet, nog was onder het gezelschap Hedser Andries arbeider in Zwaagwesteinde 
welke Hedser Andries den deponent dien dag had gedrongen om mede te gaan na Collum 
onder bedreiging dat den deponent anders moest verwagten wat hem overkwam, meer van de 
saak niet wetende, etc. 

No.8. Keimpe Aukes, MT Bakker en Castelein te Zwaagwesteinde, oud ongeveerd 45 
jaar, … deponeerd dat op den 3de Februarij 1797 ongeveerd 12 uur tot zijnen huise is 
gekomen Jacob Jurjens huisman mede aldaar, de welke den deponent heeft aangezegt om 
meede na Collum te reisen, alwaar alles in rep en roer was, om de gevangene Abel Reitses los 
te maken, het welke den deponent heeft afgeraden en te huis is gebleven en Jacob Jurjens 
vertrokken nog verklaart den deponent dat ongeveerd 2 uur ten huise van den deponent is 
gekomen Hedser Andries mede aldaar met anderen, waar op Hidser Andries den deponent 
driegde om mede te gaan na Collum of dat de avont zijn huis zou worden gesloopt, of den 
deponent kapot, waar op den deponent mede reisde sonder tijd te hebben van te Eeten, na Col 
tum, en daar komende was de gevangene al los,en na eenige tijd aldaar vertoefd te hebben is 
met de menigte te rug gereist en is als doen ongeveerd Feenklooster ontmoet de zoogenaamde 
prins met anderen zonder deselve te kennen tog zeide de zoogenaamde Prins tegens Salomon 
Levij en anderen het is hier raar waar op de deponent na huis is gereist, eenige oogenblikken 
daar na is ten zijnen huise gekomen Pijtter Cornelis en de zogenaamde prins dringde Pijtter 
Cornelis van Zwaagwesteinde door tot in de kamer eischende ligt, terwijl de zogenaamde Prins 
in de gang stonde, het ligt opsteekende vraagende bij mij een vrije kamer en stapten in het 
Bakhuis waar op de zogenaamde prins vraagde zijn hier ook vrouluij en zeijde de deponent van 
Jaa, dog de deponent heeft den aandrang van een vrije kamer afgeweerd waar op de 
zogenaamde prins met Pijtter Cornelis zijn weggegaan, dog kort daar na is de deponent gegaan 
na het huis van den Castelein Andries Andries aldaar op sterke dreiging van daar te komen op 
de te rug reise van Collum, en ten huise komende van Andries Andries Castelein aldaar, was 
een groote menigte volk vergaderd waar onder ook was de zoogenaamde Prins en Pijtter 
Cornelis, Salomon Levij, Hidser Andries en Jacob Jurjens, verklaarende de deponent dat onder 
gem: persoonen onderling zonder te weeten wie de eerste Zegge was om na de Valom en 
elders te gaan ter ontwapening van de vrij Corpsen, en wierde voorts besloten op sterk 
aandrang van de zogenaamde prins, om atle na buiten waar uit Confuisie ontstond, ten einde 
buiten huis gecommitteerden te stemmen waar op allen na buiten zijn gegaan en buiten 
komende wierde geroepen ik stem Jacob Jurjens, anderen Boele IJttes, ook Lieuwe Jelles, die 
zig dit allen met stil swijgen lieten welgevallen, hier op wierde de deponent gestemd waar 
tegens deponent zig met kragt verzettende, zeide met wil ik niet, dit is een stuk dat ik niet kan 
doorsien, dan wil ik hier liever ter plaatse sterven, waar op verwarring ontstond en het volk 
weder in huis gegaan, de deponent nog wat omlopende besloot eindelijk na huis te gaan, tog 
eerst weeder met de hoop in huis komende wierd den ponent door Hidser Andries aangevallen 
als hebbende mij voor de man te houden die dat spul belette, maar zoude mij wel vinden, tog 
eindelijk wierd door de hoop besloten om 's morgens 8 uur na Feenklooster te reisen, zonder 
dat iemand vermogte weg blijven onder sterke bedreigingen, waar op de deponent versogte 
hier van verschoond te moogen worden om brood te bakken het welke toegestaan is, waar op 
de deponent na huis is gegaan, meer van de saak niet weetende, etc.
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No.9. Boele IJttes huisman te Zwaagwesteinde oud 33 jaar, … deponeerd dat op den 
3den Februarij 1797 ongeveerd 2 uur Jacob Jurjens huisman mede aldaar bij de deponent op 't 
land is gekomen aanzeggende dat den deponent mede na Collum moest, wijl daar alles in rep 
en roer was om een gevangene te ontslaan, waar op den deponent antwoorde dat zulks niet 
goed was tog Jacob Jurjens antwoorde het is nu begonnen, het moet er nu ook door, waar op 
Jacob Jurjens wegging een weinig na die tijd is Salomon Levij te Zwaagwesteinde wonende 
met eenige andere ten zijnen huise gekomen, den deponent dringende dat hij deponent er 
aanstonds moest uit komen en met na Collum of verwagten wat den deponent overkwam, waar 
op den deponent is mede gegaan na Collum tot in ’t regthuis alwaar de persoon die gevangen 
was geweest ook nog was maar of hij rede ontslagen was wist hij niet maar wel dat er wierde 
gezegt van om zulks geen weer gevangen te hebben en na eenige tijd toevens reisde de 
deponent met de menigte van Collum na huis tog ongeveerd Feenklooster vond den deponent 
een menigte volks bij elkander waar onder Salomon Levij en Jacob Jurjens beneffens een 
vreemdeling en zoo men zeide wist die wat meer als regt heen, zeggende somminge dat hij een 
gezant van de prins was, tog anderen dat hij de jonge prins was, waar mede Jacob Jurjens en 
Salomon Levij het zeer drok hadden tog reisde de deponent met anderen verder voort na huis 
wordende als toen gesprooken (zonder egter de persoon te kunnen bepalen) dat men dien 
avond te Andries Andries Castelein te Zwaagwesteinde weder bij den anderen moest komen 
tog weinig te huis geweest zijnde, wierd de deponent bijzonder door Jan Binses (Binnes?) 
bedreigt om ten huise van Andries Andries direct te komen onder zware bedreiging, waar op 
den deponent gegaan is na 't huis van Andries Andries, aldaar komende vond aldaar een groote 
menigte volk zoo in als buiten huis blijvende de deponent toen buiten huis en horende zeggen 
dat de zoogenaamde prins Jacob Jurjens en anderen het woord voerden, en hoorde den 
deponent ’t zeggen dat er gecommitteerden gestemd waren, en op het gerugt als of er volk van 
de Valom in aantogt waren zijn een groot deel van de vergadering uit huis gegaan en weg- 
gereist waar na de deponent in huis is gegaan alwaar nog eenige zaten tog geen bijzonder dis- 
coers voerende is den deponent na huis gekeerd ongeveerd 11 uur ’s nagts, tog op den 4 Feb- 
ruarij 1797 ongeveerd 5 uur is den deponent wakker gemaakt met te zeggen dat hij deponent 
moest opstaan en op de weg komen, waar op den deponent vraagde Wie dat zij waren, tot 
antwoord kreeg Driesumers, waar op de deponent opstond en wegging na ’t huis van Cornelis 
Johannes niet weetende wat in deesen te doen onderweegs zijnde kwam Jacob Jurjens bij den 
deponent en gaande zoo te saamen na Cornmelis Johannes en aldaar zijnde zeide Jacob Jurjens 
‘tis nu al in ’t rumoer gij (te weten Cornelis Johannes) moet mede Cornelis Johannes zig hier 
op verontschuldigde dat hij niet in order was, zoo zeide Jacob Jurjens dan moet u knegt 
meede, waar op de deponent is te rug gekeert na huis, en heeft zig zelven te zoek gemaakt na 
buiten post vlugtende en verblijven tot ’s agtermiddags ongeveer 3 uur tog weder te huis zijnde 
kwam een troep menschen van Feenwouden den deponent dringende om weder mede te gaan, 
en is de deponent mede gereist zonder uitweg te kunnen vinden om te ontvlugten, meer van de 
saak niet wetende, etc. 

No.10. Hurjen Teunis vrijgezel, woonagtig te Zwaagwesteinde, oud 32 jaar ongeveerd, 
… deponeert dat op den 3 Februarij 1797 groot middag bij den deponent is gekomen op de 
weg zijnde Jacob Jurjens en zeide wij moeten voort na Collum daar is alles in ’t rumoer, en op 
de tegenstand van de deponent zeide Jacob Jurjens huisman te Zwaagwesteinde indien wij niet 
na Collum gaan, dan krijgen wij de Collumerswagers op de huit, tog gaande de deponent voort 
na zijn werk, maar een weinig voortgaand zag eenig volk, waar op de deponent na huis keerde 
tog weder na het werk gaande wierd door een menigte volk gedrongen om meede te gaan na 
Collum, wijl alles aldaar in ’t rumoer was, waaronder zig ook gemengt hebben Salomon Levij 
met een hartsvanger en Jacob Taedes met een pallas, tot Collum na aldaar wat vertoeft te heb- 
ben weet niet of de gevangene reede los was en of de gevangene los geworden is terwijl de 
deponent te Collum is geweest, voorts na huis weder reisende tot ongeveerd Feenklooster 
alwaar een vreemdeling was tog weet de deponent niet wat gesprek daar gehouden wierd met
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een groote menigte volks, waar onder ook Jacob Taedes en Salomon Levij was tog reisde de 
deponent na huis, nog verklaart de deponent dat ongeveerd 9 uur 's avonds ten huise is 
gekomen van Andries Andries Castelein te Zwaagwesteinde zijnde des deponents buurman 
alwaar een grote menigte volks was vergaderd waar onder ook dien vreemdeling of 
zoogenaamde prins, wanneer de zoogenaamde prins zeide tegens Jacob Taedes en Salomon 
Levij dat voornemens was, eerst Collumerland en dan Buitenpost, Twijzel, en zoo na Dragten 
en de Compagnien, de Zyuidkant door om zoo een menigte volk bij malkander te krijgen, tog 
komende een gerugt dat gewapend volk in aantogt was veroorsaakte Confuuisie en vlugte elk 
ten huise uit, waar op de deponent eindelijk na huis en te bed is gegaan, wanneer de deponent 
op den 4 Februarij 1797 ’s morgens ongeveerd 5 uur is opgewekt om mede te gaan na Collum 
onder bedreiging tog weet den deponent niet wie dat geweest is, en is ook te bed gebleven, 
meer van de saak niet wetende, etc.
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Portefeuille 354, Dossier 5131: Folkert Reinderts van Lutkewierum 
… De klager steld waar te zijn 
10 Dat Wijbrandus Odolphi mederegter van Hennaderadeel verklaard waar te zijn: 
20 dat Folkert Reinderts huijsman te Lutkewierum bij de beschrijving van dat dorp tot de 

wapening 
30 aan ’t hoofd van de burgerij van Lutkewierum met stokken teegens geregtsorder in de 

regtkaamer is ingedrongen. 
40 toen aldaar op een brutale toon eijschende gered te worden dreijgende anders te willen 

weggaan 
50 dat hij Folkert zig direct in des praesidents stoel heeft neergeset 
60 zeggende ook zulks te moeten passen. 
70 dat daar op onder het toonen van zijn vuijst zeijde dat wij groote baasen waaren. 
80 maar als hij Folkert met ons redeneerde men dan met de mond vol tanden en te 

beeven zat. 
90 verders zeggende dat men het geld nu omtrend had dat het nu aan het bloed toe was. 
10e verders ons verwijtende dat er gravers en ondergravers waaren. 
119 gevende bij nadere uijtltegging te kennen dat er groote en kleine regenten waaren. 
120 en dat hij de herbergierse het galg betalende heengong en de overige zag mee te 

voeren voor de aantekening 
130 dat Wijbrandus Odolphi voorn: persisteerd bij zijne gegeven depositie naar voorlees- 

ing sub Nol. 
140 dat Ritske Haijes geweesen mederegter verklaart waar te zijn 
159 dat Folkert Reinderts bij de beschrijving van het Dorp Lutkewierum tot de wapening 

aan ’t hoofd van de Burgerij van voorn. dorp. 
160 met stokken teegens geregts order in de regtkaamer te wommels is gekoomen. 
170 op een brutale toon eischende gered te worden dreijgende anders te zullen vertrek- 

ken. 
180 dat hij zig direct in de praesidents stoel heeft neergeset seggende ook zulks te 

moeten passen 
190 daar op onder uijtsteeken van zijn vuijst zeijde dat wij groote baasen waasen. 
200 maar als hij met ons redeneerde men dan met de mond vol tanden en te beeven zat. 
219 verders zeggende dat men het geld nu omtrend had nu komt men naar het bloed te 

dingen. 
220 verders zeggende dat er gravers en ondergravers waren 
230 dat Ritske Haijes voorn: peristeerd, etc., etc. 

Confessie van Marten IJsbrands ten overstaan van Gerechtscommissaris en Secrs gedaan 
den 28 febr: 1797. 

Marten IJsbrands huisman onder Wommels out in zijn 50f jaar, … confesseert dat hij 
met andere personen in de Rechtkamer te Wommels is gekomen, niet tegenstaande de 
Executeur hun uit order van ’t Gerechte zulks verboot, dat hij met zijn drien, die hij gelooffde 
de laaste te wesen uit de rechtkamer is gegaan, ontkennende vorders, dat hij zou gesegt heb- 
ben, dat men hem terstond moest affdoen en weet niet dat hem geboden off versogt was om 
eerder uit de rechtkamer te gaan, waarmede hij, na praelectie, zijne confessie sloot, etc. 

Folkert Reinders out in zijn 40€ jaar, … confesseert dat hij bij de optekening der per- 
sonen ter wapening met de burgerij van Lutkewierum, met stokken in de rechtkamer is 
gekomen te Wommels, en in de groote Stoel is gaan sitten, seggende zulks te moeten passen, 
ook dat dezelve heeft gesegt, dat er gravers en ondergravers waren, maar niet, wie die waren. 
Waarmede hij, na praelectie, zijne confessie sloot. … Aldus gedaan en geconfesseert den 28 
febr. 1797 in kennisse van ons onderges: Gerechtsteden en Secrs. W.D. Kolk. Claas I. Hob- 
bema, Harmen Jans, Klaas D: de Jong
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Informatie praeparatoir over hooggaande brutaliteiten bij de opschrijving van Personen 
tot de wapening een ongarnusatie 

No.1. Wiers Pieters Hijlarides out in zijn 316 jaar, geciteert, verklaart onder Ede bij het 
aanvaarden van zijn ambt gedaan, dat het volk van Wommels op de bepaalde uur ter gemelde 
opschrijving voor de rechtkamersdeur stonden en dat hij getuige als commissaris is opgestaan 
en gesegt aan het volk om te wagten tot dat zij volgens de nommers van het Specieboek wier- 
den opgeroepen, maar niet met gewelt indringen, veel minder met stokken, niet tegenstaande 
dit versoek, zijn zij met stokken ingedrongen, waarvan Marten IJsbrands de eerste was, die in 
de rechtkamer op drong en ging op een tavel sitten en zei niet eerder uit te gaan dan wanneer 
geret waaren geret zijnde nochtans tot de laaste man bleef, deze selffde man heeft bij een ander 
occasie gedenucieert zijnde, gesegt, na dat van selfs in de rechtkamer was gelopen, nu is het 
twee uur, nu wil ik geret worden, Meer niet wetende, etc. 

No.2. Frank van Diepenbos, executeur van Hennaarderadeel out in zijn 57€ jaar, daartoe 
gerequireert, verklaart dat ten tijde van de opschrijvinge van het volk van Wommels tot de 
Wapening, dat Marten IJsbrands anderen voorgaande, in de rechtkamer te Wommels indrong, 
niet tegens aan de getuige uit naam van Gerechte zulks verboodt zeide dat niet eerder dan 
opgeroepen zijnde moeste komen en zeide aanstonds te willen geholpen wesen wijl op zijn tijdt 
was gekomen, dat getuige hem willende beletten, even wel doorgong en er niet uit wilde gaan. 
Meer niet wetende, etc. 

Auke Johannes out 57 jaar, … verklaart onder Ede voormaals als ordinaris adsistent 
deser Deele gedaan, dat Marten IJsbrands bij de beschrijvinge der personen tot wapening, in 
de rechtkamer met gewelt is ingedrongen, niet tegenstaande de Rechter Hijlartdes hem 
vermaande zulks niet te moeten doen, want dat ijmandt voorrecht geciteert, Eerst moest 
opgeroepen worden, eer dat in de rechtkamer verscheen. Meer niet wetende, etc. 

No.l. Wiebrandus Odolphi mederechter van Hennarderadeel geciteert, verclaart, dat 
Folkert Reinders huisman te Lutkewierum, bij de beschrijvinge van dat dorp tot de wapening, 
aan 't hooft van de burgerij van Lutkewierum met stokken tegen Gerechtsorder in de 
rechtkamer is ingedrongen, toen op een brutale toon eisende geret te worden, dreigende anders 
te willen weggaan, dat hij sich direct in des praesidents stoel heeft neergset, seggende ook 
zulks te moeten passen, daarop onder het tonen van zijn vuist, zeide, dat wij groote basen 
waren maar als hij met ons redeneerde, men dan met de mont vol tanden en te beven zat, ver- 
ders seggende, dat men het geld nu omtrent hadt, dat het nu maar aan ’t bloet was, verders ons 
verweitende, dat er gravers en ondergravers waren, gevende bij nadere uitlegginge te kennen 
dat er groote en kleine regenten waren en dat hij de herbergterse het gelag betalende, heengong 
en de overigen sag me te voeren voor de aantekeninge. Meer niet wetende, etc. 

No.2. Ritske Haijes, gewesene mederegter van dit District, geciteert, verklaart, dat 
Folkert Reinders bij de beschrijvinge van het Dorp Lutkewierum tot de wapening, aan ’t 
hooffd van de burgerij van voornd: Dorp met Stokken tegen Gerechtsorder in de rechtkamer te 
Wommels is gekomen, op een brutale toon eisende geret te worden, dreigende anders te zullen 
vertrekken, dat hij sich direct in des presidents Stoel heeft neergeset, seggende ook zulks te 
moeten passen, daarop onder uitsteken van zijn vuist, zeide dat wij groote basen waren, maar 
als hij met ons redeneerde, men dan met de mont vol tanden en te beven zat, verders seg- 
gende, dat men het geld nu omtrent hadt, nu komt men na het bloed te dingen, verders seg- 
gende dat er gravers en ondergravers waaren, vorders niet wetende, etc. Aldus gedaan en 
gedeponeert in kennisse van ons ondergetekende Gerechtsleden en Secretaris den 28 Nov. 
1797. W.D. Kolk. 

Claas 1. Hobbema, Harmen Jans, Klaas D. De Jong
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Portefeuille 369, Dossier 5358: Douwe Jurjens van Coltum 
Articulen Examinatoir, etc. 
(Het Hoff committeert den Burger Raad Oosterbaan om de gev: op deze artin te 

examineren, actum den 20 Maart 1798. - Gediend en geleverd den 27 Maart 1798). 
De klager steld waar te zijn 
10 Dat de Gevangene zig op het oproer van Collum tusschen den 4 en 5 Febr: 1797 heeft 

emengd. 
Ë 20 en zig toen onder een menigte oproermakers heeft doen vinden op het Collumer Val- 
laat. 

30 dat die oproerige menigte aldaar toen in confinatie hadden een dienaar der Justitie met 
naame Hendrik Gijalts 

40 dat de gevangen zig door de bende heeft laaten committeeren om gemelde dienaar 
gevangelijk naar het regthuijs te Collum te transporteren. 

50 dat de gevangen zulks ook heeft ter uijtvoer gebragt benevens zijn makkers. 
69 en hebbende daar toe meede gedwongen een schoenmaker Fokke Jeltses Ritsma 
79 zeggende gij zijt een oud soldaat gij moet ook met. 
80 dat gemelde Ritsma onderweg teegens de dienaar Gijalts gezegd heeft loop gij maar 

los meede. 
90 dat hij gevangen hem Ritsma daar op een correctie heeft gegeven zeggende gij moet 

beeter oppassen en houden hem vast. 
100 dat Ritsma voorn: daar op de dienaar bij de slip van de rok heeft genoomen. 
110 en aldus op order van hem gevangen op de Regtkamer gebragt. 
120 wanneer aldaar nog een jongesel in hegtenis zat die bitterlijk schreijde. 
130 de welke door gemelde Ritsma getroost wierd door te zeggen houd uw maar stil, het 

zal alles wel te regt koomen. 
140 dat de gevangen daar op gesegt heeft teegen Ritsma voorn: als gij zoo handelt zal ik 

u klappen geeven of bij de trappen neer schoppen. 
159 dat hij gevangen een poos naast de dienaar op de Regtkamer heeft geseeten. 
160 egter vroeg in de morgen van de 5 Febr: 1797 weeder van het regthuijs is afgegaan, 

het westend van Collum uijt naar het Collumer Verlaat. 
170 dat hij gevangen toen een geweer in de hand had. 
180 dat hij gevangen bij de aankomst der Leeuwarder Schutters een kogel over de hand 

heeft gekreegen. 
190 en daar op de vlugt heeft genoomen naar Collum. 
200 dat hij gevangen zijn geweer in de schuur van Hedde Abes onder Collum heeft te 

zoeken gebragt. 
210 en dus verbaasd en besweet zonder geweer het west end te Collum is ingekoomen. 
220 dat hij gevangen in ’t zoomer 1797 zig niet ontzien heeft onder alle ongepermit- 

teerde uijtdrukkingen te zeggen 
230 wat duijvel geev ik er om het is tog orange booven. 
240 dat hij gevangen op woensdag den 21 Febr: 1798 geweest is te Collum 
250 en ’s morgens ongeveer tusschen elf en twaalf uijr op de publique straat en wel voor 

de deur van hem gevangen disputen heeft gehad. 
260 en wel met zijn eijgen knegt Geert Jacobs over timmermans gereedschap. 
270 dat hij gevangen zig niet ontzien heeft van disputen tot dadelijkheeden over te gaan. 

Lek 280 en aan de gemelde Geert Jacobs met een passer een wonde toe te brengen onder de 
er arm. 

290 met dat gevolg dat het bloed er geweldig uijtstroomde. NICOLAAS SCHELTEMA 
GEEXTRAHEERD uijt eenige ingenomen informatien op den 6€ en 7é Maart 1797 bij 

den Gerechte van Collumerland en ‘t Nieuw Kruijsland. 
No.1. Focke Jetses Ritsma schoenmaker te Collum oud groot dertig jaar, … deponeert, 

dat hij 's nagts tusschen den 4€ en 5® Februarij 1797 is geweest op ’t Collumer Vallaat. … Dat
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den deponent onder een meenigte anderen aldaar heeft aangetroffen Douwe Jurjens Tim- 
merman te Collum; dat toen ter tijd de Justitie dienaar Hendrik Gjalts in confinatie van de 
meenigte was; dat er als toen eenige manschappen wierden verkozen om gemelde Dienaar na ’t 
Regthuijs te Collum te transporteren; in welke commissie zig onder anderen bevonden 
voorsch Douwe Jurjens, en eenen Hendrik Bonnes; welke den deponent hebben gedwongen, 
om ook mede te gaan zeggende gij zijt een oud soldaat gij moet ook meede; dat zij lieden 
onder weg waren den deponent tegens voornoemde Justitie dienaar zeide loop gij maar los 
meede. Dat Douwe Jurjens daar op een correctie aan den deponent gaf zeggende gij moet beter 
oppassen en houden hem vast; dat den deponent daar op de gemelde dienaar bij de slip van de 
rok heeft genomen; also in 't Regthuijs gekomen en deselve op order van Douwe Jurjens op de 
Regtkamer gebragt. Dat den deponent aldaar komende bevond dat er nog een jonggesel in heg- 
tenis zat; welke bitterlijk schreijde; dat den deponent hem vroeg wat er aan mankeerde; dat 
deselve tegn den deponent zeide dat hij niets hadde misdaan; dat den deponent hem daar op 
troostede en met de hand op ’t schouder tikkende zeide houd u maar stil het zal alles wel te 
regte koomen, Dat Douwe Jurjens daar op tegen den deponent zeide als gij zo handelt dan zal 
ik u klappen geeven of bij de trappen neer schoppe. Dat den deponent daar op zeide klappen 
wil ik niet hebbe; en daar op is weggegaan na zijn huijs; meer van de zaak niet wetende, etc. 
Actum, den 66 Maart 1797. 

No.2. Informatien genomen bij de Mederegter Jan Sickes en de Secretaris J.S, Braak, 
wegens verregaande gewalten gepleegd aan de persoon van Geert Jacobs; door eenen Douwe 
Jurjens Timmerman te Collum. 

Dirk Berents MF Schoenmaker te Collum oud 42 jaar, … deponeert dat hij op woensdag 
den 216 Februarij 1798 ’s morgens ongeveer tusschen Elf en twaalf uuren heeft gesien dat 
Douwe Jurjens MF Timmerman te Collum met zijn knegt Geert Jacobs op de publique straat 
voor de deur van Douwe Jurjens dispuijt hadden over Timmermans gereedschappen welke dis- 
puten tot dadelijkheden zijn geresen; en dat Douwe Jurjens een wonde aan gedagte zijn knegt 
Geert Jacobs onder de linker arm heeft toegebragt, dat het bloed er geweldig uijtliep; meer van 
de saak niet wetende, etc. Actum den 286 Februarij 1798 

Rinse Jans Schoenmakersknegt te Collum oud in ’t 21€ jaar, … deponeert, dat hij op 
woensdag den 216 Februarij 1798 ’s morgens ongeveer tusschen elf en twaalf uur heeft gesien 
dat Douwe Jurjens MI Timmerman te Collum met zijn knegt Geert Jacobs op de publique 
straat voor de deur van gedagte Douwe Jurjens disputen hadden over timmermans 
gereedschappen; welke disputen tot daadlijkheden zijn geresen; en dat gemelde Douwe Jurjens 
aan gedagte zijn knegt Geert Jacobs; met een passer een wonde onder de linker arm heeft 
toegebragt dat het bloed er geweldig uijt stroomde; meer van de saak niet wetende, etc. actum, 
den 28© Februarij 1798 

No.4. Sijtke Pieters huijsvrouw van Alof Cocq Dorpregter te Collum oud 39 jaren, … 
deponeert, dat zij op woensdag den 216 Februarij 1798 ’s morgens ongeveer tusschen elf en 
twaalf uuren heeft gesien, dat Douwe Jurjens MI Timmerman te Collum met zijn knegt Geert 
Jacobs op de publicque straat voor de deur van gedagte Douwe Jurjens disputen hadden over 
Timmermans gereedschappen; welke disputen tot daadlijkheden zijn geresen, dat hij Douwe 
Jurjens aan gedagte zijn knegt Geert Jacobs met een passer een sware steek heeft toegebragt 
onder zijn linker arm; dat het bloed er geweldig uijt stroomde; meer van de zaak niet wetende, 
etc, actum den 286 Februarij 1/98. 

No.5. Geert Jacobs Timmermansknegt te Collum oud 20 jaaren, … deponeert dat 
Douwe Jurjens Timmerman te Collum dog tans gedetineerde op ’t Blokhuijs wel aan hem 
deponent heeft verteld dat hij op den 4£ Februarij 1797 eenen Hendrik Gjalts Dienaar van de 
Justitie gevangelijk van ’t Collumer Vallaat tot op de Regtkamer te Collum had gebragt; en 
daar een geheele poos naast de voorschreven Hendrik Gjalts hadde geseeten; dat hij Douwe 
Jurjens naderhand weder van ’t Regthuijs te Collum na het Collumer Vallaat was gegaan; - dat 
hij Douwe Jurjens bij de aankomst van de Leeuwarder Burgers een kogel over de hand hadde 
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gekregen; daar op was gaan vlugten en zijn geweer, 't welk hij hadde bij Executeur Hedde 
Abes in de schuur had gesmeeten; dat den deponent ook verscheiden maalen heeft gehoord dat 
voorschreven Douwe Jurjens in de voorleden zomer 1797 zeide wat duijvel geef ik er om, het 
is tog oranje boven; en wel meermalen andere ongepermitteerde uijtdrukkingen, in preesentie 
vin den deponent heeft gebesigt, meer van de zaak niet wetende, etc. actum den 10 Maart 
1798. 

