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DE GOUDEN 17e EEUW doch voor de Ommelanden hooguit een 'golden raand'...
De omslag van de 16e naar de 17e eeuw wordt o.a. geken merkt door het opkomen van een ander soort
'beschaving', in de zin van (hoofse) etiquette en (burgerlijke) 'vormen en manieren'. T ot in de 16e eeuw kende
men nog geen schaamte voor licham elijke functies: koningen hielden rustig a udiënti e vanaf het toilet en
iedereen deed zijn behoefte gewoon in het openbaar (het werd hooguit onwelgevoegelijk geacht om iemand aan
te spreken die langs de weg zijn gevoeg zat te doen...). En er bestonden ook nauwelijks nog verschillen van
inzicht of smaakverschillen: edelen en boeren, rijken en armen vonden dezelfde soort zaken smakelijk of
onsmakelijk, mooi of lelijk, gepast of ongepast. Maar aan het Franse hof begint dan de 'verfijning' die daarna
de 'decadentie' zal blijken te zijn: de adel wordt meer en meer aan het hof geroepen om de vorst te dienen (in
plaats van hun volk, waartoe juist de adeldom hen altijd had verplicht!). En in dat ingewikkelde netwerk van
hiërarchische verhoudin gen en sta ndsverschillen da ar aan het hof, ont wikkelt zich een al even gecompl iceerd
ritueel van 'hoofse' omgangs-vormen, ertoe dienend om 'hoger' van 'lager' te onderscheiden (én om 'hoger'
hogerop te tillen tot het allerhoogste 'goddelijke' niveau!). Dat vindt vervolgens navolging bij vooral de
stedelijke burgerij: luxe, mode en d us smaakver schillen doen hun intrede; gekruide spijzen, ruwe taal en
vertoon van naaktheid worden allengs als teken gezien van 'boersheid' en onbeschaafdheid.
Ook ten platt elande verandert er het een en ander, daar vooral via de geleidelijke ondergraving en vervanging
van de aloude 'eigen' (buur-)rechtspraak (gebaseerd op het gewoonterecht, waarbij het er vooral om ging de
rekenin gen onderling te vereffenen, zodat men weer gewoon als voorheen met elkaar verder kon leven) door
het universele ('nationale' resp. 'Romeinse') recht.
Parall el hiermee groeit ook (weer) de vader lijke autoriteit: golden voordien de leeftijdgenoten en leefgemeenschap als de bela ngrijkste 'opvoeders', in het vervolg wordt vooral van de vaders verwacht dat ze hun vader lijk
gezag laten gelden en als voorbeeld dienen voor hun zonen. Emoties en hartstochten wordt men geacht
goeddeels te beheersen, en uiterlijk vertoon wordt belangrijk als sociaal onderscheidingsmiddel; en zeker
smaakverschillen, het esthetisch onderscheidingsvermogen, gaan gelden als teken van 'klasse': hi erdoor kon je
laten zien dat je 'niet van de straat' was, geen onbeschaafde boerenkinkel...
In de Nederl anden i s dit echter in een n ogal afgezwakte vorm tot ontwikkeli ng gekomen , omdat h ier de standsverschillen altijd al veel minder 'feodaal' waren dan in Frankrijk. In vergelijkin g met Franse steden schijnt een
stad als Amsterdam een uiterst 'uniforme' en een tonige indruk te hebben gemaakt: dezelfde soort luxe
voorwerpen en leefgewoonten voorkomend bij álle 'rangen en standen', met elkaar gemeen hebbend dat ze hele
gewone belastingbetalers zijn.
En terwijl men in Frankrijk druk in de weer was met de vorming van (steeds weer nieuwe) 'elites', richtten de
minder gewoonte- en gezags-getrouwe Hollanders (én Engelsen) zich meer op de grote en nog onbekende
(buiten-)wereld. De Hollanders golden niet alleen als de vrachtvaarders van Europa, met de Oostzeevaart als
voornaamste middel van bestaan, ze bevoeren ook de wereldzeeën en droegen daardoor bij tot de grote ontdekkingen (vanaf 1595). In 1602 werd de vermaarde VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) opgericht,
dus kort voor het 12 -jarig besta nd, waar bij de onafhankelijkheid (soevereinitei t) van de jonge Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden werd erkend - en de vrachtvaart buiten Europa niet werd verboden, zoals eerder
de eis was van Spaanse zijde (zelf ook zeevaarders zijnde en dus verwoede concurrenten!). Het dagelijks
bestuur van de VOC werd gevormd door de 'Heren XVII', het bestuur over de via de handel verwor ven koloniën vanaf 1610 door een Gouverneur-Generaal, zoals Jan Pieterszoon C oen (die zich vestigde in h et
veroverde Jacatra, dat naar ons veronderstelde 'stamvolk' in Batavia werd herdoopt). In 1621 werd de WestIndische Compagnie opgericht en 4 jaar later werd Nieuw Amsterdam door de Hollanders gesticht (in 1667, bij
de vrede van Breda als besluit van de 2e Engelse oorlog, 'inger uild' voor Sur iname!). De WIC was en bleef veel
minder succesvol dan de VOC: het meeste geld werd nog verdien d met de slavenha ndel tussen Afrika en
Amerika. Het was ook in de Westindische wateren dat Piet Hein in 1628 de Spaanse Zilvervloot wist te
veroveren. En in 1640 ontdekte Abel Tasman, afkomstig uit Lutjegast, op expeditie in opdracht van gouver neur Ant. van Diemen een deel van Australië, eerst Diemensland later Tasman ië genoemd. In de noordelijke
zeeën waren de Nederlanders zeer actief in de walvisvaart, vooral rond Spitsbergen , en n atuurlijk was ook toen
al de haringvisserij een bijzonder belangrijke bron van inkomsten.
De bevolking groeid e, het meest die van de vele steden: ons lan d werd een van d e meest verstedelijkte (en
dichtstbevolkte) gebieden van Europa. Maar de urbanisatiegraad steeg vooral ten gunste van enkele grote
steden: een handelscentrum als Amsterdam groeide bijna explosief van 60.000 inwoners in 1600 tot 200.000 in
1660 (in 1612 werd begonnen met de aanleg van de grachtengordel: Heren-, Prinsen- en Keizersgracht).
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Behal ve door de stijging van het geboortecijfer en de daling van de (zuigelingen-)sterfte, groeide de bevolking
door immigr atie: na 1610 kwamen Portugese joden, vaak via Ant werpen, n aar h et noorden, maar ook 'Duitse'
joden, vaak ambachtslieden en kleine handelaars afkomstig uit Oost- en Midden -Europa, zochten h ier hun toevlucht; evenals de straatarme Duitse seizoenarbeiders (de 'hannekemaaiers'), die na het landwerkseizoen vaak
verder naar het westen trokken om daar een baan te zoeken als sjouwer, matroos of industriearbeider. Ver der
kwamen vooral vanuit de zuideli jke Nederlanden velen na ar hier en na de opheffing van het Edict van Nantes
in 1684 kwamen uit Frankrijk ook nog de hugenoten in groten getale naar ons lan d.
De industrie was nog zeer beperk t: textiel in Haarlem en Leiden , aardewerk in Delft, houtzagerijen en scheepswerven in de Zaanstreek en zeepziederijen, suikerraffinaderijen en diamantslijperijen in Amsterdam.
Droogmaler ijen in Noor d-Holla nd (Leeghwater) en vervenin gen in Friesland en Groningen leverden nieuw
land op, nieuw land dat echter steeds meer in h anden kwam van succesvol speculer ende stedelin gen. Het
(oude) land werd ook steeds duurder, omdat er een verschuiving optrad van voedingsgewassen naar industriële
gewassen, zoals vlas, hop en lijnz aad. (Was in de rest van Europa de lan d- en t uinbouw nog voor al ger icht op
'zelfvoorziening', in ons land ontstond de eerste 'moderne economie' - met specialisatie in producten die door
de stedelingen werden gevra agd: niet all een levensmiddelen maa r ook grondstoffen voor de industrie.) Veel
boeren konden het hoofd niet boven water houden en werden 'uitgekocht' door rijke stedelingen: zelf werden ze
dan veelal p achter. Landbouw en veeteelt bleven nog wel de belangrijkste bron van inkomsten voor de nationale economie. Het overgrote merendeel van de beroepsbevolking bestond van de landbouw. Er viel hierin - eindelijk - eens een goede boterh am te verdien en, vooral in de veeteelt (de vetweiderij): houten ger eedschap werd
vervangen door ijzeren landbouwwerktuigen en het boereninterieur begon treffend te lijken op dat van de
gegoede burgerij. (Ook qua schilderijen: in deze eeuw werden naar schattin g maar liefst 5 miljoen schil derijen
gemaakt, en dat dus niet alleen door 'oude meesters'...)
Van de mest werd steeds meer een dankbaar gebruik gemaakt. Voor het oude drieslagstelsel kwam een ingewikkelder vruchtwisseling in de plaats (bijv. eerst tarwe, dan peulvr uchten of vlas, en het jaar daar na meekrap). Olie- en raapkoeken maakten het mogelijk in de winter meer vee aan te houden. In de omgeving van de
grote steden kwam de groen teteelt tot bloei (Aalsmeer , Westl and) en de bollenkwekerij gaf zelfs aanleiding tot
een (zeer speculatieve) 'windhandel' in de felbegeerde tulpen.
Van de turfwinning (in het hoogveen door het turfsteken, in het laagveen door het eer st opbaggeren en laten
indrogen) kan zelfs worden gezegd dat het een tijdlang de 'kur k' was waar on ze hel e nationale econom ie op
dreef! De turf, als brandst of, werd ook dáárom z o'n succes omdat de vervoerskosten laag kond en worden
gehouden door het vervoer per schip. Waterwegen war en in di e tijd (van de trekschuiten!) nl. nog veel
belangrijker (én béter) dan de, in herfst en winter al gauw onbegaanbare, landwegen.
Universiteiten gingen van start in Groni ngen (16 14) en Utrech t (1636) (Leid en had a l in 1575 een eigen
universiteit gekregen, als belonin g voor het hel dhaftig ver zet ti jdens h et beleg), ter wijl in steden als Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Maastricht zgn. Atheneums verrezen voor de opleiding van de zoons van de
gegoede burgerij (de dochters kwamen er toen nog niet aan te pas!). Wetensch appers als Spinoza (van joodse
en Portugese afkomst), Huygens en Hugo de Groot genoten wereldfaam.
De stijl van de 17 e - 18e eeuw was die van de Barok, besch ouwd als verder e ontwikkeling (' overdr ijving' of
'overrijping') van de Renaissance, met in Vlaanderen als voornaamste vertegenwoordiger de schi lder Rubens.
Ze verspreidde zich, ook als uiting van de contra-reformatie, vooral in roomskatholieke streken, maar had
intussen met de reformatie gemeen de h ernieuwde ger ichtheid op geloof, God en hem el (of althans het besef
van de nietigheid en broosheid van h et menselijk bestaan!), dit weer als r eactie op het al te aard se 'realisme'
(en humanisme!) van de Renaissance. In de muziek werd d e barok vooral vertolkt door componisten als Bach
(1685-1750), Händel (1685-1759) en Vivaldi (1678-1741).
De culturele sfeer in de Nederlanden werd bepaald door 'boeren, burgers en buitenlui' en door een geloof dat
vooral soberheid propageerde, zodat de kun stena ars n iet kon den r ekenen op grote opdra chten van kerk, staat of
adel. De potentiële markt was vrij groot zolang de prijs maar laag bl eef: de gemiddelde prijs van sch ilderijen
lag dan ook tussen de 10 en 20 gul den, met a ls uitzon dering prijzen van rond de 100 gulden (zij het da t een
wel heel groot werk als 'de Nachtwacht' Rembrandt maar l iefst 1600 gulden opleverde!). Wel werd (ook) de
artistieke 'productie' sterk gestimuleerd door de onderlinge wedijver tussen de steden en de gewesten (vooral
ook tussen Holland en Zeeland). In ons land z ijn de meest illustere exponent en van de beeldende kunst
Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Johann es Vermeer en Jan Steen, van de bouwkunst Jacob van Campen en
Hendrik de Keyser, en van de letterkun de Jacob Cats, Constanti jn Huygens, P.C. Hooft en Joost van den
Vondel (die wel tot de 'hoogrenaissance' worden gerekend).
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De oorlog duurd e voorlopig nog voort, onderbr oken door h et 12-jar ig bestan d (1609-1621). Kort voor zijn
dood (aan een slopende ziekte) in 1598 had Filips II, duidelijk aan de verliezende hand zijnde, nog een laatste
verzoeningspoging gedaan door honderden in beslag genomen schepen en d uizenden gevangen genomen zeelieden vrij te laten; én door de Nederlanden over te dragen aan zijn dochter Isabella , wiens echtgenoot
Albrecht van Oostenrijk reeds landvoogd was geworden van de zuidelijke gewesten. Toen dit echtpaar in
Brussel werd (in-)gehuldigd, stonden er zelfs zeven zetels gereed voor de vertegenwoordigers van de
noordelijke gewesten, doch deze bleven onbezet - en daarmee was de scheiding tussen noord en zuid pas goed
een feit.
Wat de staatsinrichting betreft: de stand van de geestelijkheid was (voorlopig) geh eel uitgeschakeld, in de
staten der gewesten was de adel alleen nog vertegenwoordigd in Gel derlan d en Overijssel, in de (dominant e)
Staten van Holland domineerden de steden. De stadhouder had, als restant van zijn oorspronkelijke soevereiniteit, alleen nog het benoemingsrecht van de stedelijke regenten (maar ook middels coöptatie werd de 'vroedschap' wel aangevuld, of de stadhouder kreeg slechts de keus uit opgestelde dubbeltallen). De rechtsgeleerde
raadslieden van de steden werden pensionarissen genoemd (Hugo de Groot was dat van Rotterdam), de
Hollandse Staten hadden zelf ook iets dergelijks, nl. een aparte Raadpensionaris, die tevens als een soort
minister van Buitenlandse Zaken voor de hele republiek fungeerde (zoals van Oldenbarnevelt).
De 'oude' adel wist zich overigens intussen wél te handhaven, aan h et Hof in 's Gravenhage, maar ook aan de
provinciale 'hoven'. De patriciërs, hereboeren en gegoede burgers probeerden niet zelden zelf ook in de adelstand te worden verheven, en wel door de aankoop van bepaalde 'heerlijkheden' (van Oldenbarnevelt maakte
bijv. ook goede sier als 'Heer van Berkel en Roderys').
Maar het was toch wel vooral het vermogen (en de staat die men op grond daarvan kon voeren) die 'aanzien'
gaf. En ook ambten werden vaak beschouwd als onlosmak elijk verbonden met het aardse bezit. De 'upper ten'
van de jonge republiek (dus adel én patriciaat) bestond uit zo'n 9000 'bevoorrechten'. Direct onder deze 'top' zat
dan de vrij br ede laa g van welvarende burger s: dokt ers, predikanten, advocat en, geleerden, ei gener fde boeren
en eigenaren van grotere bedrijven. Daaronder kwam de middenstan d: scheepskapiteins, schippers, winkeliers,
patroons van kleinere ambachtelijke bedrijven en kleine eigenerfde boeren.
Nog weer daaronder kwamen de geschoolde arbeiders, gildeknechten, bootslui, huispersoneel, huursold aten en
ambachtslieden. Heel groot was ook de onderliggende groep van ongeschoolde arbeiders, immigranten,
bedelaars en zwervers, door een ieder die daar 'boven' stond aangeduid met 'het grauw' of 'het gemeen'.
Vanuit de steden kwam de 'aristocratische' (althans geenszins democratische) regentenstand op en doordat
deze erop uit was de kerk zoveel mogelijk buiten het wereldlijke (bur gerlijke) bestuu r te houden , ontstond er
toch weer een zekere godsdienstvrijheid. Doopsgezinden , Joden en Luthersen mochten bijeen komen in eigen
(kerk-)gebouwen, dit gold echter niet voor de katholieken (ruim 30% van de bevolking!), die mochten hun
erediensten alleen in particuliere huizen houden. Intussen was een nieuwe 'godsdienststrijd' opgelaaid (nu rond
de predestinatie of uitverkiezing) tussen de Arminianen (de vaak wat regen teske 'rekkel ijken') en Gomarist en
(de meer volkse en calvinistische 'preciesen'), later tussen de remonstranten (met als exponent Johan van
Oldenbarnevelt) en de contra-remon stran ten (met a ls late verdedi ger prins Maur its). De beroemde Synode van
Dordrecht van 1618 bracht een bezegeling van de geloofsbelijdenis van de stren g-calvini stische 'pr eciezen' en
bezegelde daar mee in zekere zin ook het lot van Johan van Ol denbarnevelt, d ie in 1619 werd onthoofd op
beschuldiging van hoogverraad; hij had nl. de steden hun eigen legertje willen bezorgen, de zgn. 'waardgelders', en daar mee de macht aan het nation ale leger van Prins Ma urits will en ontn emen. Eerder was er al een
ernstig verschil van mening gerezen over de te volgen str ategie voor de slag bij Nieuwpoort (1600), waardoor
deze op een debacle uitliep (op weg om de Duinkerker kapers af te straffen, stuitte men op een sterk Spaans
leger onder bevel van Albrecht, waarna rechtsomkeert werd gemaakt...).