No.6 Cornelis Jans Stoker woonende te Collum oud 23 jaaren, … deponeert dat hij op 
de vroege morgen van den 5€ Februarij 1797 tot het Westeinde van Collum uijt heeft zien 
gaan, na ’t Collumer Vallaat, eenen Hendrik Bonnes (in ’t oproer doodgeschoten) welke een 
sabel in de hand hadde, en eenen Douwe Jurjens met een geweer in de hand; - dat een weinig 
tijds daarna gemelde Douwe Jurjens ook weder het Westeinde van Collum is ingekomen, seer 
verbaast en besweet; Dat den deponent destijds aan gemelde Douwe Jurjens vroeg, waar hij 
vandaan quam, en waar zijn geweer was; - dat Douwe Jurjens daar op antwoorde dat hij van ’t 
Collumer Vallaat quam, dat daar iemand was doodgeschoten, en dat hij zijn geweer in de sloot 
had gesmeten; - dat den deponent naderhand is ontwaar geworden dat het Hendrik Bonnes was 
welke doodgeschoten ware; meer van de zaak niet wetende, etc. actum den 126 Maart 1798 

No.7 Jetske Jetses Bos, woonende als dienstmaagt bij de Executeur Hedde Abes 
Broersma onder Collum oud 21 jaaren, … deponeert dat op zondag morgen den 5 Februarij 
1797 ten huijse van des deponents Boer tot de voordeur is ingevlugt en daarop in de schuur 
gegaan eenen Douwe Jurjens met den geweer in de handen, zonder dat den deponente weet 
waar deselve naderhand is beland, Dat Douwe Jurjens ook dadelijk door de gewapende 
Burgers van Leeuwarden wierde agtervolgd; meer van de zaak niet wetende, etc. Actum, 12 
Maart 
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Portefeuille 369, Dossier 5357; Melle Gerrijts van Surhuizum 
(Het Hoff committeert den Burger Harinkma om de gev: op deeze artln te examineren, 

Actum den 16 JanIY 1798. - Gediend en geleverd den 23 Januarij 1798) 
De klager steld waar te zijn, 
|. Dat de Gevangen op de 40 Februarij 1797 zig in het ontstaane oproer zeer sterk heeft 

faaten zien. 
2. Dat hij onder anderen zig dien dag onder een bende muijters gemengd heeft. 
3. Gewapend met een vork. 
4. Dat deese bende Berent Alberts Faber bij zijn vader te Augustijsga inwoonende ged- 

wongen hebben om met dezelve mede te gaan. 
5. Dat deese zig verschoolen hebbende zijlieden van zijn vader eischten, dat hij mede 

moest of sterven. 
6. Dewelke daar op antwoorde dat zij dan maar moesten toeslaan. 
7. Dat hij dan het eerste slachtoffer zoude zijn. 
8. Dat gemelde Berent Alberts Faber de bedreigingen aan zijn vader gedaan, duijdelijk 

gehoord heeft. 
9, En daar op van de zolder gekoomen is. 
10. Dat de oproerigen toen zeiden, als er een met was, het dan goed was. 
11. Waar door hij niet kon of durfde nalaaten om mede te gaan. 
12. Dat hij een pols medenam. 
13. Om daar door in staat te zijn eindelijk de menigte over de slooten te ontvlugten. 
14. Gelijk hij ook dit zijn voorneemen aan Jan Halbes bekend maakte. 
15. Zijnde hij mede geweest tot even over het eind van het lang pad tusschen Augustijsga 

en Buitenpost. 
16. Dat de Gevangen in de beweegingen te Augustijsga dien dag voor gevallen een 

groote baas mede is geweest. 
17. En zig voor Commandant scheen te willen opwerpen. 
18. Het volk aanzettende met te zeggen Voort, Voort, dat zij ze van agteren zouden 

opzamelen, en van B: van der Kooij af beginnen. 
19, Dat de Gevangen toen met de fork voor op derwaarts ging. 
20. En een menigte volks hem volgde. 
21. Dat de Gevangen tegens van der Kooij zeide Jij weete dat zoo wel niet als wij Kooij, 

als wij daar zijn is ’t al gewonnen. 
22. Dat de menigte toen opmarcheerde. 
23. En de Gevangen eerst agter was. 
24. Dog dat het volk niet best voort wilde. 
25. Dat de Gevangen hier mede niet wel kunnende worden eindelijk zeide Jimme moete 

voort of anders zal ik wel voor op volg mij maar. 
26. Dat de Gevangen toen weder met zijn vork voor op ging. 
27. En anderen hem volgden. 
28. Dat de schaare niet op marsch zoude gekomen zijn, indien de Gevangen die niet met 

zoo veel drift had aangevoerd. 
29. Dat de Gevangen mede op dien zelven dag geweest is met een menigte volk ten 

huijse van de Overste van der Bruggen te Surhuisum. 
30. En tegens Fede Meles MF Kuijper tot Surhuizum aldaar in zijn werk bezig zijnde 

gezegd heeft dat hij er uijt moest en mede zoude. 
31. Dat de Gevangen al mede dien zelven dag met zijn drietiende vork bij de homeij van 

L: E: van Scheltinga het volk opdreef. 
32. Zeggende Voort, Voort. 
33. Dat Jan Halbes huijsman te Augustijsga toen tegens de Gevangen zeide dat men maar 

een leven had te verliesen.
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34. Dat dezelve antwoorde, dat hij dan geen Friesch bloed had. 
p 35. Zeggende verder Jij weete het zoo goed niet als ik, dat hij dit anders niet zeggen 

zoude. 
36. Dat hij mede zig op dien dag heeft bevonden bij het Blaauw Vallaat onder 

Áugustijsga. 
37. En aldaar bij de valbrugge gestaan heeft. 
38. Dat Sierd Wijbrens en meer andere voorneemens waaren weder na huijs te keeren. 
39. Dat de Gevangen toen zeide Jimme moete niet weerom, Jimme moete naar Steen- 

harst en na Collum. 
40. Dat toen de Gevangen met van der Kooij in gesprek was, en tegens hem zeide Jou 

weete dat zoo goed niet Kooij, hij daar bij heeft gevoegd, ik heb in het jaar van 48 ook mede 
geweest. 

41. Waar op hij van daar agter over haar het huijs van Jelger Reids Westra, en in het 
zelve is gegaan. 

42. Dat de Gevangen verders zeide dat hij het volk van agteren wat opkeeren of aandrij- 
ven zoude. 

43. Dat hij staande op de weg bij het huijs van Albert Jans MF Verwer aan denselven 
vroeg of zijn zoons te huijs waaren. 

44. Dewelke daar op antwoorde dat hij zulks niet wist. 
45. Dat de Gevangen hier op tegens het volk zeide dat er een stuk of drie in huijs 

moesten gaan en zien of de zoons te huijs waaren. 
46. Dat hij verders in het zoogenaamde Armeland meermalen gezegd heeft, voort, voort, 

ik zie wel dat er geen voortgang bij is, ik zal wel voorgaan. 
41. Dat bij Lutjepost hun van Buijtenpost afkoomende ontmoette Focke Geerts. 
48. Dewelke zeide dat wel 80 man vrijcorps te Buijtenpost waaren. 
49. Dat veel hier op zeiden dat zij weerom en hun niet dood slaan laaten wilden. 
50. Dat de Gevangen hier op zeide dat men elkander trouw moest zweeren, en er dan 

maar op los gaan, dat men het dan heel wel konde houden. 
52. Dat Wijtse Cornelis van Lutjepost op zijn land als raasend omliep. 
53. En zeide dat hij Courier geweest was tusschen Veenklooster en Buijtenpost drie 

uuren lang. 
53. En dat de boeren het in de magt hadden. 
54. Zeggende verder Sweel alles maar op wat jimme mogelijk is, jimme kanne het best 

houden. 
55. Dat de Gevangen hier op zeide hoor jimme het niet, zweer malkander maar trouw, 

niemand zal weer terug, of moet verwagten wat hem overkomt. 
56. Dat de Gevangen al mede op dien zelven 49 Februarij 1797 nevens de deur van 

Meindert Brugts woonagtig te Augustijsga, gewapend met een groote drietande vork gezegd 
heeft dat hij mede moeste. NICOLAAS SCHELTEMA 

COPIA Extract Praepatatoire genomen bij het Gerechte van Schtkarspelen ("betrekkelijk 
Melle Gerrits” doorgehaald!) 

Nol. Sierd Wijbrens woonagtig te Surhuizum oud ongeveer 29 jaaren, … deponeerde 
de waarheid te weezen dat hij deponent Saturdag den 4 Febr: IÌ: bij het Blauw Vallaat onder 
Augustijsga zig bevindende aldaar heeft gezien Melle Gerrits van Surhuisum, staande bij de 
valbrugge; dat also hij deponent en andere voorneemen waaren weder naar huis te keeren, 
dezelve zeide Jimme moete niet weerom, Jiimme moete naar Steenharst en naar Collum. 

Dat Sondag den 5 Febr: Il: ’s morgens ongeveer 11 uur Mense Ebeles aan ’t hooft van 
verscheidene Surhuister-veensters, in Surhuisum aankwam en zeide jimme moete met of 't zal 
anders weeze als ’t gistere geweest is; dat ze nu gestrenger zoude weezen, en dat die geene die 
het ontweeken of voortliepen, de avonds als zij thuis kwamen zouden gevonden werden. 

Dat die zelfde zondags, ’s avonds op ‘t Baluw Vallaat, ten huise van Freerk Gerkes 
koomende, aldaar waaren: L: E: van Scheltinga en Mense Ebeles, zittende de Eerste in een 
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hoek of een Stoel, in gesprek zijnde met dezelve Mense Ebeles, dewelke voor hem stond; dat 
dezelve spraken over de omstandigheeden van dien Tijdt, dat de deponent alles niet verstaan 
heeft, wat door de gemelde Persoonen wierde versprooken, dog wel dat Scheltinga zeide het 
kan zo niet, het spul is nu verkent, waar op deeze bende uijt het huis gingen, en mense Ebeles 
weder in huijs is komen loopen, roepende dat 't volk voor deur moeste koomen, dat er een ver- 
bond gemaakt zoude worden en dat daar op ’t volk voor deur en hij deponent voort liep, en dus 
niet weet wat toen beslooten off wat verbond dat toen gemaakt is; dog dat hun nageroepen 
wierd dat ze moesten blijven. den 12 april 1797. 

No.2. Jan Ritskes, vrijgezel woonagtig in Surhuisum ongeveer oud 20 jaaren, … 
deponeerde de waarheid te weezen: dat Saturdag den 4 Febr: 11: bij Lutjepost hij deponent, 
benevens verscheidene persoonen, van de oplopende menigte, weder beginnende te rug te 
keeren, er eenige waaren die dat alzo niet wilden hebben; dat onder deeze waaren Mense 
Ebeles en Melle Gerrits, dewelke zeide dat ze voort en naar Collum moesten, en dat deeze 
zelve ook bleeven en de optogt vervolgden, dog dat de deponent en anderen terug keerden. 

Dat Zondag morgen den 5 Febr: het volk van Surhuisum, door verscheidene Surhuister- 
veenster opnieuw is aangezogd; dat Mense Ebeles van Surhuisum, zig ook onder deeze per- 
soonen bevond. Dat die zelfde Zondag Avond, den deponent op het Blaauw Vallaat geweest is 
benevens veel volk; dat hij in het huis van Freerk Gerkes heeft gezien, dat L: E: van 
Scheltinga in een hoek der kamer zat, en Mense Ebeles voor dezelve stond en zamen in 
gesprek waren, schijnende zeer eens te weezen, en te spreeken over de gebeurtenissen van dien 
dag, dog dat de deponent niet verstaan heeft wat dezelve verspraken. 

Dat Mense Ebeles en L: E: van Scheltinga toen saam voor deur gingen, dat Mense 
Ebeles daar na weder in huis kwam, en riep dat zij er alle uijt moesten koomen in de kring; dat 
zij een verbond met elkander zoude maaken, dat gemelde :E: van cheltinga en Mense Ebeles 
toen in de kring waren; - dat er waren die zeiden dar Scheltinga hun naar de Zuidkant wilde 
hebben, om volk op den Baan te haalen. 

Dat de Deponent onder wegs tusschen het Blaauw Vallaat en Augustinusga gezien heeft, 
dat Mense Ebeles met de bloote Sabel na Habele Durks toe liep. 

Dat de deponent bekend is dat nog dien avonds dezelve Mense Ebeles met Jacob Durks 
van het Surhuister-veen - in het huis van Lieppe Harts te Surhuisem is geweets. den 12 april 
1797. 

No.3. Johannes Couperus, zoon van G: Couperus, Chirurgijn te Augustijnsga, oud 
ongeveer 29 jaaren, … deponeerde de waarheid te weezen: dat op Saturdag den 4 Febr: 1797 
hem bij zijn deponents huis ontmoet is en gesproken heeft Wijtse Binderts, zoon van Bindert 
Jacobs uijt Buwe Klooster; dat dezelve gewapend was met een stok uijt een karne pols, waar 
van het blok af was; dat dit was voordemiddag, voor de tijd dat de kok te Augustijssga door de 
oproerigen geklept was; dat de deponent niet weet off hij teegen Wijtse Binderts al of niet 
gezegd heeft dat hij deponent niet medekon; dat Wijtse Binderts niet tegen de deponent gezegt 
heeft dat als hij niet mede wilde, hij zig dan in tijds moest voortgeeven en zig versteeken; dat 
dezelve Wijtse Binders zeijde dat in de Droogeham 1000 Drenten en 400 Vrouwlieden waaren, 
welke alles doodsloegen wat hun voorkwam, dat hij deponent een weijnig tijdt hier naa, wan- 
neer de klok al gekiept had, Wijtse Binderts nogmaals gesprooken en dezelve gevraagt heeft 
“hoe veel perzoonen er dan in de Droogeham dood waaren”, dat Wijtse Binderts hier op 
antwoorden nog geen een, dat de deponent hier op antwoorden dan kan stou ook verschrikt 
liegen en daar op van hem afging. 

Dat die tweede reijs bij Wijtse Binderts waren Ritsert Wijmers woonagtig tn Buwe 
Klooster bij Sijbrig Boeles, gewapend met een tweetiende Fork, Jan Hendrik klein woonagtig 
in H: Opeinde, bij Hendrik Alberts, gewapend met een seer dikke Stok. 

Dat de deponent weg vlugte op de Hooijzolder; dat dit was ’s agters middags; dat toen 
geweldig met een stok tegen hun deur geslaagen off gestooten wierd; dat ’s deponents moeder 
de deur opende; dat volgens berigt van zijn moeder toen voor de Deur waaren geweest Sint
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Jans en Klaas Rudmers van Ophuis onder Surhuisem, benevens veel andere persoonen, welke 
minder voor aan waaren; dat °s deponents moeder ’t niet durvende waagen, hem deponent van 
de Solder riep, dat de deponent toen voor de deur kwam en Sint Jans en Klaas Rudmers, 
benevens de genoemde menigte, zelve gesien heeft, dat de deponent hen vroeg is ‘t nu goed, 
dat deeze Sint Jans en Klaas Rudmers gewapend waaren met stokken; dat onder deeze menigte 
ook was sekere Melle Gerrits huisman in Ophuis onder Surhuisem, dog tans voortvlugtig; dat 
dezelve gewaapend was met een groote Drietiende Fork; dat dezelve zeide dat ze het volk van 
agteren moesten opzamelen, en van B; van der Kooi's af beginnen, dat dezelve met zijn groote 
driettende Foork voor aan met de menigte naar derwaards ging, dat de deponent hoorde en 
zag, dat B: van der Kooi voor deur was en zeide tegen Melle Gerrits dat hij niet met kon - dat 
zijn zoon Willem niet thuis was; dat Melle Gerrits tegen dezelve zeide jou weete dat zoo goed 
niet, Koot, ik heb in het Jaar van '48 ook mede geweest; dat de deponent niet verstond wat B: 
van der Kooi voor af zeide, en waar op Melle Gerrits dit gemelde antwoorde; dat Melle Ger- 
rits dit gemelde antwoorde; dat Melle Gerrits van daar agter over naar het huis van Jelger 
Reids Westra en in hetzelve is gegaan. 

Dat de deponent mede is gegaan het oost van Augustijnsga uijt; dat Melle Gerrits het 
volk agter aanging en zeide dat hij het volk van agteren wat opkeeren, of aandrijven zoude; dat 
dezelve bij het huis van Albert Jans MI Verwer, op den weg stond, dat dezelve aan Albert Jans 
vroeg of zijne zoons ’t huijs waren; dat Albert Jans daar op antwoorde, dat hij zulks niet wist, 
dat Melle Gerrits hier op zeide tegen het volk dat er een stuk a drie in huis moesten gaan en 
zien of de zoons thuis waren; dat daar op over den Haag sprong Jukke Jeens gewaapend met 
een puthaak, Lubbert hendriks, en Sint Jans, alle van Surhuisem, dat dezelve aldaar in huis 
gingen, en meer andere hun volgden, dat toen Berend Alberts is uijt de huis gehaald. 

Dat hij nevens het huis van L: E: van Scheltinga, dezelve benevens zijne twee zoons op 
de weg heeft zien staan, dat een uijt de menigte, onbekend wie, aan L: E: van Scheltinga 
vroeg om mede te gaan; dat dezelve daar op antwoorde Neen ik heb het Land zo lang gediend, 
dien Jimme het nu reis. 

Dat verder tn het Oost van Augustijnsga, op het zoogenaamde Arme Land, Melle Gerrits 
(na dat hij zo nu als tevoren, agter zijnde, meermalen hezegd had voort, voort) zeide ik zie wel 
dat ‘ar geen voortgang bij is, ik zal wel voortgaan, en toen ook voor op ging. 

Dat bij Lutjepost hun, van Buitenpost af komende, ontmoete Fokke Geerts, dewelke 
zeide dat wel 80 man Vrijcorps te Buitenpost waren; dat veelen hier op zeiden dat ze weer om 
en hun niet dood slaan laaten wilden; dat Melle Gerrits hier op zeide dat men elkander 
getrouw moest sweeren, en ‘er dan maar op los gaan, dat men het dan heel wel houden kon; 
dat Wijtse Cornelis van Lutjepost, op zijn land als raasend omliep en zeide dat hij Courier was 
geweest tusschen Veenklooster en Buitenpost drie uure lang, en dat de boeren in ‘t de macht 
hadden; zeggende verder Sweel alles maar op wat jimme mogelijk is, Jimme kanne het best 
houden; dat Melle Gerrits hier op zeide hoore Jimme het niet, sweer malkander maar getrouw 
- niemand zal weer terug, of moet verwagten wat hem overkomd, - dat de deponent benevens 
Auke Atses weeder terug keerde; dat hun door Sint Jans en Mintje Ebeles van Surhuisem 
nageroepen wierd dat er geen een moeste weerom gaan maar altemaal blijven; dat de deponent 
en de genoemde egter terug keerden. 

Stuijtende hier mede, … den 14 Maart 1797 (was get.: Johannes Couperus) 
No.4. Mindert Brugts, woonagtig te Augustijsga (NB weet niet hoe oud hij is) dog van 

Competenten Ouderdom, … deponeerde de waarheid te wezen: dat hij Saturdag den 4 Febr: Il: 
bij Jelger Reids Westra aan huijs is geweest; dat hij vandaar gaande op de Buurt te Augustijsga 
heeft hooren zeggen “dat wel 1000 Drenten en veele vrouwlieden aankwamen"; dat hij niet 
weet door wie; dat hij Melle Gerrits van Surhuisem, nevens zijn deur heeft zien staan; dat 
dezelve zeide dat hij deponent meede moest dat dezelve gewapend was met een grote Drietande 
Fork; dat L: E: van Scheltinga voor de Homeij stond met zijne beide zoons. 

Dat hij deponent zondag avond den 5 Febr: op het Blauw Vallaat is geweest; dat aldaar 
een menigte Surhuisumer kwamen; dat onder dezelve was Mense Ebeles gewapend met een



  
n 

Ì 
d , 

  

112 

Sabel en Snaphaan; dat aldaar ook was L: E: van Scheltinga; dat de deponent benevens zijn 
vader Brugt Jans naar huis ging, zonder te weeten wat aldaar verrigt is. Sluitende hier mede, 
etc., … den 14 Maart 1797. 

No.5. Auke Atses, huijsman te Augustijsga, oud ongeveer 33 jaaren, … deponeerde de 
waarheid te weezen: dat Saturdag den 4 febr: laastleden, verscheidene persoonen zig voor het 
huys van de deponent vertoonden; dat deese persoonen zeiden dat hij met moest; dat de 
deponent toen mede ging, en een klein stukje in de hand nam; dat de oproerigen wilden, dat 
hij een Snoeijmes of een Fork zoude meden neemen, dog dat de deponent dat niet wilde doen; 
dat de deponent deeze persoonen niet kan noemen; dat dit was ’s agtersmiddags; dat de 
deponent mede op de Singel van B: van der Kooi tot digt aan het huis is geweest, dog niet kan 
zeggen wat aldaar gebeurde; dat hij mede is geweest tot aan Lutjepost; dat er verscheidene per- 
soonene waten die weder terug wilden; dat Melle Gerrits veel moeijte deed om het volk aan te 
vuuren, en veel sprak van voort; dat een seker persoon op het Land omliep en zeide dat 't er 
nu door moest, dat het nu tijd was, dat hij als Courier heen en weder had geloopen; dat de 
deponent dees perzoon zelve niet kon; maar ontdekte off merkte dat hij op Lutjepost woonag- 
tig was, en zoude zijn zekere Wijtse Cornelus; dat wijl het groep zeer sterk was de deponent 
alles niet woordelijk kan zeggen wat er gezegd wierde, want dat elk van alle kanten riep, dat 
zommige terug wouden, en andere dat niet wilden lijden; dat onder deeze die haar aanvuuren 
wilden Melle Gerrits de grootste baas meede was; dat hij deponent benevens Johannes 
Couperus agter terug gingen; dat eenige hun toen nog na riepen dat ze blijven moesten; dat de 
deponent niet weet door wie, dat geroepen wierd dat hij deponent en Johannes Couperus des 
niettegenstaande terug keerden; Sluijtende hier mede, etc., … den 17 Maart 1797 

EXTRACT Praeperatoire Informatie genomen bij het Gerechte van Achtcarspelen. 
No.6. Anne Jacobs, MF Timmerman te Augustijnsga, oud ongeveer 55 jaaren, … 

deponeerde de waarheid te weezen, dat hij Saturdag den 4 Februarij Il: vier onbekende per- 
sonen, gewapend met groote stokken in Augustijsga van het west af heeft zien komen af heeft 
zien komen: dat hij ten naasten bij meend, dat een van deze vier was een zoon van Bindert 
Jacobs uit Buwe Klooster, dat daar na spoedig de klok van Augustijsga begon te kleppen, dat 
de deponent toen aan ’t huis van L: Meeth in het werk was - dat hij onder de Surhusemers in 
Augustijsga nevens het huis van dezelve L: Meeth heeft gezien Melle Gerrijts huisman in 
ophuis onder Surhuisum, gewapend met een drietande Fork; dat deeze Melle Gerrijts zeer heet 
op dit werk was, namentlijk om het volk aan te vuuren, en zeide tegen ’t volk dat ze voort 
moesten van het huis van L: Meeth net het volk naar het West aangaande, en dat dezelve zeide 
dat ze van die zijde het volk moesten opzamelen; dat Melle Gerrijts toen met verscheidene per- 
sonen de singel van B: van der Kooi, naar dat huis is opgegaan; - dat hij in het Oost van 
Augustijsga dezelve Melle Gerrijts met zijn drietiende Fork voor ’t huis van Albert Jans, MF 
Verver, op de weg heeft zien staan, terwijl verscheidene personen in dat huis drongen om 
Albert Jans of deszelfs zoons, om mede te gaan, te dwingen; dat hij deponent L: E: van 
Scheltinga de singel van zijn huis af benevens deszelfs twee zoons, en eenige anderen perzonen 
heeft zien komen, dat dezelve bij de Homeij bleef staan; dat dezelve L: E: van Scheltinga zeer 
bleek en bestorven van aangezicht was; dat de oproerigen dezelve L:E: van Scheltinga vroegen 
om mede te gaan; dat hij zulks weigerde en zeide ik heb het Land zo lang gediend, en deeze 
reis dien ik het niet, want dat dit een verkeerd spel was; - dat de oproerigen zeiden dat dan 
zijns zoons mede moesten, dog dat Scheltinga zeide dat hij die ook niet mede wilde hebben: 
dat de deponent niet kan zeggen wie dat aan Scheltinga vroegen; - dat de deponent alzoo het 
volk zeer traag was, heeft gezien en gehoord, dat meergemelde Melle Gerrijts zeide: voort, 
voort, alsmede hij zeide ik zal wel voor gaan, en ik wil ook wel agter gaan, als jimme maar 
voort wille. Dat hem dat dan het zelfde was en dat dezelve eindelijk voor op ging of ten 
minsten in den voorrang was. Sluitende, etc., … den 6 Maart 1797 

EXTRACT Praeperatoire Informatien, genomen door het Gerechte van Achtkarspelen. 
No./. Berend Alberts Faber, bij zijn vader te Augustijsga inwonende, oud ongeveer 44 

jaaren, … deponeerde de waarheid te weezen: dat de deponent op Saturdag na de middag den



    

113 

4 Deezer, door de oproerigen gedwonge is geworden, om met dezelve mede te gaan: - dat 
deeze oproerigen, terwijl de deponent zig verschool, aan het huis kwamen bij ’s deponents 
vader; dat dezelve eerst eischten dat zijn vader mede moest of sterven; dat ’s deponents vader 
antwoorde “dat zij dan maar moesten toe slaan” dat hij dan het eerste slachtoffer zoude zijn; 
dat de deponet zulks kon hooren, alzo hij daar niet ver af in huis was; dat de deponent niet 
weet wie dat zeiden; dog dat onder deeze persoonen was Sint Jans van Surhuisum; dat de 
deponent van de zolder kwam uit hoofde van deeze swaare bedreiging aan zijn vader; dat de 
oproerigen toen zeijden; als er een met was, het dan goed was; dog ook niet wetende door 
wien; dat de deponent er dies niet onder heen kon, of durfde na laten van meede te gaan; dat 
hij een Pols mede nam, om daar door in staat te zijn eindelijk de menigte over de slooten te 
ontflugten; gelijk hij ook dit zijn voorneemen aan Jan Halbes bekend maakte; dat hij mede is 
geweest tot even over de eind van het Lang pad tusschen Augustijnsga en Buitenpost; dat 
Melle Gerrijts van Surhuisum hier bij was, met een Fork; - … den 17 Febfl 1797. 

No.8. Sikke Willems, huisman te Augustijnsga oud ongeveer 40 jaaren, … deponeerde 
de waarheid te weezen: dat op Saturdag de 4 deezer, ongeveer 11 uur voor de middag, de klok 
te Augustijsga heeft hooren kleppen; dat dit volgens gerugt door jonge knaapen zoude geschied 
zijn, waar onder een zoon van Bindert Jacobns uit Buwe Klooster; dat hij de andere persoonen 
niet heeft horen noemen; dat hij deponent ontweek om niet door de oproerigen gedwongen te 
worden; dat de deponent wel heeft hooren zeggen dat Melle Gerrijts van Surhusum een groote 
baas mede zoude geweest zijn. Sluitende, etc., … den 17 FebE 1797. 

No.9. Lammert Geerts, arbeider, woonachtig te Augustijsga, oud ongeveer 46 jaaren, … 
deponeerde de waarheid te weesen: dat de deponent Saturdag den 4 deezer, bij Jan Halbes was 
te dorschen; dat onderwijlen bij zijn vrouw woonende de deponent in ’t west van Augustijsga, 
volgens desselfs zeggen, waren aangekoomen, vier persoonen, gewapend met stokken; dat 
onder deeze vier perzoonen waren twee zoonen van Bindert Jacobs uit Buwe Clooster; dat 
deeze vier perzoonen, of zommige uit dezelve, vroegen waar haar man was? en zeijden dat hij 
meede moest of deed of het huis plat zoude, dat ’s deponents vrouw haar dogtertje stuurde, om 
hem deponent te waarschouwen; dat de deponent voort zullende gaan, deeze vier personen al 
in ’t dorp waren, en de klok begon te kleppen; dat hij toen vier perzonen op ’t Kerkhof heeft 
gezien; waar van twee het Kerkhof over en twee in de kerk gingen; dat een Couplot van dit 
volk bij de deponent kwam, waar onder waren een zoon van Bindert Jacobs bo-gemeld met 
name Wijtze Binderts, de knegt van Andries Hijlkes in Harcema Opeinde en Wijtze Wijgers 
Bok woonachtig in de Heide; dat Wijtze Bok zeide * dat hij niet na de slagtbank moest naar 
Collum” en de anderen “dat ze het VrijCorps ontwapenen zouden"; dat zij toen de deponent 
dwongen om mede te gaan, dog dat hij toen in de Buurt nog niets te doen vond; dat hij in de 
Buurt zijnde, die van Surhuisum aankwamen; dat onder dezelve was Melle Gerrijts, dewelke 
een drie tiende Fork bij zig had, dat dezelve Commandant scheen te willen zijn, en het volk 
aanzette, zeggende voort, voort - dat zij ze van agteren zouden opzamelen en van B. v.d. Kooi 
af beginnen; dat Melle Gerrijts toen, met de Fork voor op naar derwaards ging, en een 
menigte volks, waar onder Mense Ebeles, Jukke Jeens, Sint Jans en meer anderen hem 
volgden, dog muntende de genoemden, bijzonder Sint Jans, daar tn sterk uit, als mede nog de 
smid van Surhuisum met name Jan Jacobs, dat de deponent aan Jukke Jeens vroeg "wat van 
der Kooi gezegt hadde" - dat dezelve Jukke ook zeide, dat Melle Gerrijts gezegt hadde jij wete 
dat zo wel niet Kooi, als wij daar zijn dan is 't al gewonnen, dat de menigte toen opmar- 
cheerde, en Metske Ites mede namen, dat Melle Gerrijts eerst agter was, dog dat de menigte 
niet best voort wilde, en dat Melle Gerrijts hier mede niet wel kunnende worden, eindelijk 
zeide jimme moete voort of anders zal ik wel voor op volg mij maar, dat Melle Gerrijts toen 
met zijn Vork voor op ging, en anderen hem volgden, dog dat de deponent en anderen zo veel 
te trager wierden, en bleeven staan; - dat Melle Gerrijts de baas was, en dat de deponent 
geloofd, dat als dezelve niet bij was geweest, de schaare niet op marsch hadde gekomen. 
Sluitende, etc. … den 17 Febr 1797.
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No.10. Tede Ibeles, MF Kuiper tot Surhuisum oud in het 47 jaar, … deponeerde de 
waarheid te weezen dat hij deponent Saturdag den 4 deezer aan het huis van de overste van der 
Bruggen tot Surhuisum, in zijn werk bezig was, dat daar toen bij hem zijn gekomen een 
meenigte volk, dat een uit de koppel, zijnde een jongeling, met krui haar, dog onbekend, als 
naderhand van anderen gehoord, dat het Pieter Jans zoude weezen, dienende bij Hijlke Andries 
wed® (die nu vlugtende of weg is); dat die jongeling, tegen mij deponent zeide “dat ik voort en 
mede moeste”, het welk ik afweerde en zeijde "dat ik mij van geens jongens liet Com- 
mandeeren” - dat daar op anderen uit dien hoop, als sekere Melle Gerrijts, huisman in ophuis, 
tegen mij begon te spreeken, en zeide: dat ik moeste er uit en zoude mede, dat tik daar op 
zeide: “als ’t regt was, dan kon ik niet tegen staan”, waar op ik mede ging, en ben gegaan tot 
aan Augustijnsga, waar de grootste hoop in het dorp gingen van de deponent af, en de 
deponent met eenige alleen na Buitenpost is gegaan, en na daar een half vandeltje gedronken te 
hebben, eindelijk weder na huis is gegaan. Sluitende, etc., … den 17 Febr 1797. 

No.11. Jan Jilles, bij zijn ouders te Augustijsga inwoonende, oud 22 jaaren, … 
deponeerde de waarheid te weezen: dat Zaturdag den 4 deezer, bij hunnen huize is gekomen 
Jan Cornelis Ploeger, van Harcoma opeinde, Hans .… de knegt van Bein Eelkes mede uit H: 
Opeinde, en zo hij meend, Wijtze Wijgers Bok, uit de Heide, dewelke de deponent verzogten 
dog niet dwongen om mede te gaan, zeggende dezelve, dat wel 200 menschen opkwamen en 
alle met moesten, dat daar na veel volk over ‘t Kerkhof opkwam; de deponent aanriepen; dat 
de deponent niet durfde na laten mede te gaan, dat hij mede naar Surhuisum gegaan is; dat die 
klok al begon te kleppen toen ze nog onderwegs waaren; dat deeze menigte ook de trom van 
Augustijsga bij zig had; dat de deponent niet weet wie Tamboer was, dat onder deeze menigte 
verscheidene van Augustijsga waaren, dog dat niet wel kan noemen, wie er bij waren: 
presumeerende dat daar bij is geweest Pijter Wijbes, Fokke …, knegt van Hendrik Aukes, alzo 
hij dezelve heeft zien wederom komen en Sjoerd Geerts; dat toen het volk van Surhuisum 
weder opkwam, de deponent in huis vlugte en zig zo wist te absenteeren; dat de deponent in 
Surhuisum, nevens de Noord Stal van de smid staande, aldaar heeft zien komen Melle Gerrijts 
met een drietiende Fork op de Schouder; dat de deponent hoorde zeggen, dat dezelve na ’t slot 
van J: A: van der Brugghen was om Tede Ibeles van daar te haalen. Sluitende, etc., … 27 
Febr 1797 

No.12 Tjeerd Pieters, huisman te Augustijsga, oud ongeveer 66 jaaren, … deponeerde 
de waarhetd te weezen: dat Saturdag de 4 deeser, de deponent, die zig verschoolen had, door 
zijn zuster op gezogt wierd, alzo zij het niet langer durfden wagen, alzo er een meenigte volks 
was geweest, die met zware bedreigingen gen deponent geeischt hadden om mede te gaan: dat 
de deponent niet durfde nalaten om mede te gaan; dat hij weinig perzonen uit deeze menigte 
volks kan noemen als Melle Gerrijts van Ophuis onder Surhuisum die hij voor ’t eerst zag 
nevens ’t huis van L: Meeth, dat dezelve een drietiende Fork op ’t schouder had, dat dezelve 
van daar ’t Oost uit ging, het volk agter na gaande, dat de deponent dezelve nevens ‘t huis van 
Albert Jans, verver, weder in ’t oog kreeg, dat hij deponent ook in de Buurt te Augustijsga 
heeft gezien Juke Jeens van Surhuisum: dat deponent destijds ook heeft gezien de smid van 
Surhuisum, nog niet weet waar; dat deponent mede is geweest tot over de dijk bij Buitenpost; 
dat de deponent nevens de menigte te Augustijsga het huis van L: E: van Scheltinga voorbij 
passeerende, dezelve benevens zijn twee zoons, voor de Homeij stond; dat de deponent niet 
een woord van dezelve gehoord heeft; - dog dat desselfs zoons gevraagd wierden, of zij ook 
niet mede zouden, en antwoorden van Neen; dat de deponent thans hier van ntets meerder kan 
zeggen en sloot, etc. … den 27 Feb! 1797. 

No.13. Jan Halbes, huisman te Augustijsga, oud ongeveer 50 jaaren, … deponeerde de 
waarheid te weezen: dat hij deponent niet weet wie Saturdag den 4 deezer de klok te 
Augustijsga het eerst heeft geklept; dat de deponent gevlugt was, dog dat dezelve te vroeg 
weder te rug keerende, en ’t huis komende, door een meenigte volks gedrongen wierd om 
mede te gaan, dat onder deeze waren Mense Ebeles en Sint Jans van Surhuisum, dewelke bij



  

115 

de deponent in huis zijn geweest, benevenens een perzoon met een groene hemtrok, dewelke 
de deponent niet kon, dat deeze laatste vrij brutaal was, dog de twee eerste niet; - dat Mense 
Ebeles alteen de deponent verzogt en niet dreigde, zeggende alleen, op een vriendelijke wijze 
dat men anders niet wist, hoe het van de avond gaan zoude, - dat de deponent ongeveer bij de 
Homeij van L: E: van Scheltinga heeft gezien Melle Gerrijts van Surhusum; dat dezelve met 
een drietiende Fork agter 't volk ging, zeggende voort, voort, dat de deponent tegen Melle 
Gerrijts zeide dat men maar een leeven hadde te verliezen, dat dezelve antwoorde dat hij 
deponent dan geen Friesch bloed hadde, zeggende verder jij weete het zo goed niet als ik, dat 
de deponent anders zulks niet zeggen zoude, dat veel uit de schaare traag waren; dat Melle 
Gerrijts uit dien hoofde na vooren, en zo eindelijk met zijn drietiende Fork voor op ging - dat 
L: E: van Scheltinga met zijn twee zoons voor de Homeij stond, dog niet weet dat dezelve iets 
gezegt heeft. Sluitende, etc. … den 17 Febf 1797. 

No.14. Albert Jans, MF Schilder en Verwer te Augustijsga oud ongeveer 74 jaaren, … 
deponeerde de waarheid te weezen, dat Saturdag den 4 deezer verscheidene Perzonen aan ’s 
deponents huis zijn gekomen; dat dezelve zeiden, dat hij deponent mede moest, dat de 
deponent hun vroeg uit wiens order dat zij kwamen? - dat zij zeiden dat de deponent mede 
moest, of sterven, dat de deponent zeide dat zij dan maar moesten toe slaan, dat hij dan het 
eerste slagtoffer zouden weezen - dat hier op ’s deponents zoon van de zolder kwam en zig liet 
geworden om mede te gaan, een Pols mede nemende om eindelijk de oproerigen over de 
slooten te kunnen ontflugten, dat de deponent de oproerigen die in zijn huis waren niet kan 
noemen, maar dat hij Metle Gerrijts van Surhusum met een groote drietiende Fork op de weg 
voor zijn huis heeft zten staan; dat de deponent zig toen verwonderde, dat zulks een oud man 
ook mede moest, dog naderhand, met nog meer verwondering gehoord heeft dat dezelve Melle 
erts in het gewoel van dien dag, een ijveraar is geweest. Sluitende, etc. … den 27 Feb! 
1797. 

PRO DEO Claas Rudmer, woonagtig te Ophuis onder Surhuisum, attesteert de zuivere 
waarheid te sijn dat ik attestant op den 4É Febrij 1797 wanneer alhier onder ’t volk veele 
onrustige beweeginge waaren, ik attestant ook door de meenigte gedwongen wierde om meede 
te gaan, ben ik gekoomen te Surhuisum alwaar ik onder de meenigte gevonden hebbe Melle 
Gerrijts woonagtig te Ophuis onder Surhuisum bij wien ik de gansche tijd ben geweest tot aan 
Lutjepost toe, en bevond dat de oude man (namelijk) Melle Gerrijts seer verabtereerd 
(feralterearre: adj en adv. ontsteld, onthutst, ontdaan) en verslaagen was, ja selvs geheel sijn 
verstand niet hadde, en op de geheele reis geen de minste dwang off brutalitiet aan temand 
heeft getoont, ook in 't geheel niet ’t volk heeft aangedreeven, off daar toe eenige woorden 
heeft gebruikt, geevenden reedenen van weetenschap om dat ik de gansche tijd van Surhuisum 
aff door Augustijsga tot aan Lutjepost toe bij hem ben geweest soo als ik booven hebbe verk- 
laart, voorts ben ik attestant met Melle Gerrijts voorn: van Lutjepost aff weggegaan na ’t huis 
toe, koomende hij voor sijn hooge jaaren en soo ik hoor een swaar gebrooken man, soo 
schielijk niet te huis, dan ben ik attestant die nog jong ben, dog ik attestant op mijn te rug reis 
koomende in ’t oost van Augustijsga, kwam mij een meenigte volk van Surhuisterveen aldaar 
te gemoete, die mij dwongen om weeder om te gaan, gelijk ik door dwang weederom ben 
gegaan, koomende bij 't Blauw Vallaat te Augustijsga, alwaar een meenigte volk stonde onder 
alten ook voorn: Melle Gerrijts, die mij en de gansche meenigte volk onder allen ook voorn: 
Melle Gerrijts dwongen om weederom te gaan ’t geen ik en meer met mij als meede ook 
voorn: Melle Gerrijts weijgerden, seggende hij Melle Gerrijts, ik gaan niet weerder te rug, 
waar op door iemand een schoot op mij wierde gedaan en ik met veel moeite en gevaar ben 
ontkomen, dit de waarheid beloovende, etc. … Actum, Ophuis, den 11 April 1798, Klaas Rut- 
mers.



  

116 

Portefeuille 360, Dossier 5223: Johan Christiaan Sperling 
Het Hoff committeert den Burger Raad Mr A. van den Acker om den gev: op deeze artln 

te examineren, actum den 29 Maij 1797. Gediend en geleverd den 15 Julij 1797. 
Articulen Examinatoir voor de Procureur Generaal deeser Landschappe rat: off: Klager 

CONTRA Johan Christiaan Sperling van Folkertsheim Gevangen en Beklaagde. 
Om daar door een Lid van den Raad als Commissaris te worden verhoord. 
De klager steld waar te zijn. 
|. Dat de gevangen op Pinxter Maandag van den Jaare 1796 te paard zittende heeft 

aangehouden bij de herberg genaamd Bentheim in de Kooten. 
2. zeggende dat Klaas Willems Brouwer wel mogt zeggen tegen Willem Hijlles Koen, en 

meer van die lieden, dat ze voort, en daadelijk na de grensen moesten om daar haare vijanden 
lv n . 

3. Dat de Gevangen daar mede Pruijssische Troepen heeft verondersteld. 
4. Dat de Gevangen op dien zelven dag mede heeft gesprooken met Alle Wijtses MI 

Smid in Optwijsel. 
5. Met verzoek om zijn paard dat hij zeide kreupel te zijn te visiteeren. 
6. Dat deese Alle Wijtses toen aan de Gevangen vroeg of hij een Franschman was. 
7. Dat de Gevangen daar op zijn hoofd schuddende als wilde hij daar door zijn veracht- 

ing van de Franschen toonen, neen antwoorde. 
8. Dat de Gevangen verder tegens hem zeide, bist tou ook een Patriot. 
9. Dat Alle Wijtses hier op geantwoord hebbende Ja, i n r, de 

Gevangen wederom het hoofd geschud en gezegd heeft Dat moeit mij, dan moeste nu ook 
voort. 

11. Dat deese hier op hernoomen hebbende, dat weet ik niet, ja als het er toe komt, de 
Gevangen wederom zeide Ja al voort. 

12. Dat de Gevangen ook nog in de maand Februarij 1795 is gekoomen op een avond 
aan het huijs van Harmen Cornelis huijsman tn de Noorderdragten vraagende om herberg. 

13. Dog dat hem zulks geweigerd zijnde de Gevangen gegaan is aan het huijs van 
Zweitse Roels mede huijsman aldaar. 

14. Dat Harmen Cornelis aldaar den volgenden avond gekomen zijnde, de Gevangen 
heeft aangetroffen. 

15. Dat de Gevangen toen tegens hem gezegd heeft Daar komt een dikke Patriot aan. 
16. Dat hij bij Prins Frederik op school had gegaan 
17. En dat de Pruijssen reeds in aantogt zijnde, hij dan zijn kop zoude moeten verliesen. 
18. Hebbende de Gevangen dit alles gezegd in presentie van Jan Meinderts, Arbeider van 

Zweitse Roels, Reitse Alberts en Roel Sweitses in Noorderdragten. 
19. Dat de Gevangen in de maand Februarij 1795 mede is geweest ten huijse van Rom- 

mert Gaukes huijsman in de Zyijderdragten. 
20. Zijnde de Gevangen zeer quaadaartig om dat hij door een hond van Mindert Geeukes 

in de mouw was gebeeten. 
21. Dat de Gevangen toen in presentie van gedagte Rommert Gaukes, en desselfs 

dienstmaagd Grietie Jans heeft gezegd, Wij zullen bi ij ler weeken 
ij rlogies hi inden. 

22. hebbende de Gevangen verders gezegt, daar woont ook een Willem Jans, net of hij 
met veragting op die man nederzag omdat hij juijst een Patriot was. 

23. Dat Rommert Gaukes aan de Gevangen heeft gevraagd of hij die man ook kende. 
24. En de Gevangen heeft geantwoord heel best. 
25. Dat de Gevangen in de maand Februarij 1796 is geweest aan het huijs van Alle Ates 

Schoenmaaker te Boornbergum. 
26. Alwaar toen mede gekoomen is Focke Lieuwes Dorprechter aldaar. 
27. Dat de Gevangen tegens dezelve zeijde dat zijne oogen zeer zijnde hij wel na Cam- 

minga toe wilde om hulp. 
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28. Dog dat hij zulks niet durfde doen om dat Camminga / zijnde destijds Gerechtslid 
van Smallingerland / hem krijgen zoude. 

29. Voorts zeggende dat al die hem wilde krijgen van zijne handen sterven zoude, wij- 
sende op het Sijdgeweer dat agter hem stond. 

30. Dat Focke Lieuwes toen tegens de Gevangen zeide Gij zijt een schelm van een 
Kaerel omdat gij zegt dat Uwe passen goed zijn, dan moet gij U daar mede defendeeren. 

31, Dat de Gevangen daar op tegens hem zeide, dat zulks hem niet scheelen kon, wan- 
neer zulks mogt komen te gebeuren, dat hij dan zijn gat op het paard zette, en het Land 
uijtjoeg. 

32. Dat de Gevangen op den 30 februarij 1797 is geweest met een menigte volks ten 
huijse van Andries Andries Castelein te Zwaag Westeinde. 

33. Dat gemeld menigte zig zeer oproerig gedroeg. 
34. Beraadslaagende om na de Valom en Elders te gaan ter ontwapening der Vrijcorpsen. 
35. Wordende voorts op sterke aandrang van den Gevangen beslooten, om alle na buijten 

te gaan en aldaar ses Gecommitteerden te stemmen. 
36. Dat deese stemming ook alzoo heeft plaats gehad. 
37. Dat ook nog bij die gelegentheid door Pieter Cornelis aan de Gevangen is te kennen 

gegeeven, dat Sijbe Taedes een Patriot was. 
38. Dat de Gevangen hier op geantwoord Indien hier twijffelaars onder zijn, die moeten 

er uit. 
39. Dat de Gevangen al mede met de oproerige bende dien zelven dag / zijnde hier mede 

tegenwoordig eenen Salomon Levij / is opgetrokken. 
40. En als toen ongeveer Feenklooster aan gedagte Salomon Levij heeft gezegd, het is 

hier raar. 
41. Dat de Gevangen eenigen tijd hier na is gekomen met Pieter Cornelis ten huijse van 

Keimpe Aukes MI Bakker en Castelein te Zwaag Westeinde. 
42. Dringende Pieter Cornelis tot in de kamer terwijl de Gevangen in de gang bleef. 
43. Dat zij beiden na ligt en een vrije kamer geeischt te hebben in het Bakhuijs stapten. 
44. Terwijl de Gevangen vroeg zijn hier ook vrouwluij. 
45. Het welk met Ja beantwoord zijnde, den aandrang om een vrije kamer te hebben is 

afgeweerd. 
46. Dat de Gevangen daar op met Pieter Cornelis is weggegaan na het huijs van den 

Castelein Andries Andries. 
4}. Dat de Gevangen die bij zommige voor een Gezant van de Prins, of wel een Jonge 

Prins zelve, wierd gehouden, of zig heeft voorgedaan, met Pieter Cornelis, Salomon Levij, 
Hedser Andries, en Jacob Jurjens de hoofdrol heeft gespeeld in deese oproerige beweegingen. 

48. Als hebbende de Gevangen onder anderen tegens Jacob Taedes en Salomon Levij 
gezegd dat hij voorneemens was eerst Collumerland en dan Buijtenpost, Twijsel, Dragten, de 
Compagnie, en de Zuijdkant door te trekken, om zoo een menigte volk bij malkander te krij- 
gen. NICOLAAS SCHELTEMA
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Portefeuille 360, Dossier 5226: Hedser Andries van Zwaag Westeinde 
Gediend en geleverd den 20 Junij 1797. Commissaris Schuitens. 
De klager stelt waar te zijn 
|. Dat de Gevangen op den 30 Februarij is geweest te Zwaag Westeinde 
2. En aldaar de Castelein heeft gedrongen om mede te gaan na Collum. 
3. onder bedreiging dat Andries Andries de Castelein moest verwagten wat hem over- 

kwam. 
4. Dat de gev: ook is geweest bij Keimpe Aukes MI Bakker en Castelein te Zwaag 

Westeinde. 
5. En aldaar voorschr: Keimpe Aukes heeft gedrongen om meede te gaan. 
6. Dat de Gev: hem heeft gedreigd indien hij niet met hem ging na Collum om Abele 

Reitses die aldaar gevangen was, los te maaken. 
7. Om dan zijn huis te sloopen en hem kapot te maaken. 
8. Dat toen Keimpe Aukes gestemd wierd tot Gecommitteerde en dat weigerde, hij 

gevng: Keimpe aanviel en zeide 
9, Ik zal u wel vinden, om dat hij gev: meende dat Keimpe ’t belette 
10. Al het welke zijnde zaaken van kwaaden gevolge, etc.   
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Portefeuille 360, Dossier 5224, Foppe Eerdes 
Articulen Reprobatoir voor Foppe Eerdes van Roodeschuur Gevangene en Beklaagde 

posant CONTRA de Procureur Generaal deeser Landschappe, Rat: Off: poseerde 
De posant stelt waar te zijn 
|. Dat Harrit Jans en Tjeerd Martens op Zaturdag den 4de Februari 1797 ’s morgens 

circa Elf uure gekoomen zijn bij het huis van de Gevangene 
2. Dat de Gevangene destijds te huis was aan zijn werk. 

Ô 3. Dat de beide Persoonen de Gevangene hebben gedwongen om meede te gaan naar 
Collum. 

4, Dat de Gevangene met zijn huisgezin zeer verlegen was 
5. Dat hij vernoomen heeft hoe de menigte deede. 
6. Dat alles in beweging was 
7. Dat de Gevangene uit verleegenheid en benauwdheid voor dreigementen de troep is 

gevolgd. 
8. Dat de Getuigen persisteeren bij de reden van weetenschap in annexa adtestate met 

No.l 
9. Dat de Gevangene op den 4de febr: 1797 gekoomen is ten huise van de Getuigen 
10. Dat de Gevangene destijds zeer verslaagen was 
11. Dat de Gevangene een mensch is van weinig doorzicht en verstand 
12. Dat de Getuigen persisteeren bij de afgegeevene verklaaring sub No.2. 
13. de getuige verklaard dat op zaturdag den 4dE febr: 1797 een onbekend persoon 

gekoornen is ten huise van Gerke Annes. 
14. Dat de persoon zeide, mannen nu is het tijd, het bloed loopt op de straat te Collum, 

nu zuilen wij eens zien wat harten dat jimme hebben. 
15. Dat de persoon eindelijk voorgaf te koomen uit ordre van die van Kooten en Twijsel 
16. Dat hij zeide, de andere kant is ook al een uit. 
17. Dat hij daar door bedoelde de Gevangene 
18. Dat hij verklaarde dat hij en nog een persoon Foppe Eerdes uit zijn huis hebben 

gehaald ten dien einde. 
19. Dat de Getuige persisteert bij annexe verklaring sub No.3. 
20. Dat Harrit Jans en Foppe Eerdes op den 48E Febr: Il: geweest zijn ten huise van 

Douwe Tobias. 
21. Dat Harrit zeide, Jongens nu is het tijd, als jimme nu niet meede gaan, rijden zij 

jimme moogelijk te nagt het huis plat. 
22. Dat hij sterk dreef om voort te gaan naar Collum. 
23. Dat Foppe Eerdes, zoo voor als na, geen woord sprak. 
24. Dat Foppe Eerdes zeer bedrukt en verslaagen was. 
25. Dat Foppe Eerdes een man is van weinig doorzicht en verstand. 
26. Dat Foppe Eerdes een ongelukkig huis gezin heeft. 
27. Dat hij door zwaare arbeid dat huisgezin van de arme staat afhoud. 
28. Dat de Getuige persisteert bij annexe verklaaring sub No.4. 
29. Dat op den 4 Febr: 1797 bij het huis van Gerke Annes gekoomen is een onbekend 

persoon. 
30. Daie zeide, Mannen nu is het tijd - het bloed op de straaten te Collum - nu zullen wij 

eens zien, wat harten dat jimme hebben. 
31. Dat hij, wijzende op Foppe Eerdes, zeide: die heb ik ook meede genoomen. 
32. Dat Foppe Eerdes zeer verslaagen en bang was. 
33. Dat hij geen woord sprak. 
34. Dat de Getuigen persisteeren bij de reeden van wetenschap in annexe attestate sub 

No.5. 
35. Dat op Zaturdag den 4 Febr: 1797 ten huise van Jan Lammerts gekoomen zijn twee 

persoonen, waaronder Foppe Eerdes en een onbekend persoon.
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36. Dat de onbekende het woord voerde, zeggende, dat wij aanstonds voort moesten naar 
Collum - t was alles in rep en roer. 

37. Dat wij, niet meede gaande, moesten wagten wat ons overkwam. 
38. Dat Foppe Eerdes, zoo voor als na, geen woord sprak. 
39, Dat Foppe Eerdes zeer verslagen was. 
40. Dat Foppe Eerdes een man is van weinig doorzicht en verstand. 
41. Dat de Getuige persiste art bij annexe verklaaring sub No.6. 
42. Dat op Zaturdag den 40€ Febr: 1797 bij de getuige gekoomen zijn twee persoonen, 

Foppe Eerdes en een onbekende. 
43. Dat de onbekende persoon het woord voerde, zeggende, dat de getuige zich klaar 

moeste maaken om meede na Collum te gaan - dat de geheele waereld was in rep en roer. 
44. Dat de Getuige, niet meede gaande, moeste wagten wat hem overkwam of de dood 

sterven. 
45. Dat Foppe Eerdes geen woord sprak en zeer verleegen was. 
46. Dat de getuige persisteert bij annexe verklaring sub No.9. 
47. Dat de Getuigen zeer wel kennen de persoon van Foppe Eerdes, thans Gevangene en 

Beklaagde. 
48. Dat hij is een stil mensch, welke zich met geen Partijschappen bemoeid. 
49, Dat hij is een mensch van weinig doorzicht, die weinig verstand bezit. 
50. Dat hij van den vroege morgen tot den laaten avond, als een ezel, zwaar moet 

werken, om daar door zijn ongelukkige huisgezin van de arme staat af te houden. 
Î 51. Dat zijn huisgezin, zoo weegens de hooge ouderdom en doofheid van zijn vrouw als 
| weegens eene blinde en bovendien ongelukkige dochter alle medelijden verdient. 

VERKLARING: PRO DEO 
| Verklaaren wij ondergeschreevene Ingeseetenen alle woonagtig onder Harkema Opeinde 

en te Augustinusga dat wij seer wel kennen de Persoon Foppe Eerdes thans Gevangene op ’t 
Blokhuis die een stil mensch is, en sig met geen partijschappen in 't algemeen bemoeid, een 
man van weinig doorsigt, ja selvs seer weinig verstand besit, die van den vroegen morgen tot 

| den laaten avond als een ezel zwaar moet werken, om daar door sijn ongelukkig huisgesin dat 
alle medelijden verdeint van de arme staat af te houden, dit de waarheid beloovende 't selve 
des noods met Eede te staaven: In kennisse onze handen na selvs leesinge, Actum Harkema 
Opeinde en Augustinusga den 13 Augustij 1797. 

Roel Fockes, Jan Hillebrants Hitlebrants Sijsess (!!!) 
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Portefeuille 360, Dossier 5225, Ritske Gerrits van Dockum 
(Gediend en geleverd den 23 maij 1797) De Procureur Generaal deezer Lanschappe Rat: 

Off: klager CONTRA Ritske Gerrits van Dockum gevangen en beklaagde. 
De klager steld waar te zijn. 
10 Dat de gevangen op de 4 Febr: 1797 geweest is bij Dockum buijten de woudpoort. 
20 Dat de gevangen toen aldaar spoedig is binnen geloopen bij de Castelein Linse Saakes 
30 en dezelve aangezegd dat hij zig zeer spoedig naar Damwoude moeste begeeven of 

dat hij anders moeste verwagten wat hem overkwam. 
40 of dat zijn huis in brand zoude gestooken worden. 
50 dat de gevangen meede aldaar aan de bleeker Lammert Nammens heeft gezegd dat hij 

aanstonds in Damwoude moeste koomen. 
60 dat de gevangen aan de Bakker Taake Feddriks meede aldaar als toen heeft aangezegd 

dat spoedig naar Damwoude moeste gaan. 
80 Dat de gevangen gezegd heeft deese aanzegging te doen van boeren met stokken 

gewapend. 
90 en wanneer Taake Feddriks weijgerde naar Damwoude te gaan 
100 heeft de gevangen dezelve gedreigd dat dan moeste verwagten wat hem zoude over- 

koomen 
110 Dat de gevangen aan de Coopman Rienk Jans Helder als toen en aldaar meede heeft 

aangezegd dat hij Direct in Damwoude moeste koomen. 
120 of dat hij moeste verwagten wat hem overkwam dat anders zijn huis en goed zoude 

verbrand worden. 
130 dat de gevangen aan de koemelker Menne Popkes meede aldaar als toen heeft 

aangezegd 
140 dat hij en zijn zoon dadelijk in Damwoude moesten koomen of het zou hun niet goed 

vergaan. 
159 dat de gevangen verders bij de roode brug als toen en aldaar aan Freerk harmens 

Bok heeft verzogt 
160 om de aanzegging op de moolen te doen 
179 om oproer te stigten 
180 Al het welk zijnde zaaken van kwaaden gevolge, etc. 

Ritske Gerrits van Dockum Gevangen en Beklaagde CONTRA den Procureur Generaal 
deezer Kandschappe Rat: Off: klager. 

Compareerende voor den Hove van vriesland omme te dienen van antwoord zegt de 
gevangen en beklaagde onder alle salutaire Clausuten van Rechte: 

1. Dat den 1 Libels articulen de waarheid behelsd 
2. Als meede den 2€ 
3. Gelijk ook het begin van den 3E, vermits de gevangen dit heeft gedaan uit last en 

order van wel meer dan 50 menschen. 

1, Ook is de bedreiging in den 10 nimmer door de Gevangen gebeezigd. 
12. want daar Taeke Feddriks op de last die deze beklaagde uitvoerde, niet antwoorde 

dan het is goed. 
13. En hier omtrent geen eenig ander woord is verwisseld. 
14. Kwam zulks niet te passe. 

25. Daar deeze Beklaagde verders nu, daar hij te midden in zijn werk bezig was, door de 
voorbij gaande meenigte, welke van de kant van Wouterswoude quamen, gedwongen voor op, 
wierd gezonden, deze opgelegde last te volbrengen, en hij voorts niet met de onbezuisde 
meenigte is opgetrokken; ja daar hij zig wel bewust is, niets quaads te hebben verrigt:
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26. Kan hij niet bezeffen; dat den 18 op hem zal applicabel zijn. 
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Portefeuille 360, Dossier 5227, Nicolaas Stutsman van Buurum 

A: Romke Jarigs, visserman te Buurum oud circa 30 jaaren, verklaare en attesteere bij 
deesen de suivere en opregte waarheid te zijn, dat ik op Saturdag den 4€ Februari jongstleden 
te gelijk met Nicolaas Stutsman chirurgijn ben geweest in de smidterij te Burum, dat gedagte 
Stutsman sig destijds, al zoo zeer, als ik zelfs, verleegen heeft getoond wegens de bewegingen 
en combustie die destijds begonde sig te opnebaren; dat ik Attestant dien avond onder een 
gehele bende te gelijk met gemelde Stutsman (hoewel zeer tegens mijn sin en genoegen) ben 
gegaan van Burum na Collum, dat ik destijds niet heb gezien, dat hij Stutsman een houwer of 
Sabel bij sig had, zoo dat indien hij die al gehat heeft, moet hij die zekerlijk bedekt gehouden 
hebben; dat gedagte Stutsman mij destijds zelfs heeft gesegt en geraden ij r 
houden, en mij dus in geenen deele heeft aangeset of voortgedreeven, terwijl ik mede geheel 
niet gehoord nog gezien heb, dat hij anderen zou hebben aangeset, veel min eenige 
dadelijkheden gebruikt om dezelve voort te drijven; geevende daar voor reden van wetenschap, 
zelvs dit alles in persoon gehoord en gezien te hebben; dit alles de suivere waarheid zijnde ben 
bereijd ten allen tijde met eede te bevestigen. Act. Collum, den 18 Juni 1797. 

B: Teeke Jarigs, meester Timmerman te Burum, oud ongeveer 40 jaar, verklaare en 
attesteere bij deesen, dat mij zeer wel bekend is de persoon van Nicolaas Stutsman, chirurging 
te Burum, dog thans gedetineerde op het gedemolieerde Blokhuis te Leeuwarden; dat gedagte 
Stutsman op Saturdag den 46 Febr: jongstleden ’s middags tusschen 11 en 12 uur bij mij ten 
mijnen huise is gekomen en groote verlegendheid in mij geproponeert heeft om met hem te 
vlugten na Groningerland, om reeden, zoo hij zeijde, dat een geheele bende volks opkwam om 
na Collum te gaan en hij bevreesd was, dat men hem zoude dwingen om mede derwaart 
gaan, welk voorstel egter bij de attestant niet is aangenomen om reden, dat hij sijn vrouw en 
Argeren niet wilde verlaten; dit alles de opregte waarheid zijnde, etc. Act. Collum den 96 Juli 
1797. 

Articulen Probatoir voor de Procureur Generaal deeser Landschappe rat: off: Klager en 
Posant CONTRA Nicolaas Stutsman van Burum Gevangen, Beklaagde en Poseerde. 

De klager steld waar te zijn 
|. Freemer Doedes huijsvrouw van Claas Gerbens woonende te Buurum verklaard waar 

te zijn dat zij op Saturdag den 40 Februarij 1797 is geweest op de straat te Burum. 
2. Dat toen ter tijd mede aldaar was eene Aafke Clases, huiĳsvrouw van Jan Melles 

woonende te Burum. 
3. Welke destijds zeide ik ben blijde dat Collum over is, de Oranje lieden zijn meester 

het 1 ven, 1 r . 
4. Klappende met een in de handen, en slaande op haare knieen. 
>. Dat zij Attestante voorts op zondag morgen den 50 februarij 1797 is geweest ten 

huyse van Reinder IJpes te Buurum 
6. Zijnde ongeveer 9 a 10 uuren. 
/. Dat toen mede aldaar is gekomen eenen Nicolaas Stutsman. 
8. Welke destijds aldaar zeide De Grietman de Bere is te Collum met vijf honderd man- 
ge veel er nog komen zullen, weet men niet, en nu moeten wij er weder op los. 

9. Waar op de Deponent daar is weggegaan. 
10. Zijnde zeer bedroefd dat Stutsman zoo veel elende in Buurum maakte. 
11. Dat Freemer Doedes na prelectie persisteerd bij haare afgegeevene depositie Sub 

No.t. 
2. Dat Geeske Gosses huijsvrouw van Reinder IJpes Koopman en Timmerman te 

Burum verklaard waar te zijn dat op Sondag morgen den 59 Februarij 1797 ongeveer 9 a 10 
uur ten haaren huijse is gekoomen eenen Nicolaas Stutsman Chirurgijn te Burum. 

13. Welke een Romer Jenever van den Deponente kogte. 
14. En destijds aan haar zeijde dat de Grietman de Bere met vijftig Ruijters te Collum 

was. 

en
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15. Dat hem zulks door anderen was verteld. 
16. Dat hij hier na desselfs Jenever opgedronken heeft en weg gegaan is. 

À 17. Dat Geeske Gosses na prelectie persisteerd bij haare afgegeevene Depositie Sub 
No.d. 

18. Dat Aaltje Johannes Siccama huysvrouw van Gerrit Posthumus Mederechter van 
Collumerland, woonagtig te Buurum verklaard waar te zijn dat op Dingsdag den 7® Februarij 
1797 ten haaren huijse is gekoomen Grietje Hendriks huijsvrouw van Taeke Jarigs MT Tim- 
merman aldaar. 

19. Dewelke aan haar zeide: wat hebben wij niet een elendige tijd. 
ha Waar op de Deponente antwoorde antwoorde Ja! maar ik heb het nu ruijmer als 

Saturdag. 
21. Waar op gedagte Grietje Hendriks zeide, ja dat is zoo al, want doe die andere Doctor 

Saturdag bij ons in kwam, en zeide tegen mijn man dat hij aanstonds met moeste, het waar mij 
of de dood aanzeid wierde. 

22. Waar op de Deponente haar vroeg Waar dat dan Stutsman? 
23. Dat Grietje Hendriks hier op antwoorde Ja. 
24, Dat Antje Johannes Siccama na prelectie persisteerd bij haar afgegeeven depositie 

Sub No.3. 
25. Dat Grietje Hendriks huijsvrouw van Taeke Jarings MF Timmerman te Buurum, 

verklaard waar te zijn, dat op Saturdag de vierde Februarij 1797 ongeveer tusschen 11 en 12 
uur bij haar aan huijs is gekoomen Docter Stutsman. 