De remonstranten werden eerst ook streng vervolgd (Hugo de Groot wist uit slot Loevenstein te ontkomen in
een boekenkist!), maar ten tijde van Frederik Hendrik toch wel weer geduld. Deze Frederik Hendrik, pas op
40-jarige leeftijd gehuwd met Amalia van Solms (op aandr ingen van zijn, zelf vrijgezel gebleven halfbroer
Maurits), ‘leefde als een vorst', d.w.z. meer als een soeverein dan als een ambtenaar in staatsdienst. Dit werd
nog bevestigd door de 'koninklijke' buitenlandse huwelijken die zijn zoon en dochter sloten. Een ander e
dochter trouwde met de toenmal ige Friese sta dhouder Wil lem Freder ik, zoon van Ernst Casimir , de broer en
opvolger van de in 1620 kinderloos overleden Willem Lodewijk (en na de dood van Maurits in 1625 ook diens
opvolger geworden in Groningen en Drenthe), waardoor de beide takken van Oranje nauwer verwant werden.
In 1640 zou Frederik Hendrik zélf het stadhouderschap van Groningen en Drenthe op zich nemen.
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Als veldheer, op zee bijgestaan door vermaarde admiraals als Maart en Harpertszoon Tromp, was hij in de(ze)
laatste jaren van de oorlog tamel ijk, zij het nogal wisselen d, succesvol. Maar vooruitzien de politici begonnen
zich af te vragen of je als zuiderbuur misschien toch niet beter een zwak Spanje kon hebben dan een sterk
Frankrijk, dus werd men wat terughoudender in de aanvallen op de steden van d e zuidelijke Neder landen ; er
groeide een vredestemming, zeker bij de regenten, die rustiger tijden bovendien beter achtten voor de
uitbreiding van de wereldhandel.
In de 1e helft van de 17e eeuw woedde in het n aburige Dui tse Rijk ook een soort 'bur geroorlog' tussen
protestantse en roomse vorsten (-dommetjes): de 30-jarige oorlog (1618-1648), waarin zowat heel Europa werd
meegesleurd. Deze oorlog leidde tot verval van de centrale staatsmacht, de verzelfstandiging van allerlei
Duitse vorsten en een ernstige verzwakking van zowel de Spaanse als Duitse tak van de Habsburgers (en van
de weeromstuit tot een versterking van de macht van de Franse Bourbons). Deze oorlog kreeg tegelijk met onze
80-jarige oorlog, die na het bestand in 1621 was hervat, zijn beslag in de (Westfaalse) vrede van Munst er (en
Osnabruck). Hierbij traden al direct de tegenstellingen aan het licht tussen de toenmalige stadhouder Willem II
en de zelfverzekerde Hollandse regenten, met name die van Amsterda m: de laat sten wilden meer (na tionale)
troepen afschaffen ten einde de gewestelijk e zelfstandigheid te bevorderen. Toen de Staten van Holland eigenmachtig hun eigen soldaten hun congé gaven, kon d e prins di t met steun van de Staten Genera al nog meer net
verhinderen, maar moest daarvoor wel zijn toevlucht nemen tot een soort staatsgreep: zes regenten werden
enige tijd vastgezet in slot Loevenstein. Doch toen enkele maanden later de prins plotseling kwam te overlijden, besloten de regenten vooralsnog geen nieuwe stadhouder te benoemen: het zgn. 'eerste stadhouderloze
tijdperk' van 1650-1672. Alleen in Friesland, Groningen en Drenthe bleef met Willem Frederik de Friese tak
van de Nassau's (nog tot 1664) aan het bewind.
Al gauw brak de 1e Engelse oorlog uit (1652-1654), naar aanleiding van de Acte van Navigatie van 1651,
waarin werd ver ordin eerd dat al leen E ngelse schep en producten uit vr eemde wer elddel en mochten invoeren.
Dank zij de kundigheid van onze ad miraa ls Tromp en de Ruyter ging de zwakkere republiek niet r oemloos ten
onder; en in overleg tussen Cr omwell en de uitgesproken 'staatsgezinde' Jan de Witt kwam in 1654 de vrede
van Westminster tot stand, waarbij wél tevens werd bepaald dat de Staten van Holland nooit weer een prins
van Oranje als stadhouder zouden benoemen (deze 'Acte van Seclusie' werd in 1660 weer ingetrokken na alweer een zeeoorlog, nu de Noorse). De volgende (2e) Engelse oorlog werd beslecht door de stoutmoedige tocht
naar Chath am, ver la ndinwaarts de Th eems op, door Michiel Adria enszoon de Ruyter in 1667, waarna de bedenker van dit plan, Johan de Witt, de tijd rijp achtte om de opgroeiende prins ('het kind van staat') wél het
opperbevelhebberschap (van 'kap itein-generaal') in het vooruitzicht te stellen, doch dit onverenigbaar te verklaren met het stadhouderschap (alweer een 'eeuwig edict', nu van 1667, waar de andere gewesten in 1670 m ee
instemden). In hetzelfde jaar 1667 bezette Lodewijk XIV een deel van de zuidelijke Nederlanden en om dit
gevaar te ker en werd in 1668 de 'Tr iple Allia ntie' gesl oten met Engeland en Zweden. Maar Lodewijk wist eerst
de Engelsen op zijn hand te krijgen en later ook de Zweden, waarna Keulen en Munster zich hier nog bij aansloten. In 1672 verklaarden dezen gezamenlijk de oorlog aan de Republiek. Lodewijk zélf trok met een indrukwekkend leger van 120.000 man langs de rechter Rijnoever op, de Keulse en Munsterse troepen tr okken in h et
oosten ons land binnen . Alleen door inund atie, niet alleen van het lage 'hoge noorden' maar ook meer zuidwaarts tot een echte 'Hollandse waterlinie' ter bescherming van Holland, was een directe nederlaag nog af te
wenden. (Later werd 1672 wel het 'r ampjaar ' genoemd: h et land r eddeloos, de regenten radeloos en het volk
redeloos!) Jan de Witt kreeg de schuld van alle ell ende, de Ora njepart ij spon er goed ga ren bij en n adat het
'eeuwig edict' was ingetrokk en (juist 'eeuwige' edicten pleg en altijd kort te duren!) kon Willem III tot (ook nog
erfelijk) stadhouder worden benoemd. Maar h et volk wilde bloed aan de paal en na de valse beschuldiging dat
ze een aanslag op het leven van de prins zouden hebben beraamd, werden de gebroeders de Witt door het
Haagse gepeupel om het leven gebrach t. Ook de volgende winter wist men nog stand te houden, ondanks het
bevriezen van de waterlinie, en na enkele klin kende overwinn ingen van admiraal de Ruyter keerden de ka nsen
en viel het geduchte bondgenootschap, toenemend bevreesd voor de Franse overmacht, al gauw uiteen.
Fran krijk trach tte, op zijn beurt, ook een afzonderlijke vrede met de Republiek te sluiten, wat in 1678 lukte (de
vrede van Nijmegen, waarbij Maastricht terug werd gegeven). Maar juist d oor de onderlinge verdeeldheid van
de vroegere tegenstanders (en medestanders!) bereikte Lodewijk XIV het toppunt van zijn macht, waar hij
brutaal gebrui k van maak te door de ene annexatie na de andere. En in 1685 hief hij het Edict van Nantes op,
waarna een vluchtelingenstroom op gang kwam van hugenoten (een calvinistisch-protestantse groepering die
in Frankrijk ca. 10 % van de bevolking uitmaakte), vooral in de richting van Nederland en Zwitserlan d; en
waarop de Europese protestanten tot het inzicht kwamen dat ze van Franse kant weinig goeds hadden te verwachten. Bij de 9-jarige oorlog tegen Frankrijk (1688-1697) streed Nederland aan de zijde van Duitsland,
Spanje én Engeland (waar in 1689 'onze' protestantse Willem III tot koning was uitgeroepen!).