26. Dewelke zeide tegens haar man, Nou Buurman, nou moeten wij voort, zij benne al 
aan de pomp toe. (In de kantlijn: Of Stutsman des getuijges man destijds niet heeft voorgesteld 
om meede te vlugten na Groningerland?) 

21. Waar op des Deponentes man antwoorde, ik gaa niet met voort. 
28. Dat daar na de klok begon te klippen. 
29. Waar na een groote bende, gewapend met hooijvorken en stokken voor haar deur 

30. Dewelke luijdkeels uijtriepen voort, voort. 
31. Dat toen des Deponentes man daar na ook met de bende is vertrokken. 
32. En alzoo na Collum gegaan. 
33. Dat Grietje Hendriks na prelectie persisteerd bij haare afgegeeven depositie sub 

34. Dat Jacob Piers van Collumerpomp verklaard waar te zijn, dat op den 49 Februarij 
1797 Marten Euwes, gewapend met een Sabel in de vuijst en zittende op een paard, aan zijn 
huijs hem Attestant aanzegging heeft gedaan om mede te moeten naar Collum. 

35. Of dat hem kwaad zoude overkomen. 
36. Verklaarende verder dat de Chirurgijn Stutsman gewapend met een houwer of Sabel, 

en Willem Jans met een geweer het meest het volk hebben aangezet. (In de kantlijn: Waar en 
Wanneer de Getuijge bij de bende Volks is gekoomen?) 

37. Zijnde Willem Jans vrij boos. 
38. Dat Jacob Piers na prelectie persisteerd bij zijne afgegeeven depositie sub No.5. 
39. Dat Ate Wopkes van Collumerterp verklaard waar te zijn, dat op den 40 Februarij 

1797 door Marten Euwes hem Attestant is aangezegd om direct te Collum te komen. 
40. Of verwagten moest wat hem overkwam. 
41. Dat hij ook is mede gegaan. 
42. Dat Marten Euwes zittende op een paard met een Sabel in de hand Burummerland is 

ingereeden. (In de kantlijn: Waar en Wanneer de Getuijge bij de bende Volks is gekoomen?) 
43. Verklaarende verders dat de Chirurgijn Stutsman met een Sabel gewapend het volk 

aandreef. 
44. En dat hij Attestant Willem Jans met een geweer gezien heeft te Collum.
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45. Dat Ate Wopkes na prelectie persisteerd bij zijn afgegeeven depositie sub No.6. 
46. Dat Idserd Tjebbes van Collumerterp verklaard waar te zijn dat op den 40 Februarij 

1797 Marten Euwes de eerste aanzegging heeft gedaan. 
4/. Zittende op een paard. 
48. Met te zeggen om op te komen naar Collum. 
49. Of verwagten moest wat hem overkwam. 
50. Dat hij ook is mede gegaan na Collum. 
51. Wanneer de Chirurgijn Stutsman gewapend met een Sabel, en Willem Jans van de 

pomp met een geweer de voornaamste drijvers waaren om het volk aan te zetten. 
52. Hebbende zelf gehoord dat zij riepen voort voort. 
53. Dat Idserd Tjebbes na prelectie persisteerd bij zijne afgegeevene Depositie sub No.7. 

NICOLAAS SCHELTEMA 
Opmerking onderaan: “Verders word Commissaris verzogt aan de meede getuijgen Jacob 

Pieters em Idserd Tjebbes (‘Ate Wopkes’ doorgehaald!) te vraagen; of zij aan de commissie 
uijt het Provinciaal Bestuur van Friesland geene betalingen hebben moeten doen om redenen: 
dat zij den 4. Februarij 1797 bij de optrekkende Bende Volks zijn geweest? … Lamb: Pierson. 
1797"
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Portefeuille 360, Dossier 5229: Anne Heddes van Ackerswoude 
Articulen Probatoir voor de Procureur Generaal deeser Landschappe … CONTRA Anne 

Heddes van Ackerwoude Gevangen Beklaagde en Poseerde. 
De klager steld waar te zijn 
1. Dat Willem Pieters van der Mark, MI Schoenmaaker te Rinsmageest, verklaard waar 

te zijn dat op Saturdag den 40 Februarij 1797 aan zijn huijs zijn gekoomen Rienk Tobias en 
Anne Heddes, beide woonagtig te Ackerwoude. 

2. En Rintje Poort woonachtig te Damwoude. 
3. Den Deponent vraagende of ook een Geweer had. 
4, Waar op de Deponent heeft geantwoord van Neen. 

> 5. Hier op vraagden gemelde drie persoonen den Deponent of zijn zoon niet een Geweer 
had’? 

6. Het welk de Deponent met Ja heeft beantwoord. 
7. En daar op met de drie persoonen dewelke als Oproermaakers voor den dag kwamen 

als hebbende ieder een teken van geweld in de hand, na het huijs van zijn zoon gegaan. 
8. En het Exercitie Geweer aan hun of dewelke zij daar toe gebruikten ter hand gesteld. 
9, Hier op hebben voornoemde drie persoonen onder sterke uijtdrukkingen en 

dreigementen den Deponent gedrongen om mede te gaan. 
10. Den Deponent geheel niet van sins zijnde om mede te reijsen. 
11, Dog egter bevreesd dat hem leed zoude geschieden. 
12. Wist niet wat te zullen onderneemen. 
13. Dog eindelijk de gelegendheid aan de hand geevende dat zig ergens konde ver- 

bergen. 
l4. En daar rustig gebleeven zoo lang de woede was vertrokken. 
15. Waar op naar zijn huijs is gekeerd. 
16. Dat Willem Pieters van der Mark na prelectie persisteerd bij zijne afgegeeven 

depositie sub Nol. 
17. Dat Sijtske Jellings huijsvrouw van Willem Jans van der Mark MF Schoenmaaker te 

Rinsmageest verklaard waar te zijn. 
18. Dat op Saturdag den 4® Februarij 1797 ten haaren huijse zijn gekoomen Anne 

Heddes woonachtig te Ackerwoude, bij zig hebbende eenige persoonen de deponente 
onbekend. 

19. Dat Anne Heddes, voorzien met een oproersteken in de hand, de deponente heeft 
gevraagd of haar man te huijs was. 

20. Het welk de Deponente met neen beantwoorde. 
21. Dog dat Anne Heddes, en zijn verder woedend gezelschap, daar mede niet te vreden 

zijnde de vrijpostigheid naamen het gansche huijs door te zoeken. 
22. En het geen haar geliefde onderste boven te keeren. 
23. Dog dat dit onaangenaam gezelschap haar man niet vindende, eindelijk vertrokken 

iS. 
24, Dat Sijtske Jillings na praetectie perststeerd bij haare afgegeeven depositie sub No.2. 
25. Dat IJbeltje Willems, huijsvrouw van den Executeur Gaele Pieters, woonachtig te 

Rinsmageest, verklaard waar te zijn. 
26. Dat op Saturdag den 40 Februarij 1797 gezien heeft dat Rienk Tobias woonachtig te 

Ackerwoude, het Exercitie Geweer heeft gehaald uijt het huijs van Jan Folkerts Te Rins- 
mageest. 

27. Dat de Deponente verders verklaard dat Rienk Tobias destijds opentlijk op de weg 
heeft gezongen Orange boven. 

28. Verders “het is nu niet meer van Rood Wit, en Blaauw, de keesen zitte in het naauw. 
29. Dat de Deponente eindelijk verklaard, dat Anne Heddes en zijn verder woedend 

gezelschap haar vader Willem Pieters huijs gantschelijk hebben doorzogt.
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30. En het geen haar geliefde onderst boven gekeerde. 
3 31. Dat IJbeltje Willems na prelectie persisteerd bij haare afgegeeven depositie sub 

No.3. 
32. Dat Focke Johannes Koopman in de Valom onder Damwoude, verklaard waar te zijn 

dat op Saturdag den 4 Februarij 17/97 een menigte menschen aan zijn huijs zijn geweest. 
33. Waar onder mede was Anne Heddes, woonachtig te Ackerwoude. 
34. Dat hij Deponent iemand dewelke eene Soopje Genever had gekogt, het geld het 

welk daar over schoot te rug zoude geeven. 
35. Dat onder die tijd Anne Heddes uiĳjt de kamer quam. 
36. En zeijde Met Castelein. 
37. Waar op de Deponent antwoorde ik moet het geld eerst weer terug geeven. 
38. Dog dat Anne Heddes zeide weder met. 
39. En daar op den Deponent bij het schouder nam. 
40. Hem met verwoedheid agter over op de rug scheurende. 
41. Dog zijnde den Deponent geen verder leed geschied. 
42. Maar genoodzaakt om met de oproerige bende mede te reijsen. 
43. Het welk de Deponent heeft gedaan. 
44. Dat Focke Johannes na prelectie persisteerd bij zijne afgegeeven depositie sub No.4. 
45. Dat Popke Swaagman Schoolmeester te Birdaard verklaard waar te zijn dat op Satur- 

dag den 4 Februarij 1797 ten huijse van zijn Vader H: Swaagman te Rinsmageest is geweest. 
46. Dat ongeveer een uur aan zijn vaders huijs zijn gekoomen Anne Heddes van Acker- 

woude en Rintie Poort van Damwoude. 
47. Als meede eenige persoonen bij den Deponent onbekend. 
48. Dat voornoemde twee persoonen en de onbekenden veel meer na oproermaakers als 

na bestendige menschen gelijkten. 
49. Dat de opgegeevene en onbekende gezamentlijk zijn moeder hebben gedwongen om 

het Exercitie Geweer en Patroontas van zijn vader aan haar over te geeven. 
50. Dat zijn Moeder, terwijl zijn vader na Leeuwarden was, zulks op zijn aanraaden aan 

hun heeft overhandigd. 
51. Dog dat Hendrik Lieuwes te Ackerwoude en Andries Harmens van Rinsmageest hem 

met geweld hebben genoodzaakt om de woedende hoop verder te volgen. 
52. Gelijk hij moeste doen. 
53. Voorts dat Rintie Poort zig niet heeft ontzien van zijn moeder verscheidene stooten 

op de rug en het borst toe te brengen. 
54. Zeggende dezelve daar en boven, terwijl zijn Moeder bij de Arm had, koom hier 

oude bliksemsche Landverraader. 
55. Dat Rintie Poort nog zijn Moeder de sleutel van het hondegat afgedwongen heeft. 
56. Om te verneemen of zijn vader daar ook in was. 
57. Dat dezelve verders met meer anderen heeft gezegd “ik wil die oude roode blixem 

Imeenende daar mede zijn vader/ voor 4 duijten de hals wel afsnijden. 
58. Dat de woedende hoop eindelijk is vertrokken. 
59. Na dat alvoorens Andries Harmens Orange boven had geroepen. 

s 60. Dat Popke Swaagman na prelectie persisteerd bij zijne afgegeeven depositie sub 
No.5. 

61. Dat Trijtje Jans, huijsvrouw van Jan Eebes Ontfanger te Rinsmangeest verklaard 
waar te zijn dat op Zaturdag den 49 Febr: 1797 ten haaren huijse zijn gekoomen, terwijl haar 
man niet te huijs was, Andries Harmens te Rinsmageest en Rienk Tobias woonachtig te Acker- 
woude. 

62. Eisschende het Geweer van haar man. 
63. Dat de Deponente verschrikt wierd. 
64. En aanstonds met behulp van Rienk Tobias van de balk heeft genoomen.
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65. En daar mede zijn weggegaan. 
66. Dat eenige oogenblikken daar na ten haaren huijse is gekoomen Anne Heddes 

woonachtig te Ackerwoude. 
67. Zeggende dat wanneer zij eenige ammunitie ten agteren hield de Duijvel haar God 

zoude worden. 
68. Zeggende daar en boven, dat zij ’s anderen daags zouden weder koomen. 
69. Dat Trijntje Jans na prelectie persisteerd bij haare depositie afgegeeven sub No.6. 
70. Dat Annigje Swaagman huijsvrouw van Johannes Lampe woonachtig te Rinsmageest, 

verklaard waar te zijn. 
71. Dat op Saturdag den 4 Febr: 1797 in haar huijĳs zijn gegaan Oeble IJpes te Rins- 

mageest, met nog een persoon de deponente onbekend. 
72. Dat zij zulks ziende direct na huijs is gegaan. 
73. Wanneer de onbekende persoon het Exercitie geweer van haar man in de hand had. 
74. Dat de Deponente vraagde wie hun order had gegeeven om het zelve te krijgen. 
75. Waar op Oeble antwoordde Ik mij zelfs Blixem. 
76. Vraagende dezelve mede om de patroon tas. 
71. Dewelke de Deponente hun heeft gegeeven. 
78. Zeggende Oeble, nu zal tk alle Patriotten vermoorden. 
79. Dat de Getuijge nog verklaard gehoord te hebben dat Cornelis de Bree van Dam- 

woude gezegd heeft dat des Deponentes Vader H: Swaagman te Rinsmageest aan vieren zoude 
te scheuren. 

80. Dat Bergsma Schrijver woonachtig te Damwoude gezegd heeft, wij willen na 
Meester, als wij hem krijgen dan zullen wij hem kapot maaken. 

81. Dat Anne Heddes te Ackerwoude heeft gezegd, wij willen na meester, ik zal hem 
doodschieten, die roode Duivel. 

82. En dat Rienk Tobias van Ackerwoude heeft gezegd Wij willen na Meester, die willen 
wij hebben, als wij hem krijgen die zal er aan. 

83. dat Annigje Swaagman na prelectie persisteerd bij haare afgegeeven depositie sub 
No... 

84, Dat Jeltje Hendriks Huijsvrouw van Evert Wouters, woonachtig te Rinsmageest, 
verklaard waar te zijn. 

85. Dat zij op Saturdag den 40 Februarij 1797 wanneer buijten huijs stond heeft gehoord 
dat Cornelis de Bree van Damwoude heeft gezegd dat MI H: Swaagman te Rinsmageest aan 
vieren zoude scheuren. 

86. Dat Bergsman Schrijver woonachtig te Damwoude gezegd heeft * Wij willen na 
Meester, als wij hem krijgen dan zullen wij hem kapot maaken. * 

87. Dat Anne Heddes te Ackerwoude heeft gezegd, wij zullen na meester, ik zal hem 
doodschieten die roode Duivel. 

88. En dat Rienk Tobias van Ackerwoude heeft gezegd wij willen na meester, die willen 
wij hebben, als wij hem krijgen die zal er aan. 

89. Dat Jeltje Hendriks na prelectie persisteerd bij haare afgegeevene depositie sub No.8. 
90. Dat Andries Hendriks Tol MI Grofsmid te Rinsmageest verklaard waar te zijn. 
91. Dat Anne Heddes woonachtig te Ackerwoude op den 4 Febr: 1797 in de Valom ten 

huijse van Focke Johannes Castelein aldaar heeft gezegd. 
92. Dat allen die niet uijt het huis gingen en met, hij Anne Heddes, die met de Bajonet 

zoude doorsteeken. 
93. Dat Andries Hendriks Tol na prelectie persisteerd bij zijne afgegeevene depositie sub 

No.9. 
94. Dat jantje Sjoerds huijsvrouw van Hedser Eebes Koopman te Rinsmageest verklaard 

waar te zijn. 
95. Dat op den 40 Februarij 1797 ten haaren huijse is gekoomen, met een toornig gelaat, 

tot drie reisen toe Anne Heddes woonachtig te Ackerwoude.
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96. Zeggende U man moet er weesen. 
97. Waar op de Getuijge zeide niet te weeten waar dezelve was. 
98. Dat Anne Heddes eindelijk zeide Indien Uw man niet bij de koppel is, hij dan 

wederom zoude komen. 
99, En ruineeren haar huijs. 
100. Slaande alles ín stukken. 

0 101. Dat Jantje Sjoerds na prelecttie persisteerd bij haare afgegeeven depositie sub No. 
10. 

102. Dat Antje IJsaacks huijsvrouw van Jan Rintjes woonachtig te Rinsmageest verklaard 
waar te zijn. 

103. Dat op den 40 Febr: 1797 Anne Heddes woonachtig te Ackerwoude ten haaren 
huijse is gekoomen. 

104, En tegens de Getuijge heeft gezegd, dat hij het Exercitie Geweer van haar man 
wilde hebben. 

105. En anders dood. 
106. En heeft de Getuijge uijt vrees het Exercitie Geweer van haar man overgegeeven 

aan Anne Hettes. 
107. Dewelke het zelve heeft aangenoomen. 
108. En mede weg gegaan. 
109. Dat Antje IJsaacks na prelectie persisteerd bij haar afgegeeven depositie sub No. 

11. 
110. Dat Wijbe Franses Timmerknegt te Rinsmageest verklaard waar te zijn. 
111. Dat op den 4 Febr: 1797 werkende aan het slot van F:W: van Asbeek Wed: op de 

sterke klopping op de poort aldaar, dezelve mede heeft geopend. 
112. Waar op een menigte menschen binnen stapte. 
113. Onder welke woedende hoop ook was Lammert Lucas te Damwoude woonende. 
114. Dewelke de Getuijge dreigde om mede te reisen of slaan. 
115. Het welk zelf met de dood wierde bedreigd. 
116. Zijnde Lammert Lucas gewapend met een stok. 
117, Waar op de Getuijge ts mede gereisd na de Valom. 
i18. Ten huijse van Focke Johannes Castelein aldaar. 
119. En heeft Anne Heddes van Ackerwoude den Castelein Focke Johannes gedrongen 

en gestooten om mede te gaan. 
120. Dat de Castelein onder voeten stuitte. 

| 121. Dat Wijbe Franses na prelectie persisteerd bij zijn afgegeevn depositie sub No.12. 
NICOLAAS SCHELTEMA. 
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Portefeuille 361, Dossier 5250: Gerrit Pieters van Nes 
(Gediend en geleverd den 14 Nov. 1797) PRO CAPTIVO 
Remonstrantie voor Gerrit Pieters van Nes, Gevangen en Beklaagde CONTRA Den 

Procureur Generaal dezer Landschappe Rat: Off: Klager 
Comparerende voor den Hove van Friesland, om te dienen van deesen, zegt de 

Gevangene en Beklaagde … 
Dat hij beschuldigt wort: Als zoude hij op den 39 Febr: dezes jares tegen Tjepke Wierds 

huisman te Nes gesegt hebben, bij gelegentheid van de algemeene wapening, Dat hij zijn zoon 
niet opgebragt hadde tot den Gorlog, dat zij beijde daar tegens zouden verdedigen, en als zijn 
hand beter was, de eerste die hem tegen kwam zoude dooden, dat het er spoedig aan toe was, 
dat de zaaken zouden veranderen, dat de Oranje lieden zo wel conventie hielden als de patriot- 
ten, deselve zotten noemende, dat die de verklaringe gedaan hadden hun ziel en zaligheid 
verswooren hebben. 20 dat hij bij gelegentheid dat DS Romar huis besoekinge deed, denselven 
zeer onbetaamelijk zoude behandelt hebben, hem verwijtende, dat gesegt hadden, dat de 
Patriotten de Princeluiden in de Klooten zouden schieten, er bij voegende, past dat ook voor 
een predicant? 

Deeze beschuldigingen heeft de Klager getregt te bewijzen met drie getuigen Tjepke 
Wierds, Jan Johannis en Petrus Romar. Dog wat betekent deselve Getuigenis tog? 

Tjepke Wierds verklaart dat hij ten huize van de Gevangene zijnde onbetamelijke dis- 
coursen zoude gehoort hebben toen Jan Johannis daar mede in kwam, om van de Gevangen als 
Armvoogd van Nes, enige onderstaad te vragen, zo dit getuigenisse nu iets zoude uitwerken, 
ingevalte op geen van deese Getuigenissen te zeggen viel, zo moeste in alle opzigten derselve 
Gentuigenis vooral eensluidende zijn en in alle opzigten woordelijk over een komen , om dat 
het hier voornamentlijk alleen op woorden aankomt. 

Dan hoe veel verschilt hier niet aan. Jan Johannis zegt maar dat de Gevangene sterk 
tegen de wapening was daar Tjepke Wierds er oneindig veel bijvoegt, behalve veele andere 
woorden, dat de eerste die hem tegen kwam zoude doodslaan en meer andere kwaadaartige uit- 
drukkingen. … 

En wat aangaat de Getuigenis van de Praedicant Romar, betekent niets want all was het 
een dus met de Zaak gelegen (des geenzins) zo is maar een getuige, behalve dat er te veel bij 
articulen reprobatoir tegen hem ingebragt is, dan dat zijn getuigenisse in regten bestaan 
konden, zo consteert het uit het getuigenis van Pieter Hendriks knegt van Melis Wijnja te Nes 
bij Art: Reprob: Addit: 42-44 en welke articulen door de Procureur Generaal voor bekend zijn 
gehouden, ten klaarsten, dat DS Romar die wersige uitdrukkingen gebesigt heeft, en hier van 
gerugt komende, heeft deze Gevangene wanneer in de huisvisitatie besogt wierde, in het 
vriendelijke aan denselven gesegt, dat met geen mogelijkheid aan de bedieninge konde gaan bij 
iemand die zulke expressien gebruikte, en wat quaad stak daar in ? Waarbij nog koomt dat de 
Getuige Gerrit Jacobs ook verklaart gehoort te hebben dat Pieter Hendriks dieselvde gezegt aan 
hem die uitdrukkingen van de Praedicant Romar gekend gemaakt heeft, hebbende hij dit selvs 
aan Gerrit Pieters deze Gevangen verhaalt. 

Komende hier nog bij ten nadele van DS Romar dat de Getuige Hendrik Andries leg- 
gende thans als Opzigter bij de Moolen te Ferwert, dat toen in den jaare 1795 te Nes lag, op 
ordre van Dom: Romar boomen heeft afgehouwen, welke boomen toebehoorden aan de kerk. 

Behalven dat de Praedicant Romar nu maar een Getuige is, behoeft er niet meer ten zij- 
nen laste gebragt te worden, en zijn getuigenis in geene de minste aanmerkinge te doen 
koomen. 

En welk een persoon de Getuige Tjepke Wierds is, blijkt genoegzaam uit het 
reprobatoire getuigenis van .… Louw Jinkes welke beijde verklaren een gehele sloot te hebben 
uitgeslat van een stuk land dat Tjepke Wierds van de Diaconie tn huur hadde, en welke (?) aan 
hun voor die moejte die modder gegeeven, daat deselve over het land hadde moeten gebragt 
worden, waar door ondertusschen dat land en dus het eijgendom van de Diaconie is benadeelt 
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geworden, en wel zonder dat immer daar toe ordre off permissie van de Diaconen in der tijd 
daar toe heeft gehad; volgens getuigeniise der toenmalige Diaconen, de reprob: Getuigen 
Gijsbert Beerts en Nanne Beerends. 

Welk een man nu Jan Johannis is, geblijkt genoest uit het Getuigenis des reporbatoiren 
Getuige Harke Sjolles, Johannes Eetes en Sijdse Tjeerds als verklarende eenparig dat wegens 
wangedrag en dronkenschap twee jaren van zijn vrouw is afgeweest lijdende nog dagelijks een 
slegt en lijderlijk leven, dat een persoon die in geenen deele in enige aanmerkinge kan komen. 

Hoe steekt het niet aff het gedrag van deeze Gevangene wat de drie reprobat: Getuigen 
Rientze Ruurds Jerke Keimpes en Trijntje Rinses komen daar alle in overeen, dat de gevangen 
sig geenzins heeft ingelaaten in de oproerige bewegingen welke op den 4 en 5 Febr: 1797 heb- 
ben plaats gehad, nog sig met deselve bemoeit , maar all dien tijd sig als een stil burger ten 
zijnen huise heeft gedragen - waar bij nog koomt, dat de getuigen gerrit Jacobs, Pieter Nannes 
en Nanne Beerends eenparig verklaren dat deese gevangen elff jaaren tot Nes heeft gewoont en 
zijn zaaken met vlijt en ijver altoos verrigt en er op geset was, om elk het zijne te geven, val- 
lende er niets op zijn levensgedrag te zeggen, zijnde zelvs door de Inwoonders tot Armevoogd 
aangestellt. Etc.
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Portefeuille 361, Dossier 5248: NUTTIGE REISINFO 
Johan Adam Seijvel oudt 17 jaar woonagtig in ’S Hage thans gedetineerd in ’t Regthuis 

te Collum, verklaart waar te zijn dat hij voor ongeveer veertien dagen uit Holland op de Lem- 
mer is aangekoomen en van daar op die zelve dag met zijn moeder te voet na de Joure is 
gegaan, dat zij aldaar een nagt hebben gelogeert in de herberg of Sociteit de Leeuw, dat zij 
van daar te voet zijn gereijsd na Leeuwarden, alwaar dezelve ses dagen hebben vertoefd te 
zamen, wanneer desselfs moeder met de schuit op Dockum en van daar na Groningen is 
gereijsd, wanneer hij gedetineerde als doen nog drie dagen te Leeuwarden is gebleeven, en van 
daar vertrokken met de Schuit tot het Collumer vallaat en van daar tot Collum, met oogmerk 
om na Strobosch te reijzen en zijn moeder af te halen, dat hij gedetineerde als doen in het Reg- 
thuis te Collum een glas Jenever heeft gedronken en daar na te voet de Trekweg na Strobosch 
is gereijsd, dat deselve aldaar een nagt is gelogeerd geweest met zijn moeder bij eenen Schoen- 
maker Nanning Johannes, alwaar destijds nog twee vreemde perzonen dien nagt hebben 
gelogeerd, edog verklaarde bij hem onbekend te zijn, dat hij gedetineerde van daar met zijn 
moeder met de Schuit over Dockum na Leeuwarden is gereijsd, en hun verblijf hebben 
genomen bij eenen Thoon van den Berg Zoldaat van de Frijsche guarde, in de blokhuissteijg, 
dat na twee dagen desselfs mnoeder is vertrokken over Harlingen na Holland, op vrijdag den 3 
Novembr 1797, dat na zulks hij gedetineerde op Zaturdag daar aanvolgende ’s morgens ten 9 
uur is vertrokken met de Schuit na Dockum, en zijn verblijf heeft genomen bij eenen Oeds … 
te Dockum, dat hij aldaar de koorts heeft gekreegen, en van daar dingsdag den 7 deeses om 
een uur is vertrokken met de Schuit na ’t Collumer vallaat met oogmerk om over Strobosch na 
Holland te reijzen, edog is van het vallaat opgegaan na Collum, dat hij gedetineerde in deeze 
zijn retour in Friesland zich over al heeft uitgegeeven voor een Coopman in vlekballen, pom- 
made &c. dat de gedetineerde verklaart deese zijne afgegeevene depositie de waarheid is 
behelsende, etc. Actum op de Districts Regtkamer te Collum deezen 9 November 1797. 
IJpma, Braak, Jan Sikkes (Mederegter!)
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Portefeuille 361, Dossier 5233: Attico Blom 
Articulen Examinatoir voor de Proc. Gen. deeser Landschappe Rat: Off: Klager CON- 

TRA Attico Blom van Collum Gevangen en Beklaagde. 
Om daar door een Lid van de Raad als Commissaris te worden verhoord (aantekening: 

Het Hoff committert den Burger Raad Bom om de gev: op deese articulen te examineren, 
Actum den 17 Maij 1797. Gediend en gelverd den 23 maij 1797) 

De klager steld waar te zijn. 
10 Dat de gevangen op Saturdag den 4° Februarij 1797 des morgens ongeveer elf uuren 

in geselschap van Jan Jans Schroor en Jelle Sijmons beide van Collum is geweest ten huijse 
van Aan Harings huijsman tot Augsbuur. 

2. Dat zij aldaar in het Dorschhuijs ontmoet hebben Willem Aiberts en Sije Jurks. 
3. Dat terwijl Jan Jans Schroor met een ontbloot mes voor Willem Alberts stond en 

veelerleije bewegingen maakte, de Gevangen hem heeft gezegd dat hij moest mede gaan. 
4, En zoo hij niet wilde zijn naam zoude worden opgeschreeven. 
5, En hij binnen vier uuren een man des doods zijn. 
6. Dat de Gevangen dien zelven dag, omtrent den zelfden tijd, met hetzelfde gezelschap 

geweest is ten huijse van Lieuwe Pieters huijsman onder Augsbuur. 
7. Onder voorwendsel van de pijp aan te steeken. 
8. En zij bij die gelegentheid gezegd hebben Nu moet jimme jimme klaar maaken als er 

volk van agter op komt om dan met te gaan, anders kan jimme een hondert man of drie aan 
huijs krijgen. NICOLAAS SCHELTEMA. 

REMONSTRANTIE voor Attico Blom van Collum. Etc. (Gediend en geleverd den 17 
Oct. 1797). 

… zegt de Gevangene en Beklaagde … dat de klager hem beschuldigd in het libel 
|. dat de gevangene op den 4€ Febr: Il: aan Willem Alberts zou gezegd hebben, dat hij 

moeste meede gaan, en zoo hij niet wilde, zijn naam zou worden opgeschreeven, en hij binnen 
vier uur een man des doods zijn. 

2. dat hij gevangene op die zelve tijd geweest is ten huise van Lieuwe Pieters met 
gezelschap en dat zij (namentlijk een uit het gezelschap) bij die geleegendheid zouden gezegd 
hebben “nu moet jimme jimme klaar maaken, als ’t volk van agteren op komt om dan met te 
gaan, anders kan jimme Een hondert man of drie aan huis krijgen. 

Op het eerste geval heeft de klaager belegd twee getuigen, die alle credit zouden 
menteeren, zoo zij niet meede handdaadig waaren geweest aan de misdaad van aanzegginge:; 
daar en boven heeft de Gevangene met eene meenigte Getuige zijn gedrag en handelwijse 
zoodanig aan den dag gelegd, dat het zonneklaar is, dat deese Willem Alberts en Sije Jurks de 
Gevangene met daaden (quasi vero) beschuldigen, om zich zelve te bevrijden, wel overtuigd, 
dat het veel gemakkelijker is de Rol van Getuige dan die van Gevangene te vertoonen. 

Op het tweede Geval is alleen belegd Lieuwe Pieters zoo dat dit niet beweesen is, en 
behalven dien, zoo beschuldigd deese nog Niemand speciaal, en daar en booven nog, zoo zegt 
deese Getuige nog niets anders, dan dat er waarschouwing geschied is - want hij spreekt nog 
van eenig gedaan dreigement nog van gepleegd geweld. Hoe gemakkelijk eindelijk kan deese 
Getuige zich vergist hebben op den 13 Febr: in de woorden, welke op den 4 Febr: gebeesigd 
zouden zijn geweest, dit hangd immers geheel af van het gehoor en dan nog van de memorie, 
om alle deese redenen passeert de Gevangene dit geval ten huise van Lieuwe Pieters (voor 
hem) als onschaadelijk, te meer, daar de Gevangene bij Reprobatie volledig beweesen heeft, 
dat hij geenzints die oproerige bende was toegedaan, en dit is het eenige poinct, waar toe den 
klaager uit deese beide beschulkdigingen wil concludeeren. Daar en teegen heeft de Gevangene 
bij Reprobatie, door zes Getuigen beweesen, naamentlijk Jan Pieters Cloppenburg, Trijntje 
Willems, Thomas IJntes, Freerk Jacobs, Machiel Daniels en Bouwe Gernts (de attestanten van 
deese beide leggen bij het request om ponatur in sacco) dat de klaagers Getuigen Willem 
Alberts en Sije. Jurks aan zoo veele differente hutsen aanzeggingen hebben gedaan, dat zij
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moesten opkoomen om Collum te verdeedigen, dit geval alleen maakt hun meede pligtig aan 
het oproer, eeven als Ritske Gernts, welke om aanzegginge den 1Stê deeser gegeeseld is, wel is 
waar, dat deese Willem Alberts en Sije Jurks geen dreigementen gedaan hebben, maar eeven 
waar is het ook, dat eene mindere of meerdere graad aan oproer egter altoos iemand meede 
pligtig maakt aan de misdaad, en daar door teegens een ander niet kan nog mag getuigen , zie 
Hubers Heed: Rechts Geleerdheid lib. 27 & 6, dus is dat factum ook niet legaal beweesen. 