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Tot zover de 'omlijsting' van onze 'gouden eeuw',
nu de wel heel bescheiden 'g olden raand' voor de noordelijke Ommelanden:

De 'echte' belasting dateert in dit gewest van 1506, toen ook hier de jaartax: een jaarlijkse heffing ineens, werd
ingevoerd. In elke kerspel function eerde daar voor een aparte 'schatbeurder'.In 1630 werd een nieuwe vorm van
grondbelasting van kracht, de zgn.'verpondin g', zijnde 1/5 deel van de huurwaarde van de grond. Net als bij de
jaartax werd elke kerspel voor een bepaald bedrag aangeslagen, afhangend van de grootte van het gezam enlijke grondbezit. De opzet was één heffing per jaar, doch door geldnood gedwongen verviel de provincie nogal
eens (en steeds vaker) in herha lingen. Behalve deze ver pondi ng vond de fiscu s nog allerlei an dere meth oden
uit om aan (meer) geld te komen: een schoorsteen - en een dien stbode-, een kapi taals-, een ambachts- en een
veestapel-belasti ng (de laa tste werd 'h oorngeld' genoemd voor run deren en 'oorgeld' voor paarden ). Een typisch
Groningse ontwikkeling, in deze tijd begonn en, is het zgn. beklemrecht: de meier pachtte uitsluitend de grond,
doch de 'opst al' was (en werd) zijn eigendom en kon bij vertrek worden meegenomen of, wat meer voor de
hand lag, overgedaan aan de eigenaar van de grond of aan de volgende pachter. Na de invoering van het Landrecht van 1601 werd hij verplicht het aan de eigenaar af te staan voor de taxatieprijs 'tot zeggen van goede
luyden'. Het land werd 'onder behuizing beklemd', zoals dat heette, en de pachter werd een 'beklemde meier'
genoemd.
In 1632 stelden de Staten een inst ructie op voor de ren tmeesters van de geconfisqueerde kloostergoederen: de
pachtduur van een heerd bleef 6 jaar, bij overdracht moest zowel door de 'afvar ende' als ' aancomen de' meier
een geschenk worden opgebracht, ter waarde van 4 jaar huur, alleen bij overdracht van ouders op kinderen de
helft daarvan . Tegen deze wel heel zware 'belasting' werd door de provincia le meiers eenparig protest
aangetekend, waardoor tussen 1630 en 1640 de provincie niet zelden met een veel kl einer 'g eschenk' genoegen
moest nemen. In het Westerkwartier had men meer het stelsel van de vaste huur, zo ook in Langewold; in
Vredewold bleef veelal de behuizing in eigendom van de verpachter van de gron d, tenminste voorzover h et
particulier bezit bet rof. Een aanzienlijk aantal boerderijen in Vredewold behoorde intussen toe aan de heer van
Nienoord en diens meiers hadden een contr act te tekenen waarin naast h et huurbedrag her endienst en werden
bedongen alsmede 'toehaacken', nog daterend uit de Middeleeuwen en vooral door kloosters gretig ingevoerd;
dit kon bijv. de bepaling bevatten dat jaarlijks 10 hoender s en 2 vette gan sen op de borg moesten worden
afgeleverd. Maar op een enkele uitzondering na waren de pachters van Nienoord géén 'beklemde meiers'.
Economisch bleef het een zeer slechte tijd: het duurde lang voor de wateroverlast was opgeheven en in h et
begin van de 17e eeuw kreeg m en ook nog te kampen met misoogsten, als gevolg van overvloedi ge regenval en
andere n atuurr ampen. In 1620 werd Drenth e en aang renzen d gebied geteister d door galzi ekte onder h et vee; en
in 1630 was er zo'n schaarste aan broodgraan dat de uitvoer werd verboden en import van Russisch graan weer
nodig werd. Desalniettemin kon in 16 02 het weer opgebouwde Vredewolder veenbedrijf bedrijfskla ar worden
opgeleverd en konden de verveningswerkzaamheden worden hervat. Nu echter onder leiding van Caspar van
Ewsum, 20 jaar oud toen zijn vader Wigbolt stierf en uit erkentelijkheid jegens deze een tijdlang 'vaderlijk' in
bescherming genomen door de kinderloze Willem Lodewijk (van 1594 tot 1620 Stadhouder van Frieslan d én
van Groningen). Deze Caspar was in 1600 gehuwd m et Anna van der Does, doch ter van de beken de burgemeester van Leiden, en fungeerde tot aan zijn dood in 1639 tevens als drost over het landschap Drenthe. Het
waren vooral de Vredewolder schuldeisers, onder leiding van Bocke Auwema van Tolbert, die hem in de
gelegenheid stelden opnieuw middels de vervenin g aan ka pitaal te komen om daa rmee (ook) zijn schulden
(aan hen!) af te kunnen lossen. Maar diezelfde Auwema, die in dit rechtsgebied als 'unsen heer' had gegolden
in al die jaren van Wigbolt's afwezigheid, weigerde later wel de rechterseed af te leggen in handen van de
Utrechtse jonker die tijdelijk in het bezit was gekomen va n Nien oord en daarm ee ook het, i ntussen erfelijk
daaraan verbonden , grietm anscha p had verworven . De Hoofdmannen kamer stelde Auwema in het gelijk en
voor de 'eedstaving' werd, in plaats van de Nienoorder grietman, de naaste buurrechter in geschakeld.
De hervatting van de vervening gebeurde veel minder grootscheeps dan voorheen, zelfs eerder integendeel.
Kleine percelen werden uitgegeven aan 'veenmeiers' die tegen een deel van de opbrengst het tur fsteken
uitvoerden en die, na een aantal jaren de dalgron d pachtvr ij gecultiveerd t e hebben, klein e pachtboeren konden
worden. Ook hierdoor heeft deze streek een wat versnipperd en kleinschalig karakter gekregen: naast de aloude
'opstrekkende' boerenbedrijven, met de (soms zeer sma lle-lan ggerekte) per celen, gescheiden door zwetsl oten of
door de hout-singels die zo karakteristiek zijn voor de Woldstreek (behalve voor de veekering ook dienend als
'geriefhout': brand- en gebruiks-hout), kwamen nu ook nog de vele splinterbedrijfjes voortgekomen uit de
vervening en veelal vooral veeteelt bedrijvend.
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Door de uiteindelijke ter ugkoop va n de Vredewolder en Hauler venen in 1607 en van de borcht te Nienoord
omstreeks 1610, wist Caspar van Ewsum, heer van Nienoord, zijn geslacht in de oude luister te herstellen . Zijn
wapenschild is de oudste in de kerk van Midwolde. Zijn zoon Willem is jong gestorven, diens eni ge dochter en
erfgename Anna van Ewsum trouwde al op 15-jarige leeftijd met Karel Hieronymus van Inn en Kniphausen,
zoon van een bekend Duits (Oost-Fries) geslacht.
De Auwema's van Oldebert (het latere Tolbert) mogen toch wel met recht de voormannen worden genoemd
van de Vredewolder eigenerfden. Zij waren het ook die vrien delijk (bij het onderdanige af) doch beslist (bij het
koppige af) de van Ewsums wisten te weerstaan, althans: partij gaven . Bocke Auwema werd ook lid van het
eerste college van Gedeputeerde Staten na de 'Reductie': de (her)intrede in de Unie van Utrecht.
Toen hij in 1623 overleed waren zijn belangrijkste erfgenamen Iwo (genoemd naar de stamvader van de
Auwema's) en Frouke Fossema van Nuis, kleinkinderen van zijn broer. Ze woonden op de, vermoedelijk van
1570 daterende, Fossemaheerd, waaraan ook de naastgelegen heerden Heringe en Harckema waren verbonden
(zoals de Bousemaheerd bij het Iwemasteenhu is hoorde).
De dochter uit Iwo's 1e huwelijk trouwde met ene Clant en hun dochter Trude werd wees op haar 3e jaar,
waarna ze werd opgevoed in h et gezin van haar grootvader Iwo Auwema, inmiddels hertrouwd met Etta
Coenders, dochter van de Groninger burgemeester. Om haar 'hand', liever gezegd: haar handenvol geld, werd
gedongen door zowel de Coendersfamilie, die de F ossemaheerd hadden gekocht, als de familie Clant van
vaderskant - compleet met een ontvoering en jaren lange (en zeer partijdige!) rechtsg edingen; tot Tr ude, n og
geen 15 jaar oud, tenslotte in Oost-Friesland tr ouwde met Lucas Clant - en vervolgens ma ar liefst zestien
kinderen ter wereld bracht, van wie er echter slechts zes de erfenis 'overleefden'.