Hier meede zou de Gevangene zijne defensie kunnen sluiten, dan om alle blaam van hem 
af te wenden heeft hij noodig geoordeeld zijn gehouden gedrag in die oproerige daagen aan 
den Hove open te leggen, ten einde het Hoff ten vollen overtuigd werden, dat het zeggen van 
die twee getuigen Willem Alberts en Sije Jurks daar en booven teegens alle waarschijnlijkheid 
inloopt, en dat zij liever de Rol van Getuigen dan die van meede Gevangene verkiesen te 
vertoonen. ’s Hoffs Dienaar Adam Marinus in officio vigileerende geeft af en persisteert voor 
Commissaris bij zijne verklaaring, waar uit consteert, dat hij gevangene reeds vroeg zich 
afzonderde van een bende oproerigen, ten blijke dat hij Gevangene geen animus hadde om 
meede pligtig te zijn aan dat oproer, want deese Dienaar der Crimineele Justitie zegt, dat hij in 
officio (dus bestaat hij voor twee getuigen en verdient volkoomen geloof, als deponeerende 
betrekkelijk zijn Ambts verrigtingen) het gezelschap (waar in de Gevangene casueel was, 
omdat zij naar Strobosch gingen, daar de Gevangene als Chirurgijn een Patient zou bezoeken) 
heeft op de proef gesteld, of zij ook tot oproer behoorden, dan hij ondervond het teegendeel, 
zoo als breeder in de attestatie ts vermeld, Z.D. Leijber attesteert ook, dat hij uit praecautie de 
Gevangene civiliter heeft gearresteerd op den 4de Febr: 1797 om het discours van Jelle 
Simons, edoch, dat hij dezelve ’s avonds hadde ontslaagen op bekoomen bericht van het 
Gerechte van Collumerland, dat er niets ontdekt was ten nadeele van die gearresteerde per- 
soonen. Deese Adam Marinus en Z.D. Leijber beide deponeerende tn officio, oordeelt de 
Gevangene dat zeer gemakkelijk in deesen in valeur als getuigen, kunnen op weegen teegens 
des klaagers getuigen welke daar en booven nog door aan zegginge meede hand daadig zijn 
aan Het Coltumer oproer: dan om verder te gaan, zoo men de Gevangene het genot van het 
gezond oordeel niet wil beneemen, volgt van zelvs, dat hij te Strobosch in arrest zijnde en daar 
wordende ontslaagen (dus op de grensen van deese Provintie) overtuigd van geweld op 
oproerigheeden te hebben gepleegd, niet zoo dwaas zou zijn geweest, om binnen landsch te 
retourneeren. Uit overtuiging van zijn onschuld schoon nooit veilig voor valsche aantig- 
tigingen, is hij terstond geretourneerd naar zijn vaders wooning dan de Gevangene heeft het 
ongeluk gehad op beschuldigingen van die twee meedepligtige aan Het Collumer oproer, over 
de 8 maanden op het Blokhuis te moeten doorbrengen in duizend angsten en vreesen, die de 
onschuld vergezellen uit overtuiging van het bedorven menschelijk hart van veelen, en voor al 
in de gebeurtenissen van Het Collumer oproer, daar veele, die als Gevangenen behoorden 
opgeslooten te zijn, in teegendeel als getuigen parroisseeren. Gelukkig is het daarom voor de 
Gevangene, dat hij kan bewijsen door zijn gedrag, dat hij in geenen deele die oproerige bende 
was toegedaan, maar wel blijken van het contrarie heeft gegeeven; welke zeekerlijk sterker 
zouden zijn, indien hij tot soutien van zijn vaders huishouding, die reeds een man is van 80 
jaaren, in Collum niet stil moeste leeven, zonder ostentatie te doen van politieke gevoelens, het 
geen hem, als exerceerende de Chirurgaale practijk, ook in different is. Dan toen het oproer in 
Collum begon, en zich derwaarts begaf een Corps uit Dockum, het welk retireeren moeste, 
verliet een der schutters, welke bij zijn vader was ingekwatieerd zijn geweer en waapens. Zoo 
nu de Gevangene deelgenoot was aan dat oproer, of tot die partij behoord, was tmmers natuur- 
lijk, dat hij die geweer en waapens aan de triumpheerende oproerige bende zou hebben over- 
handigd, dan bij Reprobatie heeft hij het teegendeel beweesen, door Jacob Smit en IJ, Sijnja 
welke beide behoorende tot de gewaapende schutterije in Collum destijds geposteerd, verk- 
laaren, dat des gevangens vader aan den eerst gemelde, als officier heeft overgegeeven het 
geweer en waapens, welke door een schutter waaren agter gelaaten, en door de Gevangene in 
de beste ordre onderhouden. Dit zou immers niet gebeurd zijn, indien de Gevangene de 
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oproerige bende was toegedaan; deese Getuigen zeggen nog verders, dat hij Gevangene nog 
door zijne woorden nog door zijne daaden eenig blijk heeft gegeeven van die oproerige bende 
te zijn toegedaan, in teegendeel deese, zoo wel als Terluin en van Gorcum (welke bij zijn 
vader zijn geweest ingekwatierd) zeggen eenpaarig, dat de Gevangen niet alleen van een stil en 
zeedig gedrag is, maar dat hij zelden uitging, dan om Patienten, zelvs behoorende tot het 
Corps, als Chirurgijn te bedienen, dat de Gevangene deesen diensten niet flauwelijks of 
verkeerd heeft gedaan, zoo als men in tijden van oproer van zijn vijand moet verwagten, maar 
in teegendeel, die Patienten tot dat Corps behoorende, wel en getrouw heeft opgepast, getuigd 
J. Smit, welke als officier daar fungeerde - in een woord deese schutters geeven zulk eene 
voldoende depositie, dat zij verklaaren, dat de Gevangene eerder teegen dan voor het oproer 
was. Deese gemoeds gesteldheid van de Gevangene consteert nog meer uit de depositie van 
Pieter Jacobs, Focke Sjoerds, Rinske Ates en Neeltje Eelkes, alle drie getuigen zij, hoe bek- 
lemd de Gevangene die eerste nagt in huis was, hoe hij met P: T: Sjoerds, telkens, wanneer er 
voor aan de deur wierde aangeklopt, telkens agter uit in de tuin retireerde en zich verbergden, 
zoo als zeer breedvoerig in de Requtsitoriaale informatie door Rinske Ates is gedeponeerd. 
Zoo de Gevangene nu hand daadig was geweest, zou hij van de Grensen niet naar huis zijn 
geretourneerd, en ook, te huis zijnde, geen zorg voor die schutters geweer en waapens 
gedraagen hebben, nog minder zouden anderen, zoo als Focke Sjoerds met zijn huisgezin, hun 
toevlugt genoomen hebben bij des Gevangens vader, in dien een van hun beide voor Orange 
klanten te boek stonden. E.H. Bergsma, als Subst. van Siccama.
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Portefeuille 362, Dossier 5253 Minne Jans van Anjum 
Confessie gegeven bij Minne Jans 
Minne Jans, woonagtig onder Anjum, oud in ’t ses en dartigste jaar, tans gearresteerd, 

confiteerd, dat hij op Saturdag den 4€ Febrij 1797, op dijkhorne onder Ee ten huise van Jacob 
Pijtters zijnde te arbeiden, aldaar is gekomen Minne Jans (sic!) meede aldaar woonagtig, 
dewelke zeide dat Doltje (zijnde een gistloper (?) van Collum) bij hem gekomen was, zeg- 
gende dat te Collum alles in rep en roer was, dat zij ook moesten opkomen na Collum, dat 
daarop is gekomen een klein meisje van Freerk Reinders wed® insgelijks op Dijkshorne 
woonagtig, komende van Tibma onder Ee, zeggende dat haar belast was, dat zij direct moesten 
opkomen, dat die van Ee reeds waren opgetrokken, dat vervolgens Bote Sijbes is gekomen met 
zijn volk met vorken en knuppels gewapend, zeggende dat zij allegaar voort moesten, schoon 
de geconfineerde, Jacob Pijtters en Minne Jans hadden begreepen om te huis te blijven, dat zij 
daar op zijn vertrokken na ’t Steenvak, alwaar zij bij een meenigte menschen quamen, dat zij 
doen met een schipje bij gedeelten zijn overgevaren hebbende Bote Sijbes haar met een lijntje 
overgehaald, dat zij toen zijn opgegaan na het huis van Braak, bij Collum, daar nabij gekomen 
zijnde vonden zij daar een meenigte menschen meest woudjers, dewelke toen geweldig op ’t 
huis van Braak schooten, dat zij toen eenigen tijd op de weg bij 't huis van Braak hebben 
gestaan, dat zij daar na eerst om het huis, en vervolgens door het huis zijn heengegaan, dat hij 
gedetineerde vervolgens eenige tijd agter huis heeft gestaan, met veel andere menschen hem 
onbekend, dat toen uit komen lopen een woudjer hem meede onbekend, dewelke eenige 
geweeren hadde, roepende wie wil een geweer hebben? dat die woudjers hem een geweer heeft 
overgegeeven, en de overige aan de verdere omstanders heeft gegeven, dat hij gedetineerde 
toen met de meenigte is opgegaan na ’t huis van Abele Keuning, daar gekomen zijnde was dat 
huis reeds geplunderd, zittende toen Abele Keuning op een stoel bij de tafel in de kamer, ter- 
wijl Abele en desselfs huisvrouw bitter kermden, hebbende hij anders niet gezien dat ze Abele 
Keuning geslagen hebben, dat hij gedetineerde daar eenige tijd vertoefd hebbende, met de 
menigte is opgegaan na ’t huis ter Noord, dat hij daar met de meenigte ongeveer een paar uur 
heeft vertoefd, terwijl de meenigte beraadslaagde wat er gedaan zoude worden, terwijl de 
grootste meenigte toen reeds na Dokkum was, dat hij eindelijk met een meenigte volks van 
daar is gegaan na ’t Drysumer tolhek, dat zij toen onderweg het schieten van Dokkum reeds 
hoorden, dat kort daarop verscheidene bij hun zijn gekomen, dewelke van voor Dokkum gev- 
lugt waaren, zijnde geheel verleegen, dat hij geconfineerde toen vervolgens, met een meenigte 
is te rug gegaan na Collumersijl en zo over de Nieuwesijllen beneffens Jacob Pijtters, Douwe 
Freerks en zijn knegt weeder na huis is gegaan, dat zij ongeveer tusschen drie en vier uuren 
zijn te huis gekomen, dat hij 't geweer ’t geen hij bij 't huis van Braak had gekreegen bij Jacob 
Pijtters in huis heeft geset, dat hij daar op den aanvolgenden Dingsdag na Wierum is gegaan, 
alwaar zijn moeder ziek lag, dat hij een dag a twee te Wierum heeft vertoefd, dat in dien tijd 
de geweeren opgevraagd wordende, en Jacob Pijtters dit geweer niet langer in huis willende 
hebben, des geconfineerdes vrouw het zelve van daar heeft gehaald, en insgelijks met het 
geweer verleegen zijnde, het zelve buitendijk in ’t slijk heeft gebragt, voorts aan hem gecon- 
fineerde het geweer vertoond zijnde, heeft hij verklaard, dat dat het selve geweer was. - waar 
meede de geconfineerde sloot, en persisteerde na voorleesing. Aldus … in de Regtkamer te 
Metslawier, den 21 febrij 1797, in kennisse van ons Meederegter en gesworen clerq Marten 
Jans, B. Janzen
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Portefeuille 362, Dossier 5254, Pijtter Bakker van Munnekezijl 
No.1l. Anne Jager, Haven Cherger in de Leegte onder Burum, oudt 45 jaar, … deponeert 

dat op zaturdag den 4 Februarij 1797 ongeveer twaalf uur ten huise van den deponent zijn 
gekomen Pijtter Bakker, thans voortvlugtig gewapend met een geweer en gewoont hebbende 
bij de huisman Nittert Nitterts op Munnezijl, Jan Poepke een Oostvries meede gewapend met 
een geweer, woonagtig onder Burum meede voortvlugtig, Jan Aukes gewapend met een stok 
meede woonagtig op Munnekezijl, en eenen Minne Lubberts wonende als dienstknegt bij 
Reitse Abeles wed onder Burum zijnde gewapent met een stok, dat voorsz: persoonen den 
deponent op een zeer geweldige wijze hebben gedwongen om als muiteling meede na Collum 
te gaan, dat eene der voorschreven personen met name Jan Aukes den deponent tot zijn deur 
heeft uitgestoten zeggende voort voort maar, dat eene van de voorsz: bende genaamt Jan 
Poepke (vermits den deponent agter aankwam) hem diverse malen heeft gedreigt zo hij 
deponent niet harder wilde lopen hem als dan te zullen doodschieten, of in de modder wegtrap- 
pen. Meer van de zaak niet weetende, etc. … , actum den 22 Februarij 1797. 

Fredrik Zweitser havencherger in de Leegte onder Burum oudt 38 jaar, … deponeert dat 
hij op Zaturdag den 4 Februarij 1797 ’s nademiddags ongeveer half twee uur ten huise van de 
deponent zijn gekoomen eenen Pijtter Bakker thans voortvlugtig, zijnde gewapent met een 
geweer, wonende onder Burum, Jan Poepke een Oostvries gewapend met een geweer, 
wonende onder Burum, dog thans voortvlugtig, Jan Aukes gewapend met een stok woonagtig 
onder Burum en eenen Minne Lubberts wonende als dienstknegt bij Reitse Abeles wed® onder 
Burum meede gewapent met een stok, dat de voorsz: persoonen teegens den deponent hebben 
gesegt, om direct meede na Collum te gaan, dat den deponent daar op vroeg, wat hij daar 
zoude doen, dat de muitelingen hem daar op repliceerden dat weet gij wel gij Bliksem, en 
eenen Jan Poepke voorsz: teegen hem seijde, toe maar aanstonds meede gaan of dood, dat den 
deponent daarop ook uit vrees is meede gegaan, meer van de zaak niet wetende, etc. … , actum 
den 22 Februarij 1797. 

Theunis Arjens haven chergier op Munnekezijl onder Burum oudt ongeveer 46 jaar, … 
deponeerd dat op Zaturdag den 4 Februarij 1797 ’s nademiddgs ongeveer twee uur ten huise 
van de deponent zijn gekoomen Jan Aukes wonende op Munnekezijl onder Burum, gewapent 
met een stok, en eenen Jan Poepke zijnde een Oostvries dog woonagtig onder Burum, thans 
voortvlugtig en gewapent met een geweer welke teegen den deponent zeijden om direct meede 
na Collum te gaan, dat de deponent daar op vroeg, wat er te doen was, dat daar op door 
voorschreeven perzoonen wierde geantwoord, dat hij deponent zulks wel zoude zien, en dat 
voornoemde Jan Poepke zeijde aanstonds meede gaan of ik schiet U dood, grijpende met een 
des deponents jagtgeweer van de Balk, en geevende het zelve den deponent in de handen, zeg- 
gende voort daar meede, en stootede den deponent alzo te deuren uit. 

Dat voornoemde Jan Poepke geduurende het pad langs na de Leegte zich niet heeft ont- 
zien om den deponent gruwelijk met stoten en slagen te mishandelen, dat den deponent met 
eenige anderen en de beijde voorsz: persoonen te Collum gekomen zijnde, zijn geweer op de 
rug hebbende, het zelve door eenen Pijtter Barnjers woonende onder Collum daar geweldig ts 
afgescheurd geworden, dat den deponent eindelijk te Collum eenige uitkomst ziende, de wijk 
weeder na zijn huis heeft genomen, dat op zondag morgen tusschen ses en zeeven uur ten 
huijse van de deponent zijn gekoomen Trijntje Hantje en eenen Maaijke .… huijsvrouw van 
Willem … beijde wonende op Munnekezijl onder Burum dewelke teegen hem zeijden, dat hij 
ook eeven gelijk haare manluij meede zoude, dat voort daar na nog in des deponentes huis is 
gekoomen Jan Poepke voorsz: met een blote zabel in de handt, waar meede hij na den 
deponent sloeg, en weeder den deponent dwong om meede te gaan na Groningerland om aldaar 
volk te presten, dat den deponent en eenige anderen bij warfstermolen onder Burum komende 
aldaar een menigte menschen kwamen van Collum en elders, dewelke tijding bragten dat de 
Beer met vijfhondert man te Collum was, en dat er een rest husaaren en Ruiters op Mun- 
nekezijl zouden koomen, waar op een ijder verbaast was, en weederom na haare wooningen te
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rug keerden, meer van de zaak niet weetende, etc. …, actum den 22 Februarij 1797. Aldus 
geinformeerd bij ons ondergesz: meede regter en secretaris actum den 22 Februarij 1797 (was 
get: J. Ellens, J. Braak). 

Portefeuille 362, Dossier 5262: Thijs Wijtzes van Damwoude 
Articulen Probatoir voor … CONTRA Thijs Wijtzes van Damwoude, gev: Bekl: en 

Poseerde. 
De klager stelt waar te zijn 
l. Dat Sint Dooitses adsistent van Dantumadeel verklaard waar te zijn 
2. dat op den 4 Februarij 1797 ten zijnen huize zijn gekoomen Ate knegt van Andries 

Jans van Akkerwoude en Gosse Luitjens van Drysum. 
3. dat dezelve de getuige het Exercitie Geweer met de patroontas afgehaald en gedrongen 

hebben om meede te gaan. 
4, de getuige ziende de stroom volk reisende na Rinsmageest durfde geen weerstand 

bieden is mede gereisd. 
5. dat zij komende neffens ’t bosch van J. Andrae van Haaren, dreigde Tijs Wijtses Tol- 

man onder Damwoude de getuige door te steeken met een vork. 
6. dat dezelve zeide dat hij die vork er op gescherpt hadde. 
7. dat Thijs die dreiging ook willende ten uitvoer brengen, wierde zulks belet door Sijtse 

Ruurds van Damwoude. 
8. dat dezelve de Fork aanvatte en tegenhield. 
9, dat Thijs Wijtzes toen verscheiden maalen herhaalde laat mij los. 
10. dog dat niet lukkende heeft Thijs zelve de Fork losgelaten. 
11. dat de getuige toen is in de sloot gestoten. 
12. maar dat Thijs Wijtzes zeide dat hij de getuige voor middernagt zoude doorsteeken. 
13. dat Sint Doottses voornd persisteert bij zijne gegevene depositie na praetectie sub 

14. Dat Gaele Pijtters Expltf van Dantumadeel woonagtig te Rinsmageest verklaard waar 
te zijn. 

15. dat op den 4 Februarij 1797 te Rinsmageest ontmoet is Tijs Wijtzes Tolman onder 
Damwoude. 

16. dat dezelve tegens de getuige zeide dat Sint Dooitses Adistent van de nagt van zijn 
handen zoude sterven. 

17. dat de getuige dat ten sterksten heeft afgeraden, vragende wat redenen daar toe 
18. dat de getuige verstond dat het was om dat Sint Dooytzes het wapengeld van zijn 

vader had afgehaald. 
19. Waar op de getuige zeide dat zulks regtvaardig was wijl niet voor zig zelfs maar 

voor de getuige had opgehaald. 
20. Dat Gaele Pijtters voornd persisteerd bij zijn gegeeven depositie na prelectie sub 

No.2. 
21. Dat Tabe Eintes van Damwoude verklaard waar te zijn 
22. dat op den 4 Februarij 1797 door Brand Sijbrens van Drijsum gedrongen is om 

meede te gaan. 
23. dat de getuige ziende de sterke stroom volk durfde zulks niet afslaan. 
24. dat de getuige mede reisende tot aan ’t bosch van J.P. A. van Haren 
25. dat Thijs Wijtze Tolman onder damwoude gewapend met een stok er ook bij was. 
26. dat dezelve Sint Dooitses Adsistent wilde doorsteeken. 
27. Dat Sijtze Ruurds arbeider van Damwoude belette vattende de Fork aan. 
28. Dat Thijs Wijtzes daar door wierd verhinderd. 
29. dat Thijs Wijtzes eindelijk de Fork losliet ziende dat hij ’t nu niet konde volbrengen. 
30. dat hij toen Sint Dooitses daar op een geweldige stoot heeft gegeeven.
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gr dat Sint Dooytses op die stoot in de onderwal van de sloot rolde met een slag aan ’t 
hoofd. 

32. dat Thijs Wijtzes daar op zeide dat hij van Avond nog van zijn handen zou sterven 
als hij wat drank in zijn hoofd had. 

33. Dat Tabe Eintes voornd persisteert bij zijne depositie na prelectie sub No.3. 
34. Dat Sijtse Ruurds Arbeider te Damwoude verklaard waar te zijn 
35. Dat op den 4 Febr: onder aandrang zonder de regte man te kunnen noemen mede 

gereisd is tot aan 't bosch van J.P. A: van Haren 
36. dat de getuige de dreigingen van Tijs Wijtzes Tolman onder damwoude wegens 

verschil met Sint Doytses over ’t ophalen van wapengeld van dies vader. 
37. dat ‘t verschil tot die hoogte rees dat Thijs Wijtzes de vork waar meede gewapend 

was neemen als of hij Sint wilde doorsteeken. 
38. dat de getuige het eene einde van de Fork vatte om dat te beletten gaande zo beide 

een tamelijk eind weegs voort. 
39. wanneer Thijs Wijtzes de Fork los latende op Sint Dooitzes aanviel om in de sloot te 

stooten, 

40. dat hij toen aan Sint een slag aan ’t hoofd heeft toegebragt. 
41. dat er ook nog eenige dreigingen zijn voorgevallen die de getuige niet wel heeft 

onthouden. 
42. dat Sijtze Ruurds voornd persisteert bij zijn gegevene depositie na prelectie sub 

No.4. 
43. Freerk Feddes van Wouterswoude verklaard waar te zijn. 
44. dat op den 4 Febr: 1797 op aanzegging van de arbeider Sijbe Minses en Willem 

Harmens is meede geweest tot bij 't Bosch van J.P: A: van Haren. 
45. dat aldaar Thijs Wijtzes Tolman onder Damwoude de Adsistent Sint Dooitses dreigde 

om van zijn handen te sterven. 
46. dat de getuige eenige passen voortging. 
41. tot dat de getuige om zagen zag dat Thijs Wijtzes op Sint Dooitzes aanviel om in de 

sloot te stooten. 
48. dat Thijs Sint een van agteren een Slag tegen 't hoofd toe bragt. 
49. dat Thijs Wijtzes Sint Dooytzes heeft gedreigd dat nog te nagt van zijn handen zoude 

sterven.Etc.
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Portefeuille 363, Dossier 5264 (aanvulling) Bote Sijbes van Anjum 
Informatie genomen bij den Geregte van Oostdongeradeel weegens gepleegde 

geweldaadigheeden aan ’t huis van Jacob Sijbes te Nijkerk, op Saturdag den 4 Febr: 1797 als 
meede weegens oproerige uitdrukkingen ten laste van Bote Sijbes van Anjum 

Johannes Wilman woonagtig te Nijkerk oud dartig jaaren, … deponeert dat op Saturdag 
avond zijnde den 4: Febrij: 1797, ten huize van Jacob Sijbes, een meenigte Paesumer 
ingeseetenen zijn ingekomen, dat onder die meenigte ijmand is geweest, zijnde insgelijk een 
Paesumer, gekleed in een wit linnen kijltje of Baaitje, dat die Paesumer aan de huisvrouw van 
Jacob Sijbes, heefd gevraagd om de geweeren, dat de huisvrouw van Jacob Sijbes daar op 
heeft geantwoord dat die in de andere kamer waren, dog dat zij niet wist waar de Sleutel was, 
dat daar op deeze Paesumer met nog een a twee anderen verzeld na die kamer is gegaan, dat 
hij toen teegen de deur van die kamer, tot drie malen, zo sterk heeft aangeschopt, dat de deur 
is opgesprongen, dat hij daar op in de kamer is gegaan, en een geweer daar heeft uitgehaald, 
dat na des meer andere Paesumer in die kamer zijn ingegaan, en aldaar geweeren hebben uit- 
gehaald, behorende die geweeren tot de gewapende Burgerwagt van Nijkerk, dat die persoon 
met het wit kijltje gelijk meede die overige Paesumer hem bij name onbekend zijn, dat die per- 
soon met het wit kijltje na zijn gissing ongeveer twintig jaren oud was, van een matige grote 
en postuur, hebbende hij bij gerugt gehoord, dat deeze persoon Minkes Aukes is geweest. - 
waarmeede de getuige sloot en persisteerde na praelectie. 

No.1, Lieuwe Jans, woonagtig tot Anjum, oud een en dartig jaaren, … deponeert dat hij 
ongeveer veertien dagen voor het oproer van den 4 febrij jongstleden, is geweest op Ezumasijl 
ten huise van Pijtter Tjipkes, dat toen aldaar is gekomen Bote Sijbes meede onder Anjum 
woonagtig, dat Bote toen heeft gevraagd hoe dat ’t nog ging? hij deponent daarop heeft 
geantwoord goed, waarom hij dat zo vraagde? dat Bote daarop heeft geantwoord of hij nog 
gerust was? dat hij geen een nagt gerust sliep, en dat het zo of zo stonde teffens met de hand 
draaijende, dat hij alle uuren klaar stond, dat hij deponent daarop zeide niet te kunnen begrij- 
pen, waar zulx van daan zoude komen, dat Bote daar op heeft geantwoord, dat zulx uit Col- 
lumerland zoude voortkomen, daar bij voegende dan zelwe op jimme toe, en dan zel de patriot- 
ten er an, dat hij deponent daarop zeide, dat zal zo ligt niet lope, en dan worden wij alle 
ongelukkig, dat Bote daar op heeft geantwoord, ja wel, die jimme meene dat met jimme binne, 
die valle met ons. - waar meede de getuige sloot, en persisteerde na praelectie. 

2. Taede Taedes woonagtig op Ezumasijl onder Anjum, oud in ’t vier en dartigste jaar, 
… deponeert, dat hij op Donderdag den 2 Febrij: jongstleeden, op reis zijnde na Dokkum, op 
weg bij Tibma onder Ee geleegen, bij hem is gekomen Bote Sijbes huisman onder Anjum, dat 
na eenige reedenwisseling over de opschrijving van personen, Bote Sijbes zig in substantie 
heeft uitgelaten, dat tans de tijd daar was, dat de patriotten of princeluij er aan moesten, dat er 
een man van Buitenpost was geweest, en met Schoenen en Muilen liep, dat die gezeid hadde 
dat er een Boer uit Oostdongeradeel bij een Boer te Buitenpost was geweest, die gezeid hadde 
dat ze zig alle ogenblikken klaar moesten houden, dat de deponent daarop heeft geantwoord, 
dat bij aldien het mogt gebeuren dat er een opstand quam, dat hij dan wel zoude doen van zig 
agterlijk te houden gelijk hij deponent zoude doen, om niet ongelukkig te worden, dat Bote 
daarop heeft geantwoord dat hij zulx wel wilde geloven van hem deponent wijl hij er dan ook 
aan moeste, waar op hij deponent antwoorde zulx niet te kunnen geloven, wijl hij hem nooit 
geen quaad hadde gedaan, dat Bote daarop heeft geantwoord, dat hij zulx bekende, maar dat 
het was omdat hij die zaak toegedaan was, dat zij omtrent Douwe Alberts gekomen zijnde, en 
al verder over die zaken handelende, hij deponent Bote heeft zoeken te bedaren, en hem het 
verkeerde van zijn denk en handelwijse onder ’t oog heeft zoeken te brengen, hem ten dien 
einde zeggende dat men wetten moeste gehoorsamen, en in zulken gevallen wijder menschen 
raadpieegen, hem onder anderen MF Rosier noemende, dat Bote zulx heeft beantwoord met te 
zeggen, dat Patriotten geen wetten nog regels hadden, dat hij veel van MF Rosier had 
gehouden, maar dat hij tans een onchristen was, dat dit het hoofdsakelijk is ’t geen hij met 

4
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Bote heeft verhandelt, en dat hij tot Dokkum komende zig van hem heeft verwijdert. - Waar 
meede de getuige sloot en persisteerde na praelectie. Aldus … in de Regtkamer te Metslawier, 
den 8€ Maart 1797, in kennisse van ons meederegter en Secretaris. marten Jans, J. Witteveen. 
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(Aantekening: Het Hoff committeert den Burger Kutsch om de gev: op deeze nadere 
Artin te examineren. Actum den 23 Oct. 1797. Gediend en geleverd den 27 Oct. 1797.) 

Nadere Articulen Examinatoir voor de Procureur Generaal deeser Lanschappe Rat: Off: 
klager CONTRA Louwrens Johannes van Westergeest gevangen en beklaagde. Om daar door 
een Lidt van de Raad van Justitie als Commissaris te worden verhoord. De klager steld waar te 
zijn. 

|. Dat de gevangen op vrijdag den 3 Febr: 1797 op de districts Regtkamer te Collum is 
geweest onder een groote bende welgewapend met allerleij moordgeweer. 

2. en toen aldaar aan de mederegter Jacob Ellens in qit. als Commissaris uyt het geregte 
informatien nemende teegens eenen Abel Reitses heeft gevraagd. 

3. zeggende wat doest dou hier onder dat vee d 
dou kenst dijn kost anders wel winnen. 

>. dou bist niet weerdig dast een ogenblik langer leevste. 
6. want zulk vee menisten papisten hebben zij er in, die w wed goederen 

aantaste. 
1. ken 

Lin God rd … 

8. dat door eenige uyt de bende geantwoord wierde: hij is dog een goed man. 
9. dat de gevangen daar op teegens de Commissaris uyt het geregte zeijde dou kenste er 

10, dat zulks door Jacob Ellens beantwoord is met te seggen ik wil er wel uiĳtgaan als ik 
sen eerlijk paspoort kan krijgen, als de ingezetene meed reeden zijn wil ik hondert 

n n. 
11. dat de gevangen daarop gezegd heeft douw biste niet weerdig een menuut langer te 

V 

12. dat de gevangen daar op tot de bende zeijde op mijn verantwoordelijkheijd Sla hem 
dood, bedoelende daar mede Jacob Eltens. 

13. dat de gevangen deese uytdrukkingen herhaalde maalen heeft gebezigd. 
14. en zig alsoo van deese bende als Commandant heeft gedraagen door de regter Jacob 

Ellens in zijn functie allerdeerlijks te teisteren. 
15. zijnde de gevangen met de bende met geweld op de Regtkamer gedrongen. 
16. Dat de Gevangen op Saturdag den 4 Februarij 1797 ’s morgens ongeveer agt uur is 

gekoomen aan het huys van Fokke Wijbes onder westergeest. 
17. en toen aldaar heeft aangezegd dat zij zoo vroeg als ’s avonds te vooren was 

aangezegd niet behoevden op te koomen. 
18. maar dat zij lieden tusschen 9 en 10 uyr maar op de trekweg bij zijn huys moesten 

zijn. 
19. en ons verders moesten vervoegen naar Collum om de patriotten als dan te vervol- 

gen. 
20. dat de gevangen daar op order gegeven heeft aan Pieter Tjibbes om zulks meede 

bekend te maaken aan Claas Sijmons en IJpe Lutiens huyslieden te westergeest. 
21. dat de gevangen deese order heeft gegeven met een sterke geestdrift onder dreige- 

ment, zoo die order niet uijtvoerde als dan moeste verwagten wat hem overkwam. 
22. zoo als ook uyt naam van de gevangen die aanzegging is geschied. 
23. dat de gevangen met drie a vier andere persoonen daarop de weg naar Collum is 

opgereisd. NICOLAAS SCHELTEMA.
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Portefeuille 366; Dossier 5213 (N.B. zit in Portefeuille 365!) 
Informatien genomen betrekkelijk zeer verre gaande gepleegde gewelderijen ten huize 

van en personeel bedreeven aan den Burger A: W: Keuning aan het verlaat onder den dorpe 
Collum. 

Janke Andries, huisvrouw van A: W: Keuning, thans woonagtig binnen Leeuwarden, 
oud 42 jaar, … zegt waar te zijn dat op Zaturdag den 4£ Februarij 1797 naa dat de Dokkumer 
Burger Schutters van Collum naar bij haare toen bewoonde huisinge aan het Collumer Verlaat 
naa Dokkum waaren retireerende, zijnde om de streek van half vier uuren ’s naa de middags, 
eenen gansche meenigte oproerige persoonen met aller waepen of moortuig voorzien ten 
haaren huize, al vloekende, singend en schreeuwend van Oranje-boven, vergezelt met uit druk- 
kingen van slag et ge mee en zodat door deze 
bende de deponentes goederen Rene capot geslagen. De bij hun in huis gevonden sterke 
dranken over hoorig (?) uit gezoopen en moet willig wierden uit gestompt en zeer veel zaaken 
wierden verdeeld en weggestoolen. Dat zij onder deese Bende in het bisonder zeer wel heeft 
gezien den persoon bekend onder den naam van Louw … (Johannes) , Corporaal, woonende in 
‘t zoogenaamde Kalkhuis aan de Dokkumer Trekweg. Dat deze Louw … in alle deelen als 
eenen Eerste Belhamel zig voor deed voor al dat hij de deponentes man met eenen stok, maar 
in een ijseren prop, een meenigte van stooten en slaagen onder uitdrukkingen van de 
eyzelijkste vloeken en vervloekingen zo op de patriotten in ’t algemeen als op des getuiges 
man in 't besonder bij herhalinge op het velste heeft toegebragt steeds roependt etheen 
sumse landverraarer maar dood. wij hebben 
hem nou in onze magt. Dat zij deponente onder deze bende gedurende gedachte ontmenschte 
handel wijze haare man aangedaan zag en wierd kennend den persoon van Jan Andries, 
gewezen (2) Executeur van Collum, dat zij de deponente deze heeft geroepen en gesmeekt om 
tot een voorspraak voor haare man, die op de straat voor de trap teegens de grond tag, te wil- 
len verstrekken; dat deze gemelde Jan Andries toen ook op haare verzoek aan de gedagte 
beulen heeft gezegd, ee jonge an hem niet dood, maar doet hem belooven dat hij nie 
meer na Leeuwarden zal eaan € ie geheel ie ar ME et Pa iotism al bemoeijen; dat 
haare man op die afgeperste belofte toen eindelijk dooi haare en anders hulp van onder de 
klauwen van gedachte geweldenaars is weg geraakt en in huis geleid geworden. Dat zij 
deponente in die hunne zeer akelijke toestand wel meer opper geweldenaren heeft gezien en 
met zeekerheid zig wel kan errinneren gezien te hebben dat eenen Jan Hemkes, woonagtig op 
een kerke plaats te Optwijzel zeer kwaadaardig en woedende was, zelvs zoodanig, dat hij 
opzettelijk en euvel moedig met een zoo genaamde sompe snijder of een stok van een sijs op 
een stokke haare porzelein kast zodanig aan stuk sloeg dat zo wel het porzelein als de glaazen 
de geheele kaamer overvloogen, dat dit zoo veel schrik bij haar deponente was verwekkend, 
zig uit die kaamer in een ander vertrek had begeeven, alwaar zij dien voor haar zoo zeer 
akelijke nagt rusteloos heeft doorgebragt. Dat deponente zig dit maal geene gereegelde 
omstandigheeden deze aangaande meer kunnende Errinneren sloot, etc. Aldus gepasseerd en 
verteekend binnen Leeuwarden den 4de Maart 1797, voor en present mij (was get.) J. 
Groenia. 

(een kopie van de volgende depositie is te vinden in Portefeuille 362, Dossier 5252: 
gericht tegen Louw Johannes Corporaal thans gedetineerd op het Blokhuis, Bote Sijbes huis 
man in oostdongeradeel en Koobus Jurjens, knegt van Pieter Hesges Feenstra huisman onder 
westergeest) 

Abele Wijbrens Keuning thans woonagtig te Leeuwarden oud 46 jaar, … zegt waar te 
zijn dat op Zaturdag den 46 Februarij 1797 om de streek van 10 a 11 uuren althans voor de 
middag - bij hem wierde ontdekt, dat eenen zeer groote meenigte oproerige Boeren in aantogt 
waaren om zig bij zijne toen maalige wooning, zijnde aan het Collumer Verlaat te posteeren, 
of naa Collum te begeeven, ’t van zijnen plicht achtede, om aan de Commissie te Collum 
zijnde, daar van kennisse te geeven. Dat kort daar naa, ‘de weinige manschappen der Burger 
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Schutters welke bij zijne huizinge waaren wagt houdende voor de opkoomende zeer groote 
meenigte muitelingen, zig naa Collum moesten begeeven, dat zoo draa deeze aftocht was ges- 
chied zommige dier muiters bij hem in huis kwamen in dringen, Drank eisten en dezelve ont- 
vingen, zonder daar voor iets te voldoen dat onder deeze meenigte door den deponent daadelijk 
wierde gezien den perzoon Louw Johannes Corporaal woonagtig onder westergeest, dat deeze 
de deponent niet alleen door aandrang van de allersterkte bewoordingen, maar met daadelijke 
personeele aanrandinge vorseerde en dwong van met hun te moeten meede gaan - dat nog ’t 
bidden van de deponent noch het onder ’t oog bringen van Zijne zoo zeer gebrekkige gang 
geen de minste in vloed op dien geweldenaar scheen te hebben, maar in teegen deel dat de 
deponent door dat wan dier wierde voortgesleurd met op drang dat de deponent het waapentuig 
van zijnen bedwinger, bestaande in eenen zeekeren stok, moeste aanvaarden dat hij deponent 
hoe ongaarne ook, dat bevel heeft moeten gehoorzaamen. Dan dat toen zij tot aan de bewuste 
brug voor zijne huizinge waaren gekoomen, de muitelingen zig meer en meer van hem verwij- 
derden, waar door hij zig weeder in zijne wooning konde begeeven en begaf. Dat momentelijk 
daar na de Dokkumer Schutters van Collum kwaamen afmarzeren en hier door de muitelingen 
min of meer iets gins en herwaart wierde verstrooit, dat de gedagte Schutters tot aan de 
deponents wooning geavanzeerd zijnde, aldaar toen zelvs door aandrang van hem deponent 
wierd beslooten dat die burgers zig om gewichtigen reedenen na dokkum zouden retireeren, 
dat voort naa dezen aftocht de muiters met een aller vreeslijsts gedruis zig rontsom en in de 
deponents huis, verzien met allerleij waapen en moordtuig, vertoonden, en onder een Eijzelijks 
geschreeuw van Orange boven en gevloek, hunne wandaaden bewerkstelligden en ten uitvoer 
bragten, niet alleen slechts met het verbrijzelen en ’t steelen der voor handen zijnde goederen 
t zuipen en verplingen van zijne sterke dranken maar ook en wel in het bisonder door per- 
zooneele aan randinge en aller wreedste mishandelingen zoo door tallooze slaagen en stooten 
onder de gruwelijkste vervloekingen met bedreigingen van moord en doodslag - De deponent 
betuigt schoon ’t hem niet mogelijk is om alle die wreedaarts onder schieden te kunnen 
opnoemen noch tans zeer wel weet dat een zeekere bij hem onbekende persoon van een_mid- 
delmatige groote en ouderdom bleek en eenigzints pokdaalig in ’t aangeziet: draagende een 

A | ing, welke persoon hij weeder ziende, vermeent wel te zullen herken- 
nen, hem deponent diwerze slaagen met zeekere werktuig ’t zij stok of iets anders zoo op zijn 
hooft als in zijn aan gezicht heeft toegebragt, dat hij deponent onder deezen grievende 
mishandelingen daar bij zag staan den perzoon Boote Sijbes huisman in Oostdongeradeel en 
zeer duidelijk hoorde dat de genoemde Boote bij herhaalinge onder het uitbraaken van de 
gruwelijkste vloeken steeds riep toe maar, slaat dood, slaat maar dood, die bliksum. Dat door 
deeze vermoede aanhitzingen is gevolgd dat de deponent uit zijne wooninge is gescheurd ges- 
laagen en zoo lang is gestooten en geschopt geworden, dat hij buiten de deur op de straat is ter 
needer geplonst, en aldaar tot beswijkens toe, door diwerze wreedaarts op het velste is ges- 
laagen geworden, - Dat het hem deponent niet mogelijk is van te kunnen weeten, wie al zijne 
beulen zijn geweest - maar zeer wel weet dat de meer gemelde en thans op het Blokhuis 
gedetineerde Louw Corporaal zig alzints als de voornaamste geweldenaar heeft betoond - Dat 
hij deponent naa deze martelingen te hebben ondergaan eindelijk weer is in huis geraakt, maar 
ook weederom aldaar op nieuws is overvallen geworden en wel door de persoon van Koobes 
Jurjens, knegt van Pieter Nesges Feenstra, huisman onder westergeest, welke de deponent met 
de grootste woede aan vattende en diwerze stooten op de Borst toe bragte, zeggende onder des 
bij herhaalde reijzen met de heevigste vuurij, en Eijzelijkste vloeken dat gaat er deur, ogen 

ikkelijk zui rven. Dat hij deponent van deze plaats op een weijze hem zelvs genoeg- 
zaam onbekend is geraakt en dus ook de klauwen dier wreedaarts ontkoomen. Hier meede 
sloot, etc. Aldus gedeponeerd en verteekend binnen Leeuwarden den 5 Maart 1797. 

Portefeuille 366, Dossier 5323: Rintje Poort van Damwoude
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EXTRACT Informatien genoomen bij het Gerecht van Dantumadeel wegens gepleegde 
baldadigheden en verregaande verkeerde uytdrukkingen zoo voor als op den 49 Februarij 
1797. 
No.1l. Willem Pieters van der Mark, MF Schoenmaaker te Rinsmageest, oud 59 jaar, …, 
deponeert dat op Saturdag den 49 Febrarij 1797 aan zijn huys zijn gekoomen Rienk Tobias en 
Anne Heddes, beide woonachtig te Ackerwoude, en Rintje Poort woonachtig te Damwoude, 
den deponent vraagende of ook een geweer had, waarop den Deponent heeft geantwoord van 
Neen, hier op vraagden gemelde drie persoonen den Deponent of zijn zoon niet een geweer 
had, het welke den Deponent met Ja heeft beantwoord, en daar op met de drie persoonen 
dewelke als Oproermaakers voor den dag quamen als hebbende ieder een teken van geweld in 
de hand na het huys van zijn zoon gegaan, en het Exercitie geweer aan hun of derwelke zij 
daar toe gebruijkten ter hand gesteld, hier op hebben voornoemde drie persoonen onder sterke 
uytdrukkingen en dreigementen den Deponent gedwongen, om mede te gaan, de Deponent 
geheel niet van sins zijnde om mede te reijsen dog egter bevreesd dat hem leed zoude ges- 
chieden, wist niet wat te zullen onderneemen, dog eindelijk de gelegenheid aan de hand 
gevende, dat zig ergens konde verbergen, en daar rustig gebleeven, zoo lang de woede was 
vertrokken, waar op naar zijn huijs is gekeerd, meer van de zaak niet weetende, etc. 
No.2. Geesje Christiaans, huijsvrouw van Lt: Swaagman Schoolmeester en Dorprechter te 
Rinsmageest, oud 56 jaar, …, deponeerd dat op Saturdag den 4° Februarij 1797 ten haaren 
huyse zijn gekoomen Cornelis de Bree en Rintje Poort, beide woonachtig te Damwoude, dat 
dezelve op eene verwoedende wijse van mij hebben afgedwongen mijn mans Exercitie Geweer 
en Patroontas, dat ik Deponente hun zulks gewillig heb overgegeeven, dog dat die beide boos- 
doenders daar mede hun lust niet konden koelen als hebbende Cornelis de Bree mij twee 
geweldige schoppen en Rintie Poort mij eenige geweldige stooten met de vuijst onder een 
ijselijk gevloek op mijn borst toegebragt, hebbende de Bree, onder ijsselijke uijtdrukkingen 
daar en boven gezegd, ik mogt dijn man voor een dikkop Jenever de hals wel afsnijden, hier 
op hebben die oproermaakers de kerk en meer andere plaatsen bezogt, of mijn man dewelke na 
Leeuwarden was, konden vinden, dog zulks niet gelukkende, zijn se eindelijk vertrokken na 
dat Cornelis de Bree eerst het slot met het geweer van de Appelzolder had afgestooten, meer 
van de zaak niet weetende, etc. 
No.3. Popke Swaagman, Schoolmeester te Birdaard, oud 25 jaar, … deponeerd dat op Satur- 
dag den 40 Februarij 1797 ten huijse van zijn vader Lt: Swaagman te Rinsmageest is geweest, 
dat ongeveer een uur aan zijn vaders huys zijn gekoomen Anne Heddes van Ackerwoude en 
Rintie Poort van Damwoude, alsmede eenige persoonen bij den deponent onbekend, dat 
voornoemde twee persoonen en de onbekende veel meer na Oproermaakers als na bestendige 
menschen gelijkten, dat de opgegeevene en onbekenden gezaamentlijk mijn moeder hebben 
gedwongen om het Exercitie Geweer en Patroontas van mijn vader aan haar over te geeven, 
dat mijn moeder, terwijl mijn vader na Leeuwarden was zulks op mijn aanraaden aan hun heeft 
overhandigd, dog dat Hendrik Lieuwes te Ackerwoude en Andries Harmens van Rinsmageest 
mij met geweld hebben genoodzaakt om de woedende hoop verder te volgen, gelijk ik moeste 
doen, voorts dat Rintie Poort zig niet heeft ontzien van mijn moeder verscheidene stooten op 
het borst en rug toe te brengen, zeggende dezelve daar en boven terwijl mijn moeder bij de 
arm had, koom hier oude bliksemse Landverraader, nog heeft Rintie Poort mijn moeder de 
Sleutel van het hondegat afgedwongen, om te verneemen of mijn vader daar ook in was, ver- 
ders heeft dezelve en meer anderen gezegd, ik wil die oude roode Bliksem, meenende daar 
mede mijn vader voor 4 duijten de hals wel afsnijden, eindelijk is de woedende hoop vertrok- 
ken na dat alvoorens Andries Harmens Orange boven had geroepen, meer van de zaak niet 
weetende, etc. 
No.4. Sijbe Taedes, Arbeider te Zwaagwesteinde, oud 38 jaar, … verklaarde dat op den 310 
Januarij 1797 ten huijse van Keimpe Aukes Castelein te Zwaagwesteinde op de Lijst van 
algemeene Burger Wapening vond aldaar eenige persoonen vergaderd, waar onder ook was
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Jacob Tjibbes huysman te Zwaagwesteinde dewelke zat ter plaatse alwaar het geregte moest 
zitting neemen, zeide dat hij niet zoude opstaan voor het Gerechte onder sterke uijtdrukking al 
zouden ze hem ook allijke veel wat doen, na een weinig toevens koomt Jelle Lieuwes te Zwaag 
Westeinde binnen, gewapend met een stok met een afbeeldsel, roepende het is tog allegaar 
Orange boven, en al wie zijn naam aangaf zou doodgeslagen worden, voort daar op kwam het 
Gerechte binnen om haar werk te beginnen, tog niemand durfde zijn naam aangeeven, nog 
verklaarde de Getuijge dat nog voor het Gerechte binnenkwam Jacob Tjibbes gezegd en sterk 
aangedrongen heeft om nog dien avond de Exercitie Geweeren van Rinsmageest en elders op te 
haaten. Het Gerechte niets kunnende verrigten is weggegaan, en onder ’t uijtgaan heeft Jacob 
Minnes te Zwaag Westeinde, den Regter Dr: Uijterdijk met zijn linker arm een geweldige 
stoot toegebragt, en oogenblikkelijk daarna zeide Jacob Minnes, dat hij de Muts van de 
Rechter Uijterdijk geweldig in de modder had getrapt, Nog verklaarde de Getuijge dat op den 
20 Febr: 1797 ongeveer 4 uur, Jacob Minnes bij de Getuijge is gekoomen aanzeeggende om ’s 
avonds ten huyse van Keimpe Aukes bovengem: te koomen en dat hij kwam uyt last van Jacob 
Jurjens, huisman atdaar, en Boele IJdes, dog de Getuijge is daar op te Huys gebleeven, nog 
verklaarde de Getuijge dat op den 30 Febr: 1797 even na de middag een zoon van Brand 
Minnes te Zwaag Westeinde, en voort daar na diens dogter de Getuijge hebben aangezegd om 
aanstonds mede te gaan na Collum om de gevangene los te maaken, of verwagten wat hem 
overkwam, waar op de Getuijge mede reisde, en komende bij het hijs van Braak zag dat 
Salomon Levij een degen in de hand had, ook was daar Hidser Andries en Jacob Taedes, 
gaande bij Braak, mede na Collum gaande, tog gaande de Getuijge voort te rug na huijs, tog 
een weinig te huys zijnde is Salomon Levij in de Westerend, met een Degen gewapend bij de 
Getuijge gekoomen aanzeggende om direct mede te gaan na Andries Andries Castelein aldaar, 
en daar komende vond een groote menigte volk vergaderd, waar onder ook de zoogenaamde 
Prins, waar op Pieter Cornelis de zoogenaamde Prins te kennen gaf dat de Getuyge een Patriot 
was, waar op de zoogenaamde Prins zeide, indien hier twijffelders onder zijn, die moeten der 
uijt, waar op de Getuijge er uyt is gegaan, oogenbliklijk daar op kwam Pieter Cornelis en de 
zoogenaamde Prins ook buyten huys, en zeide Pieter Cornelis tegens de gewaande Prins, wij 
moesten de Getuyge doodslaan waar op de Getuijge te zoek maakte, nog getuijgde dezelve dat 
op den 4 Febr: 1797 's morgens ongeveer 5 uur ten zijne huijse is gekoomen Marten Pieters te 
Kollumerzwaag, en Leendert Leenderts te Zwaagwesteinde, zijnde Marten Pieters gewapend 
met een zein, regt uijt in de stok zeggende Marten Pieters, indien doe Duivel niet aanstonds 
mit komste, dan zals too daar met / toonende zijn wapentuig / bered worden, waar op de 
Getuijge een eind weegs is mede gegaan in Kollumerzwaag, tog contra order krijgende op het 
gerugt dat er housaaren waaren, is de Getuijge te rug gereisd, zijn huijs voorbij na de Valom, 
alwaar de Getuijges vrouw, de Getuyge vandaan willende haalen, op de sterke dreiging dat de 
Getuijge er uit moest weesen, en is de Getuijge mede gereisd tot Keimpe Aukes te Zwaag 
Westeinde, na een weinig toeven is Thijs Wijtses onder Damwoude, met anderen aldaar 
gekoomen, zeggende Thijs Wijtses gij moet mede, waar op de Getuyge antwoordde, op wiens 
order, waar op Thijs Wijtses antwoordde, wij zijn Gecommitteerden, mede zulje of de stok op 
de huid, en onder deese hoop was ook een persoon waar tegen men zeide Kuiper, met eene 
Trom, zeggende met zulje al te maal, er zal geen een ’t huijs blijven, waar op de Getuijge en 
het ander gezelschap na buyten gaande zeijde Rintje Poort thans gevangene op het 
Gedemolieerde Blokhuijs tegen de Getuijge, wij moeten nu alle Patriotten maar doodslaan, 
waar op de Getuijge zeide dat kan niet antwoorde Rintje Poort Ja, wij moeten ze maar 
doodslaan, anders staanse dog weer op, waar op voortreisen tot het huijs ter Noord, wanneer 
Gerrit Watses woonende aldaar tegen het volk riep, als gij geld moet of wilt hebben, dan moet 
je maar na Jacob Elles Generaal Ontfanger te Collum die heeft geld bij de bult, tog zijn voort- 
gereisd na ‘t Wouterswoudster Tolhuijs, waar op ons een menigte ontmoete, komende van 
Dockum, met berigt dat de slag verloren was, waar op de Getuijge ruijmte kreeg, en na huijs 
is gekeerd, nog verklaard de Getuijge dat op den 5® Febr: 1797 °s morgens ongeveer 8 uur ten
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huyse van de Getuijge is gekoomen Djoert Tjipkes en Salomon Levij zeggende laastgemelde, de Duivels Patriotten doen het ons, ik zalse van daag steeken, dat hun het schuim over de rib- 
ben loopt, hebbende Salomon Levij een degen in de hand, en zeide Djoerd Tj ipkes thans 
gevangen op het gedemoltieerde Blokhuijs, gij houd het met de Patriotten, waar op een groote menigte ten zijnen huyse is gekoomen, en hebbende de Getuijge mede gesleept na het huijs van 
Keimpe Aukes aldaar, tog kan de Getuijge zulks niet naaukeurig zeggen door wien aangezien de getuige als overstelpt, of in flaauwte is gevallen, en aldaar wat bekoomen zijnde, is weder 
na huijs gereisd, niet meer van de zaak wetende, etc. Actum, 21 Maart 1797. 
Informatien bij mij ondergetekende als Raed Ordin: als Commissaris genomen op art: Probat: ter instantie van den proc: gen: R: O: klager CONTRA Rintje Poort van Damwoude, gev: en 
bekl: op heeden den 24 Nov 1797. 
Annigje Swaagman van Rinsmageest, oud ongeveer 28 jaar, … seide … dat op Zaturdag den 4 Febr: 1797 in haar huis gegaan zijn Oeble IJpes te Rinsmageest met nog een persoon bij haar 
get: onbekend, dat de getuige zulks ziende direct nae huis is gegaan, dat de onbekende haar mans exercitie geweer in de hand hebbende zij get: aan hem vroeg wie hem orders had 
gegeven om ‘t zelve te krijgen, dat Oeble daarop antwoorde ik_mi Lzelve Blixem - dat dezelve 
mede vroeg om de patroontasch van haar man, dat de get: dezelvs heeft overgegeven, waar op Oeble zeide nu zal tk alle patriotten doodschieten of vermoorden - aangaande Rintje Poort 
betuigde de getuige … gehoord te hebben dat Corn: de Bree van Damwoude dog tans gev: 
gezegd heeft dat hij H: Zwaagman te Rinsmageest aan vieren zoude scheuren, terwijl zij ook 
gehoord heeft dat Bergsma schrijver zeijde Wij willen nae Is wij ú zul- 

ti n … de plaats was zoo nevens de deur van Jeltje Hendriks en de tijd hoe laat - zal geweest zijn zoo tusschen 12 en 1 uur - dat zij getuige verders gehoord heeft van Anne Heddes - wij zullen na Meester - ik zal hem doodschieten die Roode duivel, dat zij 
getuige nog gehoord heeft van Rienk Tobias van Ackerwoude wij willen naer Meester die wil- 
len wij hebben als wij hem krijgen dan zal hij er aan - meer van de zaak niet weetende stoot de 
getuige, etc. 
Jeltje Hendriks, huisvrouw van Evert Wouters te Rinsmageest oud in ’t 43 jaar, … verklaarde 
de waarheid te zijn dat zij op Zat: 4 Febr: 1797 - wanneer zij buiten huis stond heeft gezien 
Corn: de Bree gev: op ’t Blokhuis, dat deeze zeide dat MF Zwaagman aan vieren zoude 
scheuren dat zij ook gehoord heeft van Rintje Poort thans mede gev: - dat hij zeide wij willen 
nae Meester als wij hem krijgen dan zullen wij hem Capot maaken, dat dit zoo was nae 
gedagte van de get: zoo tusschen 12 en 1 uur of daar om trent en wat de plaats aangaat zeide get. nevens haar deur - voorts verklaarde ook de get: dat zij gehoord heeft van Anne Heddes van Ackerwoude Wij zullen nae Meester, ik zal hem doodschieten die Roode Duivel en ook dat Rienk Tobias van Ackerwoude zeyde Wij willen nae Meester die willen wij hebben als wij 
hem krijgen die zal er aan - neits meer weetende, sloot de getuige, etc. 
Gertje Sipkes van Ackerwoude oud in ’t 40 jaar, … verklaarde waarheid te zijn dat op den 4 Febr: 1797 wanneer de oproerige bende van Ackerwoude tot in Rinsmageest gekomen is - toen bij haar aan 't venster van haar huis is gekoomen een persoon in de wandelinge genaamd de kleine schrijver van Bergsma of wel Rintje Poort woonagtig te Damwoude dat deeze voor ’t 
venster gevraagd heeft of Andries haar get: man ook ’t huis was, waarop get: antwoorde aan 
voorsch: schrijver dat haar man Andries niet ’t huis was, doch dat gemelde schrijver wiens naam haar get: onbekend was zulks niet wilde gelooven - dat deeze bij herhaalde Reyzen 
antwoorde op een verwoede wijze de oude Duivel zat er uit - … antwoorde de getuige door verbouwereerdheid of ontsteltenis niet juist te weeten hoe laat het was, maar nae gedagte moet 
het zoo om Ì of 2 uur of daar om trent zijn geweest - voorts verklaarde de get: dat gemelde schrijver ook zeyde de oude duivel zal met - dat tog evenwel eindelijk vermits hij gehoord 
heeft dat Andries niet ’t huis was - is vertrokken, meer van de zaak niet weetende, sloot, etc. 
ABRAHAM STAAL 
A: Jan Hendriks, arbeider woonagtig te Damwoude oud 29 jaar verklaard waar te zijn dat op den 4€ Febrij 1797 ongeveerd 10 1/2 uur door eene menigte menschen, komende van
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Driesum, wierde genoodsaakt mede te gaan, zonder te weten waar heen of wat er om toe zouw 
gaan, en also op de Geest gekomen zijnde, vond aldaar ongeveerd nevens ’t Schiphuis op de 
Geest van P: H: Bergsma Rintie Poort van Damwoude en is met mij attestant zoo de Geest 
langs gegaan zonder iemand hoegenaamd te beledigen of Bruitale uitdrukkingen te hebben 
gedaan, ook heeft deselve op heen of na niet aan de deur van Lampe of Evert Wouters 
geweest, nog was er ook bij geen een van beiden deuren iets te doen maar er wierd door 
jongers op de straat gesegt: $ hebben se Lampe Exercitie gewee ut schaald, 
voorts was daar in die troep geen C: de Bree, Anne Heddes, Rienk Tobias, nog Oeble IJpes, 
    

Lampe of Evert Wouters geweest, nog was er ook niets bij gemelde te doen, maar er wierd 
door jongers op de straat gesegt: Straks hebben se ’t Exercitie Geweer van Lampe ook ’t huis 

1 ‚ voorts was daar in die troep geen C: de Bree, Anne Heddes, Rienk Tobias of 

de menigte menschen, die daar waaren, bijster zijn geworden, dit de waarheid zijnde, etc. 
Actum Dockum den 15 Januarij 1798.