De ongetrouwde Ludolp h Coender s, die de later naar hem genoemde Coendersborg (eerdere Fossemaheerd!)
was gaan beheren, kwam in 1669 in (zelfs gewapend!) conflict met Nienoord. Hij had nl. langs zijn venen een
greppel laten graven naar het Bolmeer(tje), tussen de Wilp en Zevenhuizen, maar dit was niet naar de zin van
de (2e) echtgen oot van Ann a van Ewsum: George Willem van Inn en Kniphausen die da tzelfde water nodig
had om, via een 'gruppe' n aar Zevenhuiz en, het water in de veenafgravingskanalen op peil te houden voor de
turfschepen. Nienoord bracht maar liefst 150 man op de been om in één nacht Coender's 'gruppe' weer dicht te
gooien, doch deze liet dat niet op zich zitten: hij liet de greppel opnieuw uitgra ven en bouwde bovendien bij
het Bolmeer een hut met aarden wal, spottend wel de 'Snoeckerschans' genoemd. George liet Ludolph's hut in
brand steken, doch deze liet niet alleen zijn 'blokhut' herbouwen maar legde ook nog een dam aan in de
greppel van George, met als gevolg dat diens kanalen droog vielen. Op 28 juni 1669 werden er gravers op uit
gestuurd om deze dam weg te halen, geëscorteerd door 15 gewapen de man nen en dat liep uit op een flinke
schietpartij, van Coenders' kant zelfs met kan onnen. Nienoord verloor d an ook deze 'sla g om het Bolmeer ' en
had zelfs een dode te betreuren. De strijd werd, z oals zo vaak bij vetes, jur idisch voortgezet en eindigde met
een uitspraak van de Hoge Raad van Holland in 1671, waarbij Coenders tot eigenaar van de venen ten n oorden
van het Bolmeer wer d verkl aard, die het water uit dat meer(tje) vrijelijk mocht gebruiken - op voorwaarde dat
hij hierbij Nienoord niet hinderde. Dit loste natuurlijk niets op en in 1697 maakten de kerkvoogden van Nuis
zich nog eens zó boos over de 'grensgruppe' van Nienoord dat de grietman, toen al niet meer 'automatisch' de
heer van Nienoord, nog maar net een nieuwe veldslag kon voorkomen.
Wat de 'waterstaat' in iets groter verband betreft: tussen 1650 en 1660 werd het te smalle en te ondiepe
Kolonelsdiep (van Caspar de Robles) vervangen door een nieuw diep, vanaf Briltil in noordelijke richting
lopend (nu het Hoendiep) en bij Noordhornerga in westelijke richting ombuigend naar Gerkesklooster; ook dit
zgn. 'nieuwe kanaal' kruiste weer het belangrijke (nieuwe) Wolddiep, dus ook daar was weer een sluis n odig en
ook bij deze sluis kwam weer een herberg Gaarkeuken (nu nog de naam van een groot sluizen-complex in de
brede en zeer druk bevaren scheepvaartroute: h et van Sta rken borgh kanaal, in de volksmon d: het Nieuwe
Kanaal, zich in Friesland, na Gerkesklooster, voortzettend als het Prinses Margrietkanaal).
En in n óg iets grote verban d: de bisschop van Munster en Duits 'vorst' Christoffel Barend van Galen had het
niet zo begrepen op die nieuwe Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Al in 1665 deed hij een eerste
inval/uitval tot in het Oldambt, in 1671 werd hij, samen met Keulen, bondgenoot van Frankrijk en Engeland
en in 1672 kwam hij opnieuw opzetten, maar nu met een leger van maar liefst 20.000 man. Doch de stad
Gronin gen had intussen zijn voorzorgsmaatregelen genomen, deels ten koste van de Ommelanden: een 10e
deel van de boeren moest zich ter verdedigi ng melden en werd bewapend, en laagg elegen lan den werden
geïnundeerd om een opmars uit andere richtingen dan die langs de Hondsrug te belemmeren. En op 20 juni
werden eerst de verlaten bij Hoogkerk en de klieven bij Leegkerk onder dwang (!) opengezet en vervolgens de
Aduarder zijlen, waarna langzaam maar zeker de landerijen onder water kwamen te staan. Maar inmiddels
waren de Munstersen al ver opgerukt, de verdedigingswerken van Leek (de Nietapsterschans), Een (de
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Zwartendijksterschans), Friesepalen en Tr imunt achter zich latend, en via Roden en Nietap het Westerkwart ier
binnen gedrongen. Nienoord, bewoond door Anna van Ewsum en haar 2e man, neef van haar in 1664 overleden 1e echtgenoot, was al schielijk ontruimd en vandaar uit ondernamen de Munsterse soldaten strooptochten door Vredewold en Langewold: veel boeren werd en van vee en huisraad beroofd en moesten bovendien
soms nog zeer zware schat tin gen betalen. De boeren die ter verdediging waren gemobiliseerd vochten bij
Aduar derzijl en Enum atil: de a anval op de eerste kon worden afgeslagen, bij de sterke schans van Enumatil
(bij de molen, op de westzi jde van het Hoendi ep) moest men wijken voor de overmacht van 2000 man . En een
week later lag 'Bommen Berend' voor Groningen, een beleg dat duurde van 22 juli tot 28 augustus ('Gronings
Ontzet' wordt nog jaarlijks op deze datum gevierd, waar bij de - destijds meest ged upeerde - Omm elander
boeren aan hun trekken kunn en komen bij de traditionele paardenkeuring).
Doch daarm ee was het water n og niet verdwenen: tot ein d 1673 werd het verdr onken land stelselmatig
bevloeid door zoet Drents water, en afhangend van de graad en de duur van de verzilti ng kregen de boeren
voor het 'verdor ven' lan d vrijstelli ng ('r emis') van de verpon ding. Zodoen de is na te ga an welk deel van een
karspel onder water stond: Hoogkerk 100%, Leegkerk 54%, Dorkwerd 55%, Legemeeden 100%, Noordhorn
45%, Faan 90%, Oldekerk 80%, Niezijl 50%, Lutjegast 74%, Oostwold 90%, Midwolde Leek 30%, met andere
woorden: zelfs bij normal e vloeden werd een onbedi jkt Westerkwar tier voor ongeveer de helft met zout water
overstroomd!
De grote overstroming door de springvloed van 12/13 november 1686 veroor zaakte ook in het Westerkwartier
veel schade en ellende. De stad Groningen lag als een soort schiereiland in een onafzienbare watervlakte. In de
gehele provincie kwamen 1500 mensen om, alleen in het Westerkwartier 40 mensen, 5 paarden en 80 koeien.
En bij de 'bijbehor ende' storm legde de toren van Aduar d het loodje.
In de 17e eeu w breidd e de provinciale zor g voor de waterstaat zich aanzienlijk uit: h et toezicht op de dijken
werd meer en meer een taak van de provinciale overheid, al bleef het onderhoud nog vnl. ten laste komen van
de waterschappen. In 1650 werd besloten 2/3 van de kosten van het h outen beschoeiin gswerk bij de provincie
in rekening te brengen; en toen de paalworm zijn verwoestende werking deed gelden viel in 1694 het besluit
ook het onderhoud van de dijken voor 2/3 ten laste van de provincie te laten komen.
Vanaf medio 1600 was de provincie er al toe overgegaan, gedwongen door geldgebrek, diverse schepper ijen
van de voormalige kloosterzijlvesten (zoals de Aduarder- en Munnikezijlvest) te verkopen. Toen de stad
Gronin gen er niet in slaagde via de Staten voldoende greep te krijgen op de 'geprivilegieerde' zijlvesten,
probeerde ze dit middels de aankoop van schepperijen (zoals die van Aduard, Leegkerk/Dorkwerd en Wierum)
te verwezenlijken, hetgeen ca. 1687 eindelijk l ukte; in de schepperij Hoogkerk wist de stad in 1695 eerst twee,
later zelfs vijf, 'ommegangen' te verwerven.