149 

Portefeuille 368, Dossier 5349: Jan Jans Feitsma van Collum 
Extract uit de depositie gepasseerd bij Jan Donning Castelein in 't Regthuijs te Collum. 
No.1. Jan Donning, Castelein in ’t Regthuijs te Collum oud 42 jaaren, … deponeert … dat op 
zondag morgen den 5 Februarij 1797 ongeveer drie uur een meenigte van de oproerige bende 
ten zijnen huijse is bekoomen, waarvan aan het hooft was eenen Jan Jans Feijtsma, tans 
gedetineerd op het Blokhuijs welke tegens den deponent zeide alle Jan, met of dood; alschoon 
des deponents vrouw bitterlijk schreide, mogte het alles niet baaten hij Jan Jans Feijtsma aan- 
hield; voort maar, voort maar; waarop des deponents vrouw zeide gaat dan maar heen, waar 
op den deponent is medegegaan, en door een uijt de meenigte met een laden geweer van 
agteren wierd opgedreven, na het Collumer Vallaat, alwaar eenen Abele Abeles als schildwagt 
op de brug geposteerd stond, den deponent gelegenheid heeft gekreegen, om de meenigte te 
ontvlugten en alzo weder tot zijn huijs te rug gekeerd, meer van de zaak niet wetende, etc. 
actum den 6® Maart 1797. 
Aldus geinformeerd bij ons ondergeschreven Mederegter en Secretaris, actum den 6 en 7€ 
Maart 1797 (get: J: Ellens/ J.I. Braak.) 
Extract uijt de depositie gepasseerd bij Acke Sijbes huijsvrouw van Jan Donning Castelein in ’t 
Regthuijs te Collum. 
Akke Sijbes huijsvrouw van Jan Donning castelein in ’t Regthuijs te Collum oud 22 jaaren, … 
deponeert … dat de deponente op Zaturdag den 4€ Februarij 1797 ’s nademiddags ongeveer 
vijf uur bij haar naaste buurvrouw voor de deur stonde haar voorbij ging eenen Jan Jans 
Feijtsma huijsman onder Collum, dog tans gedetineerd op het Blokhuijs, welke aan de 
deponente vroeg, wijsende op de Regtkamer, of daar de Boel al schoon gemaakt was, dat hij er 
anders met zijn volk heen zoude om die schoon te maken, dat de deponente antwoorde dat daar 
niemand meer was; dat Jan Jans Feijtsma daarop zeide dan 1s het goed; en weder is weg- 
gegaan; dog op zondag morgen ongeveer drie uur van den 56 Februarij 1797 weder ten huijse 
van de deponente is gekomen zeggende tegens haar man alle Jan, met of dood; dat de 
deponenete aan gemelde Jan Jans Feijtsma vriendelijk heeft versogt of haar man niet te huijs 
mogte blijven; dat Jan Jans Feijtsma daar op antwoorde van Neen; en zeide tegens haar man 
voort maar, voort maar; waarop 's de ROnSnE man ook dadelijk is meede gegaan, meer van de 
zaak niet wetende, etc., actum den 24° Maart 1797 (Focke Pieters, J.1. Braak) 
Informatie gepasseerd bij Louw Jans; 
No. 3. Louw Jans meerderjarige vrijgesel te Collum oud ongeveer 34 jaaren, … deponeert 
waar te zijn dat hij op Zaturdag avond den 4€ Februarij 1797 ongeveer te Elf uur is geweest in 
‘t Regthuijs te Collum alwaar des tijds waar gearresteerd; de Fiscaal Jackle IJpma in bewaar- 
ing van Jan Lubberts; en Jacob Akkes (in de wandeling genaamt) alwaar destijds meede was 
eenen Jan Jans Feitsma huijsman onder Collum dewelke schuijns tegen de gearresteerde over- 
stond en zeide hier hebbe wij hem al; daar is er nou; ziende op de fiscaal J: IJpma; meer van 
de zaak niet wetende, etc., … actum den 9® Maart 1797. Aldus geinformeerd op de Districts 
regtkamer te Collum; ter preesentie van mij commissaris en secretaris actum den 96 Maart 
1797 (was get. J: Ellens en J.1. Braak) 
No.2. Tjerk Abrahami Schoolmeester te Collum oud 45 jaren, de tegenwoordige orde van 
zaken toegedaan zijnde en de verklaringe van den 11 Maart 1796 afgelegd hebbende, verklaard 
dat zederd verscheidene jaren dagelijks heeft geconverseerd met Jan Jans Feitsma huisman 
onder Collum thans gedetineerd te Leeuwarden, dat de attestant zeer diswijls met dezelve na de 
revolutie van 1795 over de publicque zaken heeft gesproken, dat Jan Jans Feitsma nimmer 
eenige partijdigheid over de tegwoordige order van zaken heeft getoond, maar ter contrarie zig 
onderworpen aan de bevelen der Regering, en nooit in zijn woorden of daden iets vertoonde 
dat na oproerigheden zweemde, maar in tegendeel daar van afkeerig was. - zo dat de attestant 
met alle ruimte durft verklaren dat Jan Jans Feitsma een stil en rustig ingezeten is en zich 
buiten alles houdt. 
Voorts verklaard de attestant dat hij met Jan Jans Feitsma op Zondag morgen den 5 Februarij 
1797 ongeveer drie vuren gekomen is in ‘t Rechthuis te Kollum om een zoopje te drinken ten 
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huise van Jan Donning; dat de attestant toen niet van Jan Jans Feitsma is afgeweest, dat de 
attestant dus met gerustheid kan verklaren, dat in die tijd Jan Jansen Feitsma niet gezegd heeft 
alle Jan, met of dood. Dit de waarheid zijnde, etc., Kollum, den 22 April 1798. 
No.3. Hedde Abes Broersma, Executeur van Collumerland, Lid van ’'t Committe van Waak- 
zaamheid aldaar, woonagtig te Collum, oud 34 jaren, verklaard waar te zijn: dat hij zeer wel 
kent de persoon van Jan Jans Feitsma huijsman onder den dorpe Kollum thans gedetineerd te 
Leeuwarden, dat hij ten allen tijde en ook speciaal na de Revolutie van 1795 zig als een stil en 
deugdzaam ingezeten heeft gedragen, en door zijn woorden en gedragingen getoond geen 
teegenstrever te zijn van de tegens woordige order van zaken, maar zig vreedzaam onderwierp 
aan de bevelen der Regenten. - dat hij ook in gevallen heeft blijken gegeven dat hij geen partij- 
digheden had tegen dezulke van wien hij in politicque Sentimenten verschilde - dat de attestant 
ook met dezelve geweest is bij ’t Collummer Vallaat in de maand Februarij 1797 en wel op ’t 
ogenblik dat de oproerigen de persoon van Abele Wijbrens Keuning mishandelden, dat toen 
daar bij stond Jan Andries, gewezen Executeur van Collumerland, dat Jan Jans Feitsma dis 
mishandelingen ziende, er zeer over aangedaan was en zeide "Mijn God Executeur gaat er tog 
heen, en help de man”; dat de attestant daar op antwoorde "ik durf niet, want dan raake wij 
beide dood, dan moet de Oude Executeur heene”; dat Jan Jans Feitsma daar op zeide: Ja toe 
Jou dan maar Jan Andries dat is ook al zoo goed; uit ’t een en ander is de attestant tans ten 
klaarsten gebleeken ’t goed en braaf caracter van Jan Jans Feitsma, en dat hij een man is die er 
ver af om oproerigheden te begunstigen. Dit de waarheid zijnde, etc., … Kollum, den 22 
April 1798. 
No.4.Klaas Nauta oud 32 jaren en Pieters Piers oud 39 jaren beide adsistenten van de Raad der 
Gemeente van ’t district van Collumerland - Gerlof Jans oud 33 jaren en Roelof Dijkstra oud 
39 jaren beide Leden van de Krijgsraad der gewapende Burgermagt en alte vier Leden van de 
gewapende Burgermagt te Kollum, alle de Verklaring van den 11 Maart 1796 afgelegd heb- 
bende, verklaren zeer wel te kennen Jan Jans Feitsma huisman onder Kollum thans gedetineerd 
te Leeuwarden, dat de Attestanten dezelve kennen voor een braaf en deugdzaam Ingezeten, dat 
hij geen tegenstreever is van de tegenswoordige Order van Zaken, maar zig onderwerpt aan de 
bevelen der Regenten, en door woorden en daden betoond een afkeer te hebben van 
oproerigheden en baldadigheden; - dat de beide eerste Attestanten verklaren dat zij op Saturdag 
den 4 Februarij 1797 in ’t rechthuis te Kollum hoegenaamd geene beledigingen van Jan Jans 
Feitsma gehoord of gezien hebben. … Kollum den 22 April 1798. 
No. 6. Attesteere ik ondergetekende Antonij Jans Siccama Commis Collecteur op de Con- 
voijen en Licenten wegens Collum bij de Nieuwezijllen, dat ik attestant na alvorens genood- 
zaakt ben geworden door een menigte van menschen (op den 4 Febrij 1797) om mijn huis en 
post te verlaten, en met hen op te trekken na Collum, om de Toenmalige Tumuitteuse 
bewegingen aldaar plaats hebbende, bij te wonen, en eerst komende bij ’t huis van J:S: Braak 
van daar gedreven na ’t Collumer verlaat (menende dat ik ’t voor de brug bij ’t verlaat zoude 
houden om van daar te rug te komen) dan at weder over die brug gedreven voorbij ’t huis van 
A:W: Keuning, en ’t zelve huis voorbij zijnde, komende bij mij Jan Jans Huisman bij Collum- 
merzijl onder Collum, dog tans gevangene op het gedemoljeerde Blokhuis te Leeuwarden, ik 
attestant tegen deze gevangene zeide mij dunkt Jan wij gaan straks over de brug bij 't 
Huisternoord na Oudwoude en van daar na huis, waar op de gevangene en beklaagde 
antwoorde met zagte woorden (op dat de rebllen het niet hoorden) Ja Commis ik wil wel graag 
met houd Uw maar Stil, ik attestant geloof dat toen deze gevangene in zijn gemoed dagte zo 
als hij zeide, dan wij bij 't huisternoord komende wierd ons belet ons voornemen te voltoijen, 
en zijn aldaar van Elkander geteistert, en waar deze mijn makker toen gebleven is, weet ik 
niet, dan ben ik te rug gekeert na ’t verlaat voornoemd, en alzo gedeserteerd na mijn huis en 
post, wijders en eindelijk verklaare ik (nabij deese gevangene wonende) dat ik zo voor als na 
den 4 Febrij 1797 nooit hebbe gehoort nog gesien, dat hij is aangegaan met woorden of daden 
tegens 't Patriottismus, wijders niet wetende dezen aangaande, schoon ik om gevallen van den
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4€ Februarij 1797 liefst geen getuigen wil, egter hebbe ik niet willen weigeren, dit verzoek per 
geschrifte af te geven, dewijl ’t omschrevene de zuivere waarheid zijnde, en om de waarheid 
hulde te doen, hebbe ik deze met met hand bekragtigd, hieronder gesteld, en ben bereid dezen 
nader op versoek of Requisitie met Eede te bevestigen. Nieuwe zijllen, den 17 April 1798. 
A.J. Siccama.
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Portefeuille 368, Dossier 5348: Eeuwe Ennes van Burum 
COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum 
Geextraheerd uiĳt de depositie gepasserd bij Jan Poulus huijsman onder Ausbuurt. 
No.1. Jan Poulus huijsman onder Ausbuurt oud 36 jaaren, … deponeert dat hij op Zaturdag 
den 4 Februarij 1797 ’s avonds ongeveer vier a vijf uuren voor het Regthuijs te Collum op de 
Straat stonden eenige menschen zijnde den deponent niet kenlijk, dan alleen eenen Eeuwe 
Ennes huijsman onder Burum, dog tans gedetineerd op het Blokhuijs welke destijds zeide waar 
is die cannonier van Dockum die geschoten is; en waarom hebbe jemme hem niet doodges- 
lagen; die onder de genoodschappen zijn moete allegaar maar doodgeslagen worden; daar 
moet niet een in het leven blijven want dan kunnen zij geen meer quaad doen; waar op gemelde 
Eeuwe Ennes weder vandaar de straat is langs gegaan, … meer van de saak niet wetende, etc, 
… actum den 7€ Maart 1797. Aldus geinformeerd bij ons ondergeschrvn Medergeter en Secre- 
taris actum den 6f en 7é Maart 1797 (was get. J: Ellens en J:S: Braak) 
COPIA depositie gepasseerd bij Hendrik Gerrits onder Buurum 
No.2. Hendrik Gerrits arbeider in de leegte onder Buurum oud 56 jaaren, … deponeert dat hij 
ten huijse van Pieter Roelofs is geweest te arbeiden, dat op Zaturdag den 4€ Februarij 1797 ’s 
nademiddags ongeveer tussen een en twee uur aldaar is gekoomen Eeuwe Ennes (hebbende een 
los snijder in de handen) terwijl den deponent en Pieter Roelofs bij de agterdeur stonden; dat 
Eeuwe Ennes destijds tegen den deponent en Pieter Roelofs zeide staan jemme hier nog; is 't 
nog geen tijd dat jemme ook na Kollum gaan; hoore jemme de noodklokken niet luijden; dat 
Eeuwe Ennes dan deponent en Pieter Roelofs daar op meede na Collum heeft genoomen; dan 
nevens het huijs van Dieuwke Minnes Wedé Else Jacobs komende; zeide deselve tegen den 
deponent Hendrik ik bleef tuijs als ik U: was; dat Eeuwe Ennes zulks hoorde daarop antwoorde 
het is nu geen tijd van tuijs blijven; voort voort maar: dat zij lieden daar op hun weg hebben 
vervolgd na Collum; aldaar gegaan na het huijs van Sijbren Meinardij, en Eeuwe Ennes den 
deponent een soopje gegeven hebbende; en den deponent 's nagts gelegentheid krijgende om 
weder uijt Collum te komen zulks ook dadelijk heeft gedaan, en na zij huijs weder te rug 
gekeerd; meer van de zaak niet wetende, etc. … actum den 1€ April 1797. 
No.3. COPIA Antje Jans huijsvrouw van hendrik Sijmens wonende bij de kolk onder Burum 
oud 29 jaaren, … deponeert dat zij op Zaturdag den 4€ Februarij 1797 ’s nademiddags 
ongeveer twee a drie uur van zijn huijs heeft zien komen Eeuwe Ennes gaande het pad na 
Munneke zijt, hebbende een hoed op de stok; dat op Zondag morgen den 5€ Februarij 1797 na 
dat de meenigte volk van Collum ’s deponentes huijs voorbij gepasseerd was na Munneke zijl; 
zij deponente zich heeft begeeven na het huijs van Rinse Hessels; en van daar weeder na 
Eeuwe Ennes om te zien of haar man ook daar was; dat Eeuwe Ennes destijds tegen de 
deponente zeide, dat zij na de leegte moeste gaan om aldaar tegens het volk te zeggen dat die 
niet ongerust moesten zijn; dat er geen Beer te Collum was dat het allegaar maar opraapsels 
van Jan Rap waaren ('t welk was Jan Eebes Broersma) dat zij de deponente daar op ook 
dadelijk op reis is gegaan, en in de leegte komende aan het huijs van Jan Jochems, aldaar het 
Boodschap haar door Eeuwe Ennes mede gegeven heeft overgebragt; dat destijds mede bij het 
huijs van Jan Jochems stonde de huijsvrouw van Fredrik Sweiser havenchergier in de leegte 
onder Buurum voorschtit, en twee dogters van Hendrik Gerrits, dat de deponente daarop haar 
reis heeft voortgeset na Pieterzijl; om aldaar ook het Boodschap haar door Eeuwe Ennes meede 
gegeven te Boodschappen; dat zij deponente digt aan Pieterzijl komende aldaar hun man en de 
knegt van Rinse Hessels ontmoetede; waar mede zij deponente dadelijk weder te rug is gegaan 
na het huijs van Eeuwe Ennes, huijsman onder Buurum, dat zij lieden aldaar koomende Eeuwe 
Ennes tegen hun seide zijt gij daar dat is goed; maar vandaag zal er niet veel gebeuren, 
morgen vroeg om zeven uur moet gij alle klaar zijn; meer van de zaak niet wetende, etc. … 
actum den 1€ April 1797. 
No.4. COPIA Dieuwke Minnes wedé Else Jacobs wonende in de Leegte onder Buurum oud 52 
jaaren, … deponeert dat op Saturdag den 4€ Februarij 1797 's middags ongeveer twaalf uur



E
T
 

E
T
 

EE
 

E
R
 

L
P
 

a 

  

B
n
n
 
e
a
 

i
e
 
e
e
 

Ta
ke
l 

153 

terwijl zij deponente voor de deur stond haar voorbij passeerde de weg na Collum eenen 
Hendrik Gerrits; Pieter Roelofs, beneffens Eeuwe Ennes, welke een Los Snijder in de handen 
hadde; dat zij deponente destijds tegen Hendrik Gerrits zeide Hendrik ik bleef tuijs al ik U 
was; dat Eeuwe Ennes zulks horende tegens de deponente zeide, wat praat gij van tuijs blijven, 
voort, voort maar, en alzo hun weg hebben vervolgd, meer van de zaak niet wetende, etc. … 
actum den 1® April 1797. 
No. 5. COPIA Theunis Arjens havenchergier op Munnekenzijl onder Buurum, … deponeert 
dat hij op Zondag den 5® Februartij 1/97 ’s morgens tusschen seven en agt uur is geweest voor 
het huijs van Harmen Pieters wed® op Warfstermolen; met een meenigte anderen, dat destijds 
meede aldaar is gekomen de old ontvanger Eeuwe Ennes welke destijds zeide tegen de 
menigte ha ha, zijt gij lieden hier dat is goed, zelle jemme na Collum;, waar op uijt de 
meenigte wierde geantwoord van Ja; en vraagde hem of hij ook na Collum zoude; dat Eeuwe 
Ennes daar op antwoorde van Ja, en zeide verders tegen de menigte vandaag zal er niet veel 
gebeuren, maar morgen vroeg, dan zal er wat omgaan, dan moet gij lieden tusschen vier en 
vijf uur allegaar klaar zijn te Collum; dan zullen wij ze wel mikken, als het eerst maar braaf in 
de reboelje is, ik heb van alles wel, eem nauwkeurige kennis en berigt, dat den deponent 
daarop weeder met de menigte is op reis gegaan na Collum, dog een weinig gemarseert heb- 
bende hun een menigte volk van Collum is tegen gekomen, welke hun tijding bragten dat de 
Beer met vijf hondert man te Collum was, waar onder eenige ruijters en Husaren waren die op 
Munnekzijl los zouden, dat een ijder van de bende die bij den deponent waaren, zich spoedig 
daar op van de vlugt bedienden, en de deponent zich ook daadlijk na zijn huijs begaf, meer 
van de zaak niet wetende, etc. .… actum den 1E April 1797. 
COPIA No.6. Andries Uijlkes boere arbeider onder Buurum oud 39 jaaren, … deponeert dat 
hij op Zaturdag den 4€ Februarij 1797 is geweest ten huijse van Eeuwe Ennes te arbeiden, dat 
destijds ’s middags ongeveer twaalf uur meede aldaar is gekomen eenen Marten Eeuwes 
huijsman onder Collum, welke den deponent heeft gesonden na Munnkezijl om Eeuwe Ennes 
te haalen; dat den deponent voor bij passeerde het huijs van Metske Louws schreijende bitter- 
lijk; dat Metske Louws den deponent vroeg wat er aan manqueerde, dat den deponent zeide dat 
Marten Eeuwes hem hadde gesonden om Eeuwe Ennes te huijs te haalen; en dat deselve hadde 
geseid dat elk moeste opkomen na Collum, en die niet wilde moeste verwagten wat hem over- 
quam; dat Metske Louws daar op zeide dan zullen wij ook wel moeten koomen, dat den 
deponent zeide hij zulks niet wiste; dat den deponent zijn reis heeft voortgeset na Munneken- 
zijl om Eeuwe Ennes te zoeken, dog deselve niet vindende weder te rug gekeerd, dat op des 
deponents te rug reise hem gemelde Eeuwe Ennes ontmoete, welke vroeg of hij deponent het 
volk al op Munnekezijl had aangesegt, dat de deponent antwoorde van ja dog anders niet dan 
in de Scheerwinkel alwaar ik quam om Uwe te soeken; dat Eeuwe Ennes daar op tegen den 
deponent zeide nu moeten jemme aanstonds na Collum gaan, want de klokken luijden al, daar 
benne de Collumerswaagsters al aan het vegten, dat Eeuwe Ennes weder is weggegaan, en den 
deponent in plaatse van na Collum, na zijn huijs; meer van de zaak niet wetende, etc. … 
actum den 1€ April 1797 
COPIA depositie gepasseerd bij Cornelis Pieters. No.7. 
Kornelis Pieters wonende onder Buurum oud 26 jaaren, … deponeert dat op Zaturdag den 4€ 
Februarij 1797 ongeveer middag; bij den deponent is gekomen terwijl hij van zijn nabuur na 
huijs zoude gaan eenen Eeuwe Ennes, huijsman onder Buurum met een lossnijder in de hand, 
dat den deponent tegens Eeuwe Ennes zeide; ontvanger hoe zit het, zij zeggen wij moeten na 
Collum zult gij en die niet wil zal ik de kop klooven; dat den deponent daar op zijn weg heeft 
voortgeset na Collum en bij het huijs van Eeuwe Ennes langs komende aldaar de vrouw en 
dienstmaagd buijten de deur stonden, welke tegens den deponent riepen is het nog geen tijd dat 
gij maakt te Collum te komen ons dunkt het is al hoog tijd, maar jemme nergens niet om; meer 
van de zaak niet wetende, etc. .… actum den 136 Julij 1797. 
COPIA No.8.
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Frans Pieters woonende onder Buurum oud 24 jaaren, … deponeert dat op Zarurdag den 4£ 
Februarij 1797 ongeveer middag bij hem aan huijs is gekoomen Eeuwe Ennes huijsman onder 
Buurum met een Los Snijder in de hand; welke tegen den deponent zeide om aanstonds mede 
na Collum te gaan, dat den deponent daarop ook dadelijk is mede gegaan, uijt vrees voor 
voorschfì Eeuwe Ennes, meer van de zaak niet wetende, etc. … actum den 136 Julij 1797. 
No.9. (Geextraheerd uijt de depositie van Claas Nauta) 
Kiaas Nauta geregtsdienaar te Kollum oud 30 jaar, … deponeert dat hij op Saturdag den 4€ 
Februarij 1797 ’s avonds ongeveer tussen tien en 11 uur in ’t regthuijs te Collum onder een 
meenigte mensen meede is geweest; en aldaar siende eenen Eeuwe Ennes … welke hij 
aansprak met toereiking van zijn hand ontvanger hoe vaar jou, waarop gedagte Eeuwe Ennes 
antwoorde di geef ik de hand niet dou duijvel hest langernoeg de baas speeld; … Aldus gein- 
formeerd bij ons ondergeschìì Mederegter en Secretaris actum den 16€ Februarij 1797 (was 
get. J.Ellens en J. S. Braak)
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Portefeuille 368, Dossier 5342: Roel Wilhelmus van Roodhuijsum 
(gediend en geleverd den 21 November 1797) 
Articulen Examinatoir De klager steld waar te zijn: 
| Dat de gevangen bij aanhoudendheijdt beleddigende gesprekken gevoerd heeft teegen de 
teegenwoordige order van zaaken 
2 en wel op verscheijdene tijden en plaatsen heeft gezegt 
3 Wat meene die duijvelsche patriotten dat de prins van orange hier niet weer zal uitkoomen 
4 jaa die komt hier weer in, ja mijn goede man, hij is geen domme boere jonge 
5 de koning van Pruijsen zit vergeevs niet zoo stil 
6 neen man die heeft niet vergeevs de koning van Pruijschen tot sijn swager 
7 die zal hem hier vast weer brengen de eene tijdt of de andere dat komt vast zoo mijn goede 
man 
8 dat hij gevangen op de tijding van het verlies van de vloot teegens den Engelschen terstond 
daar na gezegd heeft 
9 dat nu zou hij Executeur nog een man worden ’t was hem het zelve of het nog omkeeren zou 
of reeds omgekeerd was 
10 kloppende op zijn borst ten teeken dat hem deese tijding vergenoegde 
11 zeggende dat hij nu nu de patriotten wel nazien zoude 
12 dat de gevangen op den 22 october 1797 gekoomen is bij de deur van Jarig Sikkes tot 
Roodhuisum alwaar eenige menschen stonden 
13 halenede hij gevangen de Friesche courant uijt zijn zak en zeijde met een laggende en spot- 
tende toon 
14 zijn hier ook bij die vijf en twintig guldens willen hebben? het land wil weer volk werwen 
15 dat hij gevangen aldus de spot dreev met de advertentie door het geregt van IJdaderadeel in 
de vriesche courant geplaats tot aanmoediging van de heerdienst. NICOLAAS SCHELTEMA
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Portefeuille 367, dossier 5329 Joh: Chr: Sperling 
(Vgl. Portefeuille 360, Dossier 5223: ook over Sperling) 
Articulen Probatoir … CONTRA Joh: Chr: Sperling 
De klager stelt waar te zijn 
|. Dat Pieter Altes Huisman in Oostermeer verklaart bij deezen, dat hij voornoemd op Pinxter 
maandag 1796 bij gelegentheid van Schuilenburg na Oostermeer ging. 
2. ontmoet is aan iemand zittende op een bruin paard 
Sn Gekleed met Blaauwe Rok, Roode Kraag en opslagen met een groote officiers sabel op 
zijde. 
4. dat deeze perzoon hem voorn: gevraagd heeft hoe dat loeg, wijzende na Oostermeer, heete 
5. Dat hij voorn: hier op geantwoord heeft Oostermeer 
6. Dat deeze perzoon hier op gevraagd heeft waar hij voorn: woonde 
7. En waar op hij voorn: heeft geantwoord, in dat dorp of te Oostermeer 
8. Dat daar op deeze perzoon gevraagd heeft hoe des voorn: zijn Naam was. 
9. En waar op hij voornoemd geantwoord heeft Pieter Alles. 
10 Dat hier op door hem gevraagd is of hij getuige ook onder het geweer was. 
11. En waar op hij getuige geantwoord heeft Neen. 
12. Dat deeze perzoon toen weder gevraagd heeft of hij voorn: dan de schipper was. 
13. En waar op hij voorn: weder geantwoord heeft Neen 
Ì4. Dat deeze perzoon aan hem voorn: gevraagd heeft weder hier op. 
15. Oft hij dan Willem Hulles en Coenraad Nicolaas Reeling, destijds beide Geregtsleeden van 
dit District niet kende. 
16. En waar op hij voorn: gezegt heeft Jaa. 
17. Waar op deeze perzoon, welke de getuige tot hier toe gemeent hadde een Fransch officier 
te zijn, hem voorn: versogt heeft, tot twee keeren, om aan deeze beijde perzonen de groetenis 
van hem te doen. 
18. Dat hij voorn: hier op gevraagd heeft wat hij dan zegge moeste, wie haar de groetenis liet 
doen. 
19. waar op deeze perzoon geantwoord heeft van die man die zig laast krijge wilden, wijzende 
onder des na ’t huis van Oeds Aukes daar hij daaglijks verkeerde en toen van daar gevlugt 
was. 
20. Dat hier door hij voorn: ontwaar wierde deeze die perzoon was, welke aldaar in die 
streeken verkeerde onder de Naam van de Prins. 
21. De getuige geeft reeden van weetenschap als in deezen gemeld. 
22. Dat Pijter Alles persisteerd na voorleezing bij zijn gegeven depositie sub no.1. 
22 1/2 Dat gabe Jans te Oostermeer Capitein der Schutterie verklaart waar te zijn 
23. Dat hij met eenige zijnen gewaapende manschappen eenige tijd voor Pinxter 1796 gegaan 
is na de huizingen van Oeds Aukes en Jan Attes huishieden alhier ten einde 
24. zeeker Perzoon bekend onder de naam van de Prins welke zig aldaar ophield en bij haar 
grotelijks in ’t oog liep als een die het volk tot oproer zogte aan te zetten, te apprehendeeren 
en aan het Geregte over te leveren. 
25. Dat hij met zijne manschappen beide huizen hebben bezogt, edog vrugteloos zijnde 
gebleeken. 
26. Dat hij zig Prins door de vlugt had gered. 
21. Zijnde hij Prins zo verre haar bekend is in of omtrent haar Dorp niet geweest, dan 
ingevolge getuigenis van Pieter Alles Pinxter maandag wanneer hij met zijne manschappen na 
Oudega waaren om een vrijheidsboom te planten. 
28. Dat Gabe Jans persisteert bij zijn gegeeven depositie na voorleezing sub No.2. 
29. Dat Michiel Wiebes Luitenant onder gemelde vrijcorps verklaart waar te zijn 
30. Dat hij met eenige van zijne gewaapende manschappen eenige tijd voor Pinxter 1796 
gegaan is na de huizingen van Oeds Aukes en Jan Attes huislieden alhier ten einde
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31. Zeeker Perzoon bekend onder de Naam van de Prins, welke zig aldaar op hield, en bij 
haar grotelijks in ’t oog liep, als een die het volk tot oproer zogte aan te zetten, te 
apprehendeeren en aan ’t Geregte over te leeveren. 
32. Dat hij met zijne manschappen beide huizen hebben bezogt, edog vrugteloos zijnde 
gebleeken. 
33. Dat hij Prins zig door vlugt hadde gered. 
34. Zijnde hij Prins zo verre bekend is in of omtrent haar dorp niet geweest dan ingevolge 
getuigenis van Pieter Alles Pinxter maandag wanneer hij met zijne gansche manschappen na 
Oudega waaren, om een vrijheidsboom te planten. 
35. Dat Michiel Wiebes persisteert na voorleezing bij zijn gegeven depositie sub No.3. 
36. Dat Rienk Cornelis huisman onder Oostermeer verklaart bij deezen voor waarheijdt 
37 Dat hij voorn: na best onthoud omtrent Paasen 1795 aan huis is gekoomen bij Oeds Aukes 
mede huisman alhier. 
38. Dat htj aldaar gevonden heeft een Perzoon ordentlijk groot en gezet van lighaam en 
statuur. 
39. Gekleed met een oude witte jas en een doek om ’t hoofd. 
40. Dat deeze perzoon met hem Oeds Aukes sprak over de omstandigheeden der tijden. 
41. Dat onder dit gesprek deeze perzoon teegen hem Oeds Aukes ten bij weezen van hem 
getuige gezegt heeft. 
42. Het duurt niet lang, of het zal wel anders zijn, het Princen hof te Leeuwarden zal binnen 
zes, ja binnen vier weeken, Ja binnen veertien, ja mooglijk binnen vier daagen wel leedig 
weeze. 
43, Dat deeze perzoon toen bij de getuige onbekend gebleeken is door zijne geduurige verkeer- 
ing in deeze streeken, Sperling, of de zogenaamde Prins te zijn. 
44. Dat Rienk Cornelis persisteerd bij zijn gegeeven depositie na voorleezing sub No.4. 
45, Dat Alle Wietses woonachtig in Optwijzel verklaart bij deezen voor waarheijdt 
46. Dat op Pinxter maandag avond 1796 ten haaren huize is gekoomen, onder des hij Alle 
Wietzes na 't land was 
47. Een zeeker Perzoon met een bruin paard, gekleed met een blauwe rok met roode kraag en 
opslagen , met een groot officiers sabel op zijde, ordentlijk groot, en gezet van lichaam en 
statuur. 
48. Dat deeze perzoon aan de vrouw van Alle Wietses gevraagdt heeft, waar de Baas was. 
49. En waar op zij geantwoord heeft na het land maar hij zal aanstonds wel koome. 
50. Dat deeze perzoon hier op gezegt heeft ik heb geen tijd, ik moet voort. 
51. Dat zij voorn: hier op haar man heeft geroepen. 
52. Dat hij Alle Wietzes 't huis koomende deeze perzoon aan hem gezegt heeft, mijn paard is 
kreupel daar moet gij eens na zien. 
53. Dat hij Alle Wietses het paard gevisiteerd heeft, en niets bevonden, waar aan dit paard 
kreupel konde zijn. 
54. Dat deeze perzoon onder des aan hem voorn: gevraagd heeft of hij een Patriot waar. 
55. En waar op hij voorn: antwoorde van Jaa. 
56. Dat deeze perzoon hier op gezegt heeft dat moeijt mij. 
57. En waar op hij voorn: weder zeijde mij niet. 
58. Dat deeze perzoon na zulks weder heeft gevraagt het stou ook een Geweer’? 
59. En waar op hij voorn: geantwoord Jaa, wilt gij mij niet geloove, Gaat dou met mij in huis, 
dan kunt gij het zien. 
60. En waar op hij geantwoord heeft met vervoieng Neen. 
61. Dat deeze perzoon hier op verder gezegt heeft, dan moest nouw ook voort. 
62. En waar op hij voorn: weder zeide ik gaan ook voort. 
64. Dat de vrouw van Alle Wietses hier op zeer ontsteld is geworden, en door deeze ont- 
LaUIE en vrees gezegt heeft, daar hebbe wij het al, nouw is er geen raad toe, heb ik het niet 
gezegt?
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65. Dat hij voorn: hier op teegen haar gezegt heeft, bedaar maar, het zal heel wel gaan, onder 
welke woordenwisseling deeze perzoon was vertrokken. 
66. Dat hij voorn: tot hier toe meenden dat deeze Perzoon een fransch Officier was. 
67. Edog dat hij door zijne gedurige verkering in deeze Contreijen ontdekt heeft dat hij Sperl- 
ing bekend onder de Naam van de Prins was. 
68. Dat Alie Wietses persisteerd bij zijn gegeeven depositie na voorleezing sub No.5. 
69. Dat Rigtie Reinderts huisvrouw van Alle Wietses woonagtig in Optwijzel verklaart bij 
deezen 
70. Dat op pinxter maandag avond 1796 ten haren huize is gekoomen, onder des hij Alle 
Wietses na ’t land was 
71. Een zeeker Perzoon met een bruin paard, gekleed met een blauwe rok met roode kraag en 
opslagen met een groote officiers sabel op zijde zijnde ordentlijk groot en gezet van lichaam en 
statuur. 
72. Dat deeze perzoon aan haar Rigtie Reinders gevraagd heeft waar de Baas was. 
73. En waar op zij geantwoord heeft na ’t land, maar hij zal aanstonds wel koome. 
74. Dat deeze perzoon hier op gezegt heeft tk heb geen tijd ik moet voort. 
75. Dat zij Rigtie Reinderts hier op haar man heeft geroepen. 
76. Dat hij Alle Wietses ’t huis koomende, deze perzoon aan hem gezegt heeft, mijn paard is 
kreupel daar moet gij eens na zien. 
71. Dat haar man het paard gevisiteerdt heeft, en niets bevonden waar het paard kreupel aan 
konde zijn. 
78. Dat deeze perzoon onder des aan haar man voorn: gevraagdt heeft, oft hij een Patriot 
waar” 
79. En waar op haar man antwoorde van Jaa. 
80. Dat deeze perzoon hier op gezegt heeft, dat moeit mij. 
81. En waar op haar man weder zeide mij niet. 
82. Dat deeze perzoon na zulks weder heeft gevraagdt het stouw ook een Geweer? 
83. En waar op haar man geantwoordt heeft Jaa wilt gij mij niet geloove, gaan dan met mij in 
huis, dan kunt gij het zien. 
84. En waar op hij geantwoord heeft met teekens van verfoieng Neen 
85. Dat deeze perzoon hier op verder gezegt heeft, dan moest nouw ook voort. 
86. En waar op haar man weder zeijde dan moet gij ook voort. 
87. En waar op hij weder zeijde, ik gaan ook voort. 
88. Dat zij Rigtie Reinders hier op zeer ontsteld is geworden, en door deeze ontsteltenis en 
vrees gezegt heeft, daar hebbe wij ’t al, nouw is er geen Raad toe, heb ik het niet gezegt. 
89. Dat haar man hier op tegen haar gezegt heeft, bedaar maar, het zal heel wel gaan. 
90. Onder welke woorden wisseling deeze perzoon was vertrokken. 
91. Dat zij tot hier toe meende dat deeze perzoon een fransch officier was. 
92. Edog dat zij door zijne gedurige verkeering in deeze Contreijen, ontdekt heeft, dat hij was 
Sperling, bekend onder de Naam van Prins. 
93. Dat Rigtie Reinders persisteert bij haar gegeeven depositie na voorleezing sub No.6. 
94. Dat Andries Andries woonachtig in Zwaagwesteinde, verklaart bij deezen 
95. Dat op vrijdag den 3 februarij 1797 zijnde ’s avonds ten zijnen huize is gekomen 
96. Een groote menigte volk, welke na in voorhuis vergadert te zijn, drank hebben gevordert. 
97. Dat onder deeze menigte welke van alle omliggende oorden bij een waren vergadert, een 
perzoon was, welke gezegt wierde een van de Jonge Prinsen te zijn. 
98. Dat deeze perzoon van daar is weggeraakt zonder hij voorn: weet hoe en wanneer. 
99. Gelijk deeze bende ook ongeveer midden nagt is vertrokken. 
100. Dat Andries Andries persisteert na voorleezing bij zijn gegeeven despositie sub No. l. 
[Ô1. Dat Keimpe Aukes woonachtig in Collumer west end verklaart voor waarheijdt 
102. Dat op vrijdag avond, den 3dé febrij 1797 zijnde de dag op welke het tumult bekend 
onder de Naam van Collum! oproer een aanvang hadde genoomen.
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103. Ten haaren huize is gekoomen een zeker perzoon, ordentlijk groot en gezet van lichaam 
en statuur, bij zig hebbende eenige perzoonen op ’t boere fries gekleed. 
104, Edog hem voorn: onbekent, dat de perzoon gekleed was met een Blauwe Rok, rode kraag 
en opslaagen, hebbende een groote officiers Sabel in de hand. 
105. Dat deeze perzoon van hem geeischt heeft een vrije Camer. 
106. En waar op hij voorn: gezegt heeft dat niet te kunnen doen. 
107. Dat deeze perzoon toen gezegt heeft, ik ben hier geordonneert en moet hier weze. 
108. En waar op hij Keimpe Aukes gezegt heeft dat kan ik niet helpe, ik kan u hier niet heb- 
ben. 
109. Dat deeze perzoon hier op gezegt heeft dan heb ik hier niet te maken, gaande hier op 
weg. 
110. Dat hij voorn: tot op dit ogenblik niet wiste wie deeze perzoon was, maar niet lang na 
zijn vertrek van anderen ontwaar is geworden, dat deeze de zogenaamde Prins was, die al lang 
in de Contreijen verkeerd had. 
111. Dat Keimpe Aukes persisteert na voorleezing bij zijn gegeeven depositie sub No. 8. 
112. Dat Aeltje Herkes, huisvrouw van Keimpe Aukes woonachtig in Collumí west end verk- 
laart voor waarheijdt 
113. Dat op vrijdag avond den 3 februarij 1797, zijnde de dag op welke ’t tumult bekend 
onder de Naam van Collumf oproer een aanvang hadde genoomen. 