In 1675 was de pas meerderjarig geworden Hendrik Casimir II als stadhouder van Friesland, Stad & Land e en
Drenthe aanvaard, doch dit laatste gewest zegde aan stadhouder Willem III het recht van 'opvolging bij overleving' ('survivan ce') toe, waardoor de tegenstellin g tussen Nassa u en Oran je werd toegespitst: was dit weer een
infiltratie van Oranje in het noorden, net als eerder van Maurits (1620) en van Frederik Hendrik (1640)? In
1684 nam deze noordelijke stadhouder zelfs openlijk stelling tegen Willem III door zijn troepen uit het zui den
(waar weer werd gevochten tegen Frankrijk) terug te halen; gepasseerd worden voor een benoeming vertroebelde de verhouding opnieuw. Willem III trok nogal onverhuld partij voor de Ommeland en, die het vlotst
waren geweest in het toezeggen van geld en troepen voor de oorlog tegen Frankrijk, en daar werd zeer gretig
gebruik van gemaakt: in 1676 stonden de Staten Generaal aan de Ommelanden één 'separate landdag' toe
terwille van de besluitvaardigheid. Maar h un verlan glijstje bevatte nog veel m eer: drie stemmen in de Staten
Generaal tegen de stad één, de helft van de geestelijke goeder en, afschaffing van h et stedelijke stapel- en
bierbrouwrecht en herstel van de politieke macht van de gilden. Om aan dit nog grotere 'onheil' te ontkomen,
stemde de stad maar gauw in met de eerste eis, waardoor Stad & Lande weer verenigd waren. In het halve jaar
dat de Ommelanden hadden gegolden als zelfstandig gewest is naar alle waarschijnlijkheid de bekende
'Borgenkaart van Coenders' tot stand gekomen: in de rand hiervan staan de 24 Ommelander borgen getekend
van de 'voornaemste en gequalificeerde Adeldom', wier geslachten een eigen 'stamhuis' hadden; dit werd
weliswaar door anderen niet als-zodanig erkend, maar hierover had men in elk geval onderling overeenstemming weten te bereik en. E n het waren deze 'lan djonkers' die het zoetjes a an voor het zeggen kregen, ook in de
landda gen of 'Ommelan der vergaderingen '. Het lukte dan nog (n et) niet de eigenerfden hierui t te krijgen , doch
dezen kwamen wel steeds meer 'onder de adel' te staan: was bijv. een eigener fde aan de beurt om het
voorzitterschap te bekleden, dan moest hij dat overgeven aan een jonker uit h etzelfde 'kwartier', volgens een
besluit van 1700; en die 'heren' hadden het dan ook steeds meer over 'hun' comparanten als ze op deze boerenafgevaardigden doelden.
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Bestuurlijk bestonden de Ommelanden intussen uit drie kwartieren, sinds 1659 ieder weer verdeeld in drie
onderkwartieren. Zo werd het Westerkwartier onderverdeeld in Vredewold, Langewold en Middag(sterdeel,
waaronder Humsterland viel). Wie in zo'n onderkwartier (of 'smaldeel') voldoende stemmen op zich wist te
verenigen, kwam in aanmer king voor de fun ctie van gecommi tteerde, a rbiter of monsterheer . Daarn aast waren
er dan ook nog de toerbeurten voor het lidmaatschap van de Staten Generaal, de Raad van State, de Admiraliteit van Amsterdam of Harlingen en voor (generaal of provinciaal) Rekenmeester.
Om als eigen erfde land dag-compar ant te kunnen worden moest men een 'behuisde plaats' van minstens 30 gras
bezitten binnen het onderkwartier én de gereformeerde godsdienst belijden.

Wat tenslotte het 'geestelijk leven' in dit gewest betreft:
het kerkbezoek liet die eerste tijd na de Hervorming nogal wat te wensen over. Volgens voorschrift moesten er
in de morgendienst enkele hoofdst ukken uit de Bijbel worden voor gelezen door een ouderling en dat oefende
kennelijk weinig aantr ekkingskrach t uit. Het moest o.a. dienen om het 'onnutte orgelpipen' te vervangen, maar
menig dorpsorgel bleef 'pijpen', m isschien om nog iets van die veel kleurr ijker oude liturgie in ere(-dienst) te
houden. Veel heil en vooral ook een zegenrijke uitwerking op de geestelijke onkunde werd verwacht van de
middagp reken aan de h and van de 52 zondag en van de Heidelberger Catechismus (van 1563), maar wat de
predi-kanten, die hun pappenheimers kenden, al vreesden gebeurde: er kwam bijna niemand opdagen, soms
alleen de koster en de sch oolmeester. Daar hielp ook het desbetreffende overheidsbesluit van 1622 n iet tegen:
de kerk bleef leeg. En soms maakten de dorpsjongens op het kerkhof zo'n kabaal dat de predikant zich zelfs
tegenover zo'n klein e kudde nauwelijks verstaan baar kon m aken. De overh eid, die het nu immers ook bij de
nieuwe reformatorische staa tsgodsdienst voor het zeggen had, bleef echter aandrin gen: door plakkaten werd de
goegemeente min of meer naar de middagdiensten toe gedreven en omstreeks 1650 leek dat in zoverre
resultaat te hebben afgeworpen dat de middagdiensten in elk geval algemeen gangbaar waren geworden. En
volgens sommigen hebben juist die 'Catechismuspreken' veel bijgedragen tot de echte reformatie van de kerk
en tot het vinden van een nieuwe identiteit.
De doop bleef het kara kter houden van de r oomse 'vroegdoop' en gebeurde vrijwel algemeen 'so ha est het
deselve hebben kon' ; wel kostte het de nodige moeite om ook de vader erbij te betrekken : doopvragen wer den
hier niet gesteld (wél in andere gewesten, maar i n bijv. Aduard werd dit pas in 1715 ingevoerd en in menige
gemeente nóg veel later) en dus kon de vader zich makkelijk aan de verantwoordelijkheid onttrekken; en als
hij al weigerde de doopvragen te beantwoorden, werd de doop toch evengoed bediend.
De aloude doopvonten van Bentheimer z andsteen waren veelal uit de kerk verbannen, bijv. naar de pastorietuin waar ze dan dienst deden als bloempot, en vervangen door een ijzeren stander waarop een geelk operen
doopbekken rustte. De resterende liturgie van het Heilig Avondmaa l moest 4 x per ja ar worden gevierd, doch
dit kwam er lang niet altijd van, ook omdat er zo'n intensieve voorbereiding nodig was om de gemeente in de
vereiste 'vereende' en gelovige staat aan het Avondmaal te krijgen : dran kmisbrui k, uitspa ttingen en ruwe zeden
behoorden nl. nog lang niet tot het verleden. Bepaald ontsierend, zo niet: ongepast, voor het gemeenschappelijke Avondmaal was ook het niet weg te branden standsverschil: collatoren, kerkvoogden en de meer
vermogende gemeenteleden kregen voorrang en mochten het heilig Avondmaal mét of direct ná de kerkeraad
gebruiken. Die collatoren waren er ook niet bepaald op uit om de 'gewone' plattelandsbevolking opwaarts te
stuwen in de vaart der volken. Ze hechtten bitter weinig waarde aan de kwaliteit van onderwijs en van
onderwijzers, die dan ook veel te wensen overliet. Zo beknibbelden ze vaak op de opbrengst van h et Kosterijland, de voornaamste bron van inkomsten van de kosters/schoolm eesters (na ast de stuiver schoolgeld per week
per kind!); alleen via allerlei bijbaantjes (als 'schrijver' of 'advocaat' of helper achter de tapkast...) konden ze
het hoofd boven water houden.
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4e generatie
DATO (HARCKOS) IWEMA
geboren 1588
overleden 16 Maart 1651
landbouwer (en kerkvoogd) tot Niebert.
Gehuwd met AUKO GOITIES
geboren 1587
overleden 9 April 1651
Nakomelingen:
Sijt(s)e (of Sijto, gehuwd met Geertruit Alles: kk. Gale en Jelles)
Drieuwes (gehuwd met Lucke Hayes Knottes: kk. Eetje en Jantjen)
Bonne (Dates-zoon), geb.1630 - zie verder 5e generatie
Harcko (gehuwd met Anke Wisses Wobbes: zoon Date Harkes)
Engeltje (g eh. met Mi chiel Wymers: k k. Wijmer, Eetje, Sybrechien, Ebeltje en Ede)
Ma(r)ycke (gehuwd met Gelte Wijbra nts: kk. Wijbrand en Grietje)
(2e vervolg) Iwema in actes
Fam.ar chief Aikema: 01-05-1655: Sijtte, Drieuwes, B onne ende Harcke Iwema met Mich giel
Wiemers voor Engel sijn huysvrou, Jeltte Wijbrants voor Maycke sijn huysvrou, beleden ende
becanden t'samen een erffscheijdinghe gemaeckt te hebben van landen van haer sal. vader Dato
Iwema ende haer moeder Ooucke Goities goederen.
Fam.ar chief Alma: 27 januari 1662 verkopin g van hui singe, sch uyre met al h etgeen, h ieminge,
hovinge, bo-men, platagiën, ruig en ruigsch erme, met sate en landen, gelegen te Optwijzel. Verkopers
zijn: Sijto Ivema - meder ekenm eester der stad Gr onin gen en Ommel anden, wonende te Niebert,
Harcke Ivema te Niebert, Drieuwe s Ivema te Tolbert, Bonne Ivema te Tolbert, Engel Ivema geh.
met Michgiel Wijmerts te Niebert en Maijc ke Ivema, geh. met Gelte Wijbrants te Sebaldeburen.
10-03-1677: Verkoop van een door een Bisschops bombe in 't Jaer 1672 ten deele omverre gesmeten huis in
de Lamme Huiningastraat te Groningen door Berent Bausema en Eetien Iwema echtel. voor d'eene helfte,
Eede Iwema als voormont, Lubbe Iwema sibbe voors. Berent Bausema als stiefvader vremde vooght tot over
wijlen Sirck Harmens naegelaten kinders bij gedachte Eetien Iwema in echte procreeert voor d'ander helfte.
24-05-1680: De voormont Eede Iwema en sibbevoogd Lubbe Iwema met vreemde voogd en stiefvader Berent
Bouwsema over wijlen Circk Harmens vier onmondige kinderen bij Eetien Iwema verkopen der voornoemde
pupillen behuisinge te Groningen gelegen an de Zuidtzijde in de Visscherstrate.
Grafschriften in de kerk van Niebert:
Den 16 Maer tius 1651 i s seer Crist elick in den Heere ontslapen de Eersame Dato Iwema voorwachtende
een vroolicke opeerstandinge in Cristo. Oudt 63 Jaeren. Leit alhier begraven.
Den 9 Apri l ann o 1651 storf de deuch tsame Auko Goities de Huisfrou van de Eersame Dato Iwema
voorwachtende een vroolicke opeerstandinge in Cristo. out ontrent 60 Jaeren ende leit alhier Begraven.
(familiewapen van de Goities: doorsneden, boven 2 rozen, onder een liggende hond).
Aantekeningen uit het ke rkvoo gden boek v an Nie bert e n Nuis :
Anno 1647 hebben van gemeene C arspelluiden des Carspels Niebert R ekeninge ingenomen olde en jonge D ato Iwema va n alle haar ontfangsten
en uitgegeven penningen te Meiï 1647 thoe van Huren en Renten. (w.g.: 2 x Dato Iwema).
Anno 16 48 den 2 9 Ma rtiï olde en jonge D ato Iwem a Kerkv oogden va n het Niebert n amens de C ollatoren des C arspels Niebe rt.
Anno 1650 den 10 Aprillus hebben Hindrik Iwema (zie vorige pag.) en Dato Iwema, als Karkfoogden van Nijbert verhuurt 3 matten H ooiland,
genoamt Sjabbe Vennen, aan Jan Iwema, for 18 halve dalers, vor 6 jaar lanck.
Anno 1652 den 15 Ja nuarius hebben H endrik Iwema en Dato Iwem a rek eninge gedaan en uitgebra gt van alle ontfangst en uitgaav e.
(onderte kend: D riewes Iw ema; S ijto Iwem a; Jan Iwema .)
Anno 1657 . Ende bint tot niewe Karfoogden gesteld de eerbare Haaye Lammers uut het Oosterende (en)
Har cko Iw ema u it Wester ende. (w.g . anno 1 657 den 2 M artius: Lubb e, Ede, B onne en R eerd Iwe ma.)
Anno 1661 den 20 Januariu s. Bekenne Ick onderwijl(?) Bonne Iwema en Ede Ibema als Karckfoegt van
die Nijende (?) kerckfoogden van Lubbe Iwema en Hindrik Sappema ontfangen te hebben dij summa van
/151,- en 16 stuivers (Oorkonde mijn hand luides 20 Janu ar 1661 w.g. Bonne Iwema tot Nijbert: zie volgende pag.).
Anno 1665 den 15 Januarius. die karckfoegden van het Niebert bekennen cragt deses t huurt thoo hebben aan Engbert Jansen 3 m atten hooiland
genaamt voor 6 jaren lanck. jaarlicht voor 19 daler. (w.g. Dato of Harcko Iwema)
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5e generatie
BONNE (DATES) IWEMA
van Niebert
landbouwer te Oldebert.
Gehuwd met
GREETJEN PE(A)BES
van Niebert.
(overleden ca. 1672?)
Nakomeling:
Date Bonnes(-zoon) - zie verder 6e generatie
Hertrouwd met EETJE BINDERTS
(3e vervolg) Iwema in actes:
Fam.ar chief Leuringh: 23-12-1672: de voogden over wijlen Bonne Iwema('s) drie kind eren bij Eetie Binderts,
alsmede de voogden over wijlen Bonne Iwema voorzoon bij Grietien Phebens, met de weduwe van Bonne
Iwema Eetie Binderts verklaarden dat Bonne Iwema op 23-01-1672 had verkocht aan Michiel Wijmers en
Engelt ie Iwema een stukje veen. (E r was zeker een zoon genaamd Geutjen, die in 1678 te Tolbert trouwde met
Trijntjen Hindriks.)
Judico in Vredewold LXXI.a.1. en a.3. Verzegelingen:
Anno 1661 den 23 Septembris Haijtje Pebes (broer of vader va n de kennelijk ver storven Greetje Peabes?)
hadde Drieuwes Iwema ende Eisse Luitjens la ten ci teren (dat?) Dri euwes Iwema in judic gecompareerd heeft
als sibbe voogd voor Bonne Iwema sijn soontien Dato Iwema genaamt angesworen; dezelfde hadde Bonne
Iwema laten anseggen ter summa van /600 Capital volgens obligata enz.
Anno 1662 den 20 Januarius. Voormonden en Voogden van Bonne Iwema's weeskind hadde Bonne Iwema
laten opseggen sodanig landt als hij wegens 't kind in gebruik heeft.
Anno 1669 den 18 Jan uarius. de Voormont en Voogden over Bonne Iwema's naargelat en kind in echte get ogen
bij Greetjen Pebes moet aan sijn soon Date Iwema uitkeren die summa van 1450 carol gulden.
Anno 1669 den 17 Maj. Hayo Pebes als voormomber over Bonne Iwema's soon Dato Bonnes genaamt hadde
Bonne Iwema laten citeren of anseggen voor die summa van 1450 carol gulden.
Anno 1674 is in judico gecompareerd de E.Pastoor Luigens in qüliteit als Voogd over de min derjari ge pupillen
Wijrt Iwema en Jantjen Elzes en versagt dat Dato Iwema vrijgesteld wordt van sijn Voormonderschap.
Anno 1676 den 17 Aprillus. Eltie(n) Iwema en Dato Iwema als voormonders bij Lubbe Iwema.
Anno 1661 den 7 Octobris Berend Iwema hadde Dato Iwema ende Wijbe Berends laten verbied en bij stra ffe
van geweld om sekere 4 akkers lan d te gebruiken liggende ten oosten van Oldebert afkomst ig van za liger Leo
Iwema. (Berend en Dato zijn wellich t zoons van Grietje Dathes (Abels) Iwema, Wijbe zoon van Berend(?)
Iwema.)
Anno 1666 den 4 Febr uarius . Vredewold de Eersame Rekenmeester Sijto Iwema ende Bonne Iwema ende
Michiel Wijmerts als arfgenamen van wijlen die Eersa me Harcko Iwema tot ' t Niebert . (betreft vermoedel ijk
zoons en schoonzoon van Date Harkes: zie vorige pag. )
Inventaris Huisarchief Nienoord
No. 200: Ann o 1664 - 16 Mei - Koopbrief, waarbij Halbe Wobbes en Gert ruidt Im a (Geertjen Iwema? zie hier
boven), echteliede n, verkoopen aa n Hans Hanssen en Hiltje Benens een wal lands, gelegen onder Niebert. (op
perkament met verloren gegaan uithangend zegel van Johannes Woltherus.) Op 21 maart 1696 koopt Jan
Tjeerds Ibema land van Gertruyt Iwema, dan weduwe van Halbe Wobbes, voor /300: een zesde deel van de
plaats in Niebert door Jan gebruikt.
Uit doop- en trouwboeken van Oldebert:
Gecopuleerd anno 1666 den 12 Augusti Sirk Sünkema, Hoofdmansdienaar in Groning en en Eeltje Iwema h ier
uit Olbert. (Eeltje of Eetje was dochter van Bonne's broer Drieuwes, evenals Jantjen.)
Gecopuleerd anno 1676 den ...Augusto: Bonne Iwema en Martjen Alberts. Hier uit Olbert.
Gecopuleerd anno 1684 den ..Septembris: Pieter Bousema van Lettelbert en Jantjen Iwema van Oldebert.
Gecopuleerd anno 1678 Goitzen Iwema (andere tak?) uit Oldebert en Trijntje Hendriks van Noordhorn.
Gecopuleerd anno 1688 den ...April: Date Harkes (?) Ivema & Grietjen Bonnes, beiden van Oldebert.
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6e generatie
DATE (BONNES) IWEMA
1660-1721
van Oldebert
landbouwers aldaar.