120. Dat deeze perzoon hier op weder gezegt heeft, dan heb ik hier niets te maken, gaande 
hier op weg. 

123. Dat Jacob Aukes woonachtig onder Zwaag westeinde, verklaart bij deezen voor waarheijd 
124. Dat op vrijdag den 3 februarij 1797 bij hem gekoomen is Anne Jans, vrijgezel mede 
alhier woonachtig. 
125. Dat deeze perzoon als een vrind van hem voorn: hem gewaarschouwd heeft 
126. 
Dat bij Andries Andries hospes op Zwaagwesteinde een groote menigte volk was welke van 
voorneemens waaren hem voorn: uit zijn huis te halen, om met haar Raad te sluiten, hoe zij 
het hebbe zouden, om de Patriottische Burgers te ontwapenen. 
127. Dat hij Anne Jans hem voorn: raade om met hem maar vrijwillig mede te gaan. 
128. Wijl hij anders vreesde, dat zij met geweld zouden beginnen. 
129. Om dat volgens zeggen van die bende een van de Jonge Princen bij haar was. 
130. Dat hij voorn: hier op geantwoord heeft, wat jonge Prins, ik wil eerder geloove, dat het 
een Schurk is, maar kom aan laten wij heene gaan en zien wat zij hebbe willen. 
131. Dat hij voorn: hier op met hem Anne Jans is heene gegaan, en een groote menigte volks 
in en buiten de Herberg hebben gevonden. 
132. Dat deeze zogenaamde Prins in het midden van het volk stond, zijnde een perzoon 
ordenttijk groot en gezet van lichaam en postuur. 
133. Dat deeze genoemde Prins toen zeijde: 
134. Mannen het is nu een zaak van groot gewigt, jij moet voor onderstellen dat tweehondert 
gewapende meerder mans zijn dan vter hondert ongewapende. 
135. Dat andere hier op weder zeijden Ontwapenen is onze zaak, wij moete er maar op los. 
136. Waar op hij Prins en de bende van elkanderen verwijderden. 
137. Waar door hij voorn: en zijnen vriend, Anne Jans, geleegentheid kreegen, om te ont- 
koomen en na huis te gaan, gelijk zij gedaan hebben. 
(In kantlijn: Of de getuige in het Begin van Februarij 1797 met de bende niet na Collum is 
geweest, en na zulks op het Blokhuijs gezeeten en provisioneel ontslagen is? Voorts Inter- 
rogaten op apart papier.) 
138. Dat Jacob Aukes persisteert na voorleezing bij zijn gegeeven dispositie sub No. 10.
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139, Dat Janke Meents, huisvrouw van Rinnert Tjebbes, woonachtig in Zwaagwesteinde verk 
laart bij deezen voor waarheijdt 
140. Dat op vrijdag avond den 3 februarij 1797 aan haar huis geweest is, zeeker perzoon bij 
haar voorn: om Reeden, niet verder dan de voordeur is geweest, onbekend. 
141. Dat deeze perzoon geroepen heeft, is Rinnert Tjebbes ’t huis. 
142. En waar op zij voorn: antwoorde van Neen, die is niet ’t huis 
143. Dat deeze perzoon hier op geroepen heeft Rinnert moet aanstonds in de Herberg bij 
Andries Andries koomen, of hij wort met de dood gestraft; 
144. Dat zij hier op opstaande gezegt heeft, ik wil mijn man nog niet dood hebbe, dat moet ik 
weete wie hem aldaar opeischt. 
145. Dat zij met daar klein jongetje na Andries Andries is heene gegaan, en aldaar in de 
Camer koomende, in de hoek van de kaamer zittende gevonden heeft een perzoon … , een 
ruige muts op ’t hoofd en een groote bonte doek om de hals, hebbende naast zig zitten Geert 
Prins van Twijzel. 
146. Dat zij voorn: toen gevraagd heeft wie haar man aldaar commandeerde: 
147. En waar op zij Janke Meents ten antwoord kreeg zonder bepaaldelijk te weeten van wien 
jouw man moet hier weeze. 
148. Dat zij voorn: hier op aan deeze perzoon, die in de hoek zat gevraagd heeft wat man ben 
jouw. 
149. En waarop deeze perzoon geantwoord heeft, ik schrijf mij Brunswijk 
150 Dat zij voorn: hier op met haar kind is vertrokken van daar na huis, staande er veel volk 
op de weg. 
151. Dat kort na haar komst, haar man is ’t huis gekoomen, welke na Geeeten en Gedronken 
te hebben met haar na voornoemde Andries Andries is heene gegaan, om reeden hij Rinnert 
Tjebbes, die vreemde kerel wilde zien. 
152. Dat zij met haar man daar komende, zijnde er nog veel volk op de weg, deeze vreemde 
perzoon was vertrokken. 
153. Waar op zij voorn: Janke Meents met haar man na huis is gegaan. 
154. Dat Janke Meents persisteert na voorleezing bij haar gegeeven dispositie sub No. 11 
155. Dat Sijbe Taedes woonachtig in Zwaagwesteinde verklaart door deeze waart te zijn. 
156. Dat hij voorn: op aanzeggen van Salomon Levij woonachtig in Zwaagwesteinde als daar 
moeste compareeren bij Andries Andries Castelein mede woonachtig te Zwaagwesteinde. 
157. 's Avonds ongeveer 8 a 9 uur zijnde den 3 februarij 1797 en daar gekoomend zijnde, 
vonde daar een menigte menschen in de Camer, en onder die menigte een vreemdeling, vol- 
gens zeggen de zogenaamde prins te zijn hebbende aan een blauwe rok, en zo 't mij voorn: bij 
nagt toescheen met een roode of donder geele kraag om zijn hals, en op zijn hooft een zwarte 
ruige muts en lang zwart haar op de schouder en neder hangende van middelmatige ouderdom 
volgens spraak een duitscher te zijn, een paalast hebbende voor zig. 
158. En zeide of er ook twijffelaars (namentlijk Patriotten) onder het geselschap waaren in de 
Camer, en wanneer die er in waaren, dat die er uit moesten. 
159. Waar op Geert Pieters Prins, die hem vergezelde zeide all goed volk te Zijn want wan- 
neer die er niet uijt waaren, niet te kunnen spreeken. 
160. Waar op de getuige, die onder de den naam van Patriot was, zig uit de kamer begaf. 
161. Dat Sijbe Taedes persisteerd na voorleezing bij zijn gegeeven depositie sub No. 12. 
162. Dat Hendrik Harmens woonachtig te Veenklooster verklaart bij deezen 
163. Dat op vrijdag teegen den Avond den 3 februarij 1797 met eenige manschappen waar 
onder Geert Prins woonachtig in Optwijzel ten zijnen huize is gekoomen Sperling of de 
zogenaamde Prins. 
164, Zijnde gekleed met een Blauwe rok, roode kraag en opslagen, ruige muts op ’t hoofd, en 
een groote officiers Sabel in de hand. 
165. Dat onder des hij Sperling met de zijne aldaar waaren 
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166. Dat zo hij voorn: Hendrik Harmens vrij zeeker meent te weeten, door hem Sperling 
gezegt is als hier een Boode komt dan moet Jimme de klok maar beginne te kleppen en de 
Boode maar voort stuure. 
167. Dat hij Sperling na zulk met de zijne van daar is vertrokken 
168. Zeggende bij zijn vertrek na Zwaagwesteinde, dan is alles klaar. 
169. Dat Hendrik Harmens persisteert na voorleezing bij zijn gegeeven depositie sub No. 13. 
170. Dat Pieter Cornelis ne op Cilloumer Zwaag West Einde verklaart bij deezen 
171 Dat hij voorn: op vrijdag den 34E februarij 1797 ’s avonds na best onthoud omtrent Agt 
uur gekoomen is van Collum door Veenklooster 
72. Dat buiten dit dorp een groote menigte volk stond geschaard in een Ronde Ring. 
173. Dat in het midden van deeze bende een perzoon stonde, zo hij voornoemd toescheen met 
een Blauwe Rok met Rode kraag gekleed, hebbende een ruige muts op ’t hoofd. 
174. Dat deeze bende onder elkander bepaalden om ’s avonds tien uuren bij elkander in de 
westereind te zijn. 
175. Waar op deeze schaare van daar is vertrokken. 
176. Dat hij voorn: niet wiste wie die perzoon was welke in het midden was. 
177. Maar dat hij van anderen ontwaar is geworden dat het de sogenaamde Prins was welke in 
die Contreijen verkeerde. 
178. Dat Pieter Cornelis persisteert na voorleezing bij zijn gegeven depositie sub No. 14 
179. Dat Antje Jans huisvrouw van Hendrik Wadman verklaart bij deezen 
180. Dat op Maandag den 13 februarij ten haaren huize onder bewaaring van twee dienaars 
met namen Johannes Reinderts en Adam Marinus geweest is Sperling of de zogenaamde Prins 
en Hendrik Harmens, hospes te Veenklooster. 
181. Dat onder meer andere Reeden welke destijds voor vielen 
182. Deeze Hendrik Harmens tegen hem Sperling of Prins gezegt heeft Jouw benne de man die 
mij aangezegt heeft om met te gaan. 
183. En waar op hij Sperling of Prins weder zeide ik heb Uw tog niet gedwongen 
184. En na welke hij Hendrik Harmens weder gezegt heeft, Jij binne tog die man die mij op 
geeischt heeft. 
185. Dat Antie Jans persisteert na voorleezing bij zijn gegeven depositie sub No.15. 
186. Dat Adam Marinus dienaar ’s Hovs van Justitie van vriesland, verklaard bij deezen voor 
waarheijdt 
187 Dat hij met een zijner mede dienaaren met naame Johannes Reinderts op maandag den 
13de febrij 1797 
188. Als gevangene van Collum hebben gehaald met een lange Hooijwagen behoorende aan 
eenen Jan Tietjes in die streeken woonachtig, Jan Binnes, Hendrik Harmens en Sperling, 
bekend onder de Naam van de Prins 
189 Dat Hendrik Harmens te Collum in ’t Regthuis bij gelegentheid 
190 Dat de Collumí Burgers, met die van Leeuwarden, welke aldaar de wagt hielden, Jan 
Binnes wat lastig vielen 
191. Hendrik Harmens gezegt heeft tegen Sperling, douw biste die man, die het werk 
aangevoerd heeft, ik geloof dat mijn schoonvaar zijnde Jan Binnes veel kwaad gedaan heeft, 
maar dou veel meer, douw biste bij mij koomen aan mijn huis met twee boeren, en heste mij 
gevraagdt of stouw daar een vrij woord spreeke koste. 
192, En waar op ik zeide, als er Apprehensie op dij ts dan niet, maar anders mag ik het wel 
lijde. 
193. En waar op stouw gezegt heste als hier een Courier komt, dan moeste dij op Collumf 
zwaag vervoege, om de klok te kleppen, dat alles in rep en roer komt. 
194. Dat deeze Hendrik Harmens dit deeze Sperling of zoogenaamde Prins onder weegs veel 
maalen heeft verweeten zonder dat hij Sperling hier iets teegen zeijde. 
195. Dat hij voorn: met zijn mede dienaar de gevangene Jan Binnes, Hendrik Harmens en hem 
Sperling, ten huize van Hendrik Wadman, Castelein onder Tietjerk komende



e 
Ee
n 

a
c
h
i
l
l
 

162 

196. En aldaar zijnde, hij Hendrik Harmens onder meer andere reeden die aldaar voorvielen, 
tegen hem Sperling gezegt heeft, Jou benne de man die mij aangezegt heeft, om met te gaan 
197 En waar op hij Sperling of Prins weder zeijde ik heb uw toch niet gedwongen. 
198. En na welk hij Hendrik Harmens weder gezegt heeft, jij bent tog die man die mij 
opgeeischt heeft 
199 Dat Adam Marinus persisteert na voorleezing bij zijn gegeven depositie sub No. 16. 
200. Dat Johannes Zietzes woonachtig in Optwijzel verktaart bij deezen 
201 Dat in de voorjaare van den jaare 1795 bij hem voornoemd aan huis is gekoomen zeeker 
perzoon vragende om een Romer Genever 
202. Dat hij voorn: hier op gezegt heeft wij hebbe geen Genever te koop, maar wij kunnen uw 
wel Genever bezorge 
203. Dat hij voorn: Johannes Zietses aan deeze perzoon een Romer Genever vragende hij 
voorn: off hij een Frans man was. 
204. En waar op deeze perzoon met teekens van verfoieng weder vroeg bist touw ook Fransch 
205. En waar hij voorn: antwoorde Neen, maar wij benne nu onder de Franschen. 
206. Dat deeze perzoon weder zeide, de franschen binnen reeds ingestooten, die kunne er niet 
weder uit of in. 
207. En waar op hij voorn: deeze perzoon tegen viel. 
208. Waar op deeze perzoon wegging 
209. Dat Johannes Zietzes persisteert na voorleezing bij zijn gegeeven depositie sub No. 17. 
NICOLAAS SCHELTEMA 

VONNIS JAN BINNES (DOSSIER ONTBREEKT!) 

Jan Binnes van Oudwoude gev: en Beklaagde 
Alzoo den Hove van Friesland uit de Confessie van Jan Binnes van Oudwoude teegenwoordig 
gevangen en anderzints genoegzaam gebleeken is, dat den gevangen op den 3. febril 1797 zig 
aan het hoofd van een groote troup volks, gewapend met een geweer, vorken, seiĳssen, snoeij 
messen, stokken en allerleij moordgeweer, heeft begeeven na Collum en toen aldaar met de 
Sabel in de Vuist op de Rechtkamer is ingedrongen, den Praesident van het Gerechte, Jacob 
Ellens, in zijn functie, met de dood heeft gedreigd, bij aldien Jacob Ellens aan den gev: niet 
zeide wie teegen Abel Reitzes getuigd hadde, dat dit gepleegd geweld en oproer ten gevolge 
heeft gehad, dat Abel Reitzes uit handen der Justitie is ontzet geworden en dat den gevangen 
des dags daar aan volgende zig weder met de oproerige hoop muitelingen in grooten getale te 
Collum heeft laaten zien, en toen heeft uit gemunt in oproerigheeden en geweld, hebbende Elle 
Ellens onder bedreiging des doods gedwongen om meede te gaan - dat den gevangen op dien 
dag van Collum met de oproerige bende is gegaan naer 't Collumer Vatlaat, en aldaar aan het 
huis van Abel Keuning heeft geplundert, gestolen, gevloekt en gedreijgd om alles in brand te 
steeken, den Fiscaal Jackle IJpma kwaadaardig voor 't hoofd heeft geslagen, en teegen de 
huisvrouw van Abel Keuning gezegt, duivels beest, wat beweegt mij, dat ik dij de harssens 
niet in slaa. - dat den gev: met het ligt in ’t hooij gezogt heeft om Abel Keuning te vermoor- 
den, zeggende, terwijl hij met een vork in ’t hooij stak ben hier ook duivels in 't hooij. - dat 
den gevangen vervolgens het aldaar gestolene goed met de andere oproermakers heeft gedeelt, 
en zig beroempt Capitain en meester van de gantsche meenigte te zijn en dat in het geheele 
huis geen patriottisch bloed zoude overblijven. - dat den gevangen ook gezegd heeft, dat een 
bedsteede moest worden doorzogt of Abel Keuning daar ook was, dat hij dan ook voor den 
duivel zoude sterven. 
Al het welk zijnde zaken van zeer kwaden gevolge en daaarom anderen ten exempel wel 
zwaarlijk behooren te worden gestraft, - zoo is 't, dat het voors: Hoff, op alles rijpelijk gelet 
en geconstdereert hebbende, het geene men in deezen behoorde te considereeren, in den naam 
en van wegens het volk van Friesland den voorn: gev: heeft gecondemneert en condemneert
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hem bij deezen, omme bij den Scherprechter op het Schavot geleijdet, aldaar met den zwaarde 
geexsecuteert en alzoo van het leven ter dood gebragt te worden. Actum den 18 februarij 
1797.
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Port. 361, Dossier 5250 
Gerrijt Pieters van Nes gevang: en beklgde 

De klager stelt waar te zijn. 
1. Dat de gevang: op vrijdag den 30 Febrij: 1797 thuis zijnde te Nes 
2. naar eenige discoursen gehouden te hebben gezegt heeft teegens Tjepke Wierds huisman tot 
Nes. 

‚ dat hij zijn zoon niet opgebragt had tot den oorlog spreekende over de algemeene waapening 
. en dat in tegendeel hij en zijn zoon zig daar tegen zouden verdeedigen. 
. en hij wenschte dat zijn hand, (die geblesseerd was) beeter was. 
. dat hij dan de eerste die hem tegenkwam, zoude dooden. 
. zeggende verder dat 't er schielijk aan toe was, dat het omkeeren zou, ligt morgen. 
. zeggende voorts dat het plan lang al klaar geweest was 
. en dat de orange lieden zoo wel conventie hielden ais de patriotten 

10. noemende de patriotten zotten 
1E. zeggende dat al die geene welke de verklaaring gedaan hadden hun ziel en zaligheid 
verswooren hebben 
12. dat de Gevangen reeds op den 31 Jann: 1797, bij gelegenheid dat de preedicant P: Romar 
huis bezoeking deed. 
13, dezelve aan des gevangens huis onbetaamlijk behandelt heeft. 
14. verwijtende den predicant, dat op de buuren had uitgeroepen, dat de Patriotten alle de 
prinsgezinden in de klooten zouden schieten. 
15. zeggende, past dat ook voor een preedicant? 
16. dat de predicant daar op zeggende gelooft gij dat van mij? 
Î7. zoo heeft de gevangen zulks beantwoord met te zeggen Jaa gij bent ommes zoo een patriot. 
18. gij houdt het altijd met de patriotten en wanneer de dorpregter genoodzaakt was de 
wapengelden af te neemen. 
19. hij zich dan opentlijk wanneer van de preedikstoel afkwam, daar over verheugde en lagte. 
20. en verders dat het zijn schuld was de de Ingezeetenen met lasten bezwaard wierden. 
21. A het welke zijnde zaaken van zeer kwaaden gevolgen anderen ten Exempel ten hoogsten 
strafbaar. 
22. En vermits het Hoff de Klager geordonneert heeft de Gevangen proces te maaken. 
23. Zoo houdt de Klager deeze articulen voor zijn Libel. Etc. 
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(Weerwoord van de beklaagde, ‘gediend en geleverd den 40 April 1797): 
Compareerde voor den Hove van Friesland, om te dienen van Antwoord, zegt de gevangen en 
beklede: onder alle Salutaire Clausulen van rechten. 
1. Dat den 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 niets als onwaarheden behelsen, zijnde het wel mooglijk, dat 
over de wapening gesproken heeft, dog geensins op die manier. 
2. Gelijk meede den 8 en 9, hebbende alleen gezegd, dat gehoord hadde, dat het er in de 
Wouden wat rumoerig begon uit te zien. 
3. Ontkend insgelijks den 10. 
4. gelijk meede den 11, dog dient daar omtrent tot elucidatie. 
5. dat gesegd heeft (wanneer eene nieuwe stemminge zoude geschieden voor Secretaris Wit- 
teveen) wanneer zulke lieden de verklaring weigeren, die zoo veele duisenden voor hunne amp- 
ten gegeven hebben, dan zou de Gevan: die ook niet doen. 
6. En op den 12, 13, 14 en 15, dat geenzints den Preedicant Romar onbetaamlijk behandeld 
heeft, maar aan denzelven met bedaardheid en liefde gezegt: 
7. Dat van hem hadde gehoord, dat diergelijke uitdrukkingen als in den 14 vermeld zijn, 
gehoord hadde, dat ten huize van Melis Claases Wijnja gebeesigt hadde, en dat daar zeer over 
aangedaan was. 
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8. verders niet wiste wat daar van gelooven moeste, dat het hem zoo gesegd was door Gerrit 
Jacobs, op den 16 en 17. 
9. Heeft hem ook niet op dusdaanige manier het lagchen wegens het ophaalen der 
Wapengelden verweeten. 
10. maar alleen gezegd, zulks per gerugte geoord te hebben, op den 18 en 19. 
11. Zijnde den 20 geheel bezijden de waarheid. 
12. want konde zulks niet zeggen, door dien de Predicant Romar geene authoroteit immers 
hadde, om lasten op te leggen, hebbende hem in het heen gaan, des Heeren zegen toegewens- 
cht. 
13. de verdere op hem niet applicabel zijnde 
14. Zoo kunnen ook niet nadelig vor hem uit vallen. 
(Vervolgens is hij ontslagen van rechtsvervolging) 
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Port. 358. Dossier 5202: 
Den Procureur generaal deezer landschappe r: o: Klager. 
Ca 
Johannes Pieters van Metslawier gevang: en Beklaagde. 
De Klager steit waar te weezen. 
|. dat de gevang: op Saturdag den 49 Februarij 1797 met een oproerige meenigte is opgetrok- 
ken door Metslawier naar Niawier. 
2. en van daar wederom over Metslwier naar Wetsens. 
3. Dat de gevang: ’s maandags den 6 Februarij 1797, gewwest is op het Lan van Willem 
bartels om Cichorij te wasschen. 
4. Dat de Gevang; toen aldaar gezegd heeft dat alle patriotten de kop af moesten om dat de 
regeering niet gezind was. 
>. Dat hem daar op gewantwoord is dat hij gevang: een te gering persoon was om geweld te 
doen. 
6. Dat de gevang: daar op gezegd heeft dat raakt er niet aan. 
1. dat de een daar op tegens den gevangen gezegd heeft blijf dou bij dijn werk zoo als ik. 
8. en een ander dou moeste dij er maar buiten houden Johannes. 
9. Dat de Gevang: daar na niet gaf en ook niet naar wilde luisteren. 
i0. Al het welke zijnde zaaken van kwaaden gevolge, en daarom anderen ten exempel, ten 
hoogsten strafbaar. Etc. 
(weerwoord van de beklaagde ’gediend en geleeverd den 9 Maij 1797”) 

Compareerde voor den Hove van Friesland om te dienen van antwoord, zoo zegt de gevang: 
en beklaagde onder alle salutaire clausulen van rechten. 
1. Op den 1® en 2€ Libels, dat deze Articulen niet naar waarheid gesteld zijn. 
2. vermits de Gevang: zig destijds niet vrijwillig begeeven heeft bij eene meenigte menschen. 
3. maar zig in zeer onaangenaame omstandigheeden bevonden heeft. 
4. want is, ter beantwoording van voorschreeven articulen, den 4€ Februarij 1797, des 
nademiddags, werrkende aan het huis van zijn boer Willem Barteles, overvallen door eene 
meenigte volks, koomende van de kant van Morra. 
5. Die den gevang: gedwongen hebben met hun te gaan na Metslawier. 
6. alwaar de gevang: getragt heeft zich te verbergen in een bosch. 
7. Doch aldaar ontdekt zijnde, zoo is hij met eenen Sierk Sijmons gevlugt na Niawier. 
8. alwaar ook een bende volks was. 
9. Die den gevangen ook gewongen hebben met hun wederom na Metslawier te gaan. 
10. met dreigementen, om ingevalle van weigering henm te zullen doorsteeken. 
11. Te Metslawier hebbende de gevang: Sierk Sijmons en Jelle Ypes wederom getragt te ont- 
vulgten. 
12. En zijn ten dien einde een gedeelte buiten het Dorp gegaan. 
13. doch zig aldaar niet langer betrouwende, zijn zij, om veiliger te zijn, weder na Metslawier 
gegaan. 
14. wanneer de gevang: ook door een bende volks genoodzaakt is, weder om meede te gaan 
naar Niawier. 
15. alwaar de gevang: met nog drie andere persoonen het geluk hebben gehad zich te kunnen 
verwijderen van die bende en gegaan zijn naar Wetsens. 
16. hebbende zij zig aldaar verborgen en na het vertrek van de bende volks naar huis 
begeeven. 
17. De 3E Libels bestaat tn waarheid. 
18. doch de 4 - 9 ingeslooten, worden door de Gevangen ontkend. 
19. Vermits de Gevangen zodanig discours miet heeft gehouden. 
20. vervallende het 106 Libels door het geavanceerde in deezen. 
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(hij is vervolgens ontslagen van rechtsvervolging) 

Confessien afgelgd door navolgende persoonen, in hande van ’t Geregte van Oostdongeradeel 
en van gecommiteerden uit de Krijgsraad van "t Vereenigd Bataillon van Leeuwarderadeel, 
Ferwerderadeel en Westdongeradeel, met namens Yble Jochums en M.I. Kooistra. 
Jophannes Pieters woonagtig als dienstknegt bij Willem Bartels onder metslawier, oud in ’t 
drieentwintigste Jaar, tans gearresteerd, confiteerd dat hij gepasseerde Saturdag is gedwongen 
geworden onder swaare dreigementen meede te gaan na metslawier, dat hij van daar meede is 
opgegaan na Niawier, dat hij zig aldus heeft zoeken te versteeken, dat toen een hoop Paesumer 
zijnde de persoonen bij hem onbekend hem uit hoofde dat hij zig dagt te versteeken dreigden te 
dooden dat hij vervolgens met de schaare weeder na Metslawier is terug gegaan, dat hij ver- 
volgnes na eenige tijd te Metslawier vertoefd te hebben met een groote schaare weeder is 
opgetrokken tot Wetsens en aldaar zig heeft verstooken, dat hij toen naa eenige tijd bij een 
Weduwe aldaar vertoefd en Coffi gedronken te hebben, in geselschap van Jan Hovenier, 
Gaatse Jacobs, en Jantje Minnes, van daar naar Metslawier weder is te rug en naar huis 
gegaan, dat hij gepasseerde maandag met Jantje Tjeerds en Jacob jans beneffens Phijlippus 
Jans is geweest op ’t land te Cichorij wasschen, dat zij toen hebben gesprooken over de teegen- 
woordige omstandigheden, dat het wel waar kan zijn, dat hij zig te sterk of een onbetamelijke 
uitdrukking heeft gehad maar dat hij net heeft gesegd, dat alle Patriotten de kop af moesten, 
waar meede de gedetineerde sloot en persisteerde na preelectie. 

  

… op de districts regtkamer te Metslawier den 11 en 12 februarij 1797, 
Yble Yoghums, MI. Kooistra, Marten Jans, Willem Gerrits.
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