In 1678 gecopuleerd met
GRIETJEN GELTES
van Sybaldeburen.
Nakomelingen:
Bonne, mei 1680
Jan, 1683
Gelte, 24 Majus 1685 (zie onder)
Sijbe Dates(-zoon), 25 Februarius 1693 - zie verder 7e generatie
In 1699 voor de 2e maal getr ouwd, nu met
Aaltje Jans van Oldebert
uit dit huwelijk één kind:
Sirk, gedoopt 3 October 1702 (zie onder)
Uit doop- en trouwboeken van Oldebert:
Gecopuleerd anno 1678 den..Mayus: Dato (Bonnes) Iwema van Hyr(hier ) & Grietjen Geltes van Siboldeburen (Kinder en gedoopt anno 1680 Bonne, 1683 Jan, 1685 Gelte en anno 1693 den 25 e Februaris Sibe).
Gecopuleerd anno 1699 den 5e Martii: Date Ivema & Aaltjen Jans, beiden uit Oldebert (gedoopt anno 1702
den 3e October Sir k.) (Afkomstig van de familie Jans van de 'gortma kerij' te Niebert?)
Gecopuleerd an no 1725 den 15 April Gelte Iwema van T olbert en Lumk e Freriks, weduwe van schoolmeester
Douwe Hindriks van Leermens (uit dit huwelijk 1 dochter: Grietje, geb. 1737).
Gecopuleerd anno 1736 den 11 November Gelte Iwema van Tolbert (alweer? nu 51 jaar oud?) en Jantien Jans
van de Zevenhuizen.
Gecopuleerd anno 1730 den 6 Juny Sirk Dates Iwema van Tolbert en Aaltien Eemes van 't Nijbert.
Uit Inventaris Huisarchief van de Nienoord
No. 208: Anno 1676 - 22 Juli - Koopbrief, waarbij Jelle Iwema verkoopt aan den heer van Nijenoordt een
stuk veen (door de aang renzende veene n nader aangeduid). (op perk ament met het ui thangend zegel v an Ernst
van Ewsum, jo nker tot Roden, enz.) (Volgens oude stukken is in 1600 ene Jelle Iwema eigenaar van het oudste
koorgestoelte; ook van hem is een grafsteen 'op 't Coor'.) Andere tak?
No. 219: Anno 1683 - 9 Juli - Koopbrief, waarbij Loe Hermans en Loe Tonnis als voogden van de kinderen
van Jacob Lieuwes te Noordwijk verkoopen aan Egbert Offeringa eenig hooiland onder Noordwijk aan den
Balkweg en het Oldediep. (Afschrift uit de 18e eeuw op papier, beleden voor Everhardt Ringels, 'hoveling op
Coninckspoorte, Hoogkerk, Leegkerk en Dorquert, geconst. grietman van Vredewold'. (en in 1689 onder no.
222 is er een verzegeling door Egbert Solckema tot Leeghkerck, Dorquert en in de Vierbuiren'...)
No. 236: Anno 1699 - 16 April - Koopbrief, waarbij de kinderen van Datho Lubbes (= Lubbeszoon Iwema?)
verkoopen aan J an Jacobs, Focke Jacobs en Tieke Mennes, echte lieden, en Pie ter Jacobs en Piet ertje Jacobs,
echte-lied en, eenige l anden nabij de pa storie te Marum, ee n-derde deel in de heemstede de Wieren aldaar enz.
(op perka-ment met het halfversleten uithangend zegel van Unico Mighaël de Hertoghe, hee r op Feringa tot
Grootegast enz.)
No. 239: Anno 1700 - 3 Juni - Koopbrief, waarbij Date Iwema en Gretjen Geltes verkoopen aan
Jan Tieerts Ibbema en Ancke Hilles twee matten hooiland onder Niebert, de Rueskevenne genaamd.
(op perkament met het uithangend zegel van Carel Ferdinandt van In- en Kniphuisen, zich elders noemend:
'vrijheer van In- en Kniphuisen, baron van Elteren en des landes Vogelsank, erfheer der stad en meijerij
van Bastoniën, heer tot de Nijenoort, Vredewold en Upliewert.)
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7e generatie
SIJBE (DATES) IWEMA
1693-1732
landbouwer te Oldebert.
Gecopuleerd 1724 den 2 April
& (met)
JANCKE HINDRIKS
van Midwolde.
Nakomelingen:
Dato (1725)
Hindrik (1728)
Bonne (Sijbes), geb. 14 mei 1731 - zie verder 8e generatie

Janke Hindriks, weduwe van Sijbe Dates Iwema
hertr ouwde in 1733 den 4 Januar y met
Egbert Jans de Wilde , landbouwers van Peize.
Kinderen uit dit 2e huwelijk:
Annechien (Egberts de Wilde) (1734) (gehuwd met Menne Freerks).
Jan (1737) (niet betrokken bij boedelscheiding van 1783: toen misschien reeds overleden?).
Sijbe (Egberts de Wilde) (17 39-17 83), geh. 3 Mei 17 67 met Griet je Ruurts van Ol(de) bert; toen deze - weduwe
geworden - wilde her trouwen met ene Hin drik Jans had dit een boedelsch eidin g en voogd ijtoewijzing tot
gevolg: zie volgende pagina, onder anno 1784.

Uit doop- en trouw-boeken van OLDEBERT:

anno 1724 den 2 April sijn alhier gecopuleerd
Sijbe D. Iwema van Tolbert &
Jancke Hendr iks van Midwolde.
Kinderen gedoopt: an no 1725 den 14 Janua ry: Date.
anno 1728 den 28 Maart: Hindrik.
anno 1731 den 14 May: Bonne.
gecopuleerd anno 1733 den 4 January
Egbert Jans de Wilde van Peize, landbouwer te Oldebert
& Janke Hendriks, weduwe van Sijbe Dates Iwema.
Kinderen gedoopt: anno 1734 den 24 Maart: Annechien.
anno 1737 den 30 December: Jan.
anno 1739 den 26 Jul y: Sijbe.
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LXXI. e.1. en e.2. Verzegelingen van Vredewold:
anno 1784 den 9 July nom.43: Staat en Inventaris van alle sodanige goederen als bij het a/sterven van wijlen
Sijbe Egberts de Wilde ten huize van Grietje Ruurts in de Nuis, als willende in een tweede Huwelijk met Hindrik Jans overgaan de Pro/ijtelijke staat was ƒ1936 carol gulden 1 duit: 1 wagen (ƒ55) 1 chaise (ƒ7) 1 ploeg
(ƒ15)
1 eide (ƒ6) 1 bodde (ƒ3) 2 geberte de koeije n (ƒ100) 1 swart me rriepaard (ƒ75) 2 schapen (ƒ4.10) 1 va rken (ƒ5)
1 tesschels schaap (ƒ2) paardegerij (ƒ12) halsjukken (ƒ5) Wayer en Dorsblok (ƒ5) het Belt (ƒ4) de zelten (ƒ3)
vaten en tobben (ƒ6)1 Karn. Pols en Tiener (ƒ12) 7 mudde veen-Boekweit (ƒ35) 3 mudde zand-Boekweit (ƒ6)
Evenaar, Bijen en Korven (ƒ6) 1 wandelzeeve (ƒ4) de raspen (ƒ5) steen en tingoed (ƒ3) 3 bedden en
toebehoren (ƒ60) spek, vleesch en worst (ƒ10) 't Linnen (ƒ40) Bierglasen en Roemers (ƒ1.25) 1 silveren Kop
en Lepel (ƒ20.16) 1 Kerkbijbel zilverbeslag (ƒ16) enige silveren knopen, eenige contanten enz. (ƒ100)
Lantaarn. Haakje (ƒ1) de winkel met ingoederen (ƒ3.50) 29 st enen schot els, rekje met 4 telders (ƒ6.6) 1
porseleinkast met trekpot en kommen (ƒ6.6) 1 kaste (ƒ12) 1 kabinet (ƒ9) 2 tav els (ƒ1 .15) 12 stoe len (ƒ2.10) 2
spiegels (ƒ1.15)
2 kand elaars en koffie (ƒ4) 3 k roespullen (ƒ4.20) 10 brandewijnkoppen (ƒ2).
LXXI. c.3. Verzegelingen van Vredewold
Afkoopbrief van Sijbe Egberts (zijn) kinderen anno 1785 den 27 Augustus dat persoonlijk voor MIJ!
Gecompareerd ende erschenen sijn Bonne Sijbes Iwema, Voormond (en) Geert Ruurts, sibb e en Geert
Alberts, als vreemde voogden over de 2 minderjarige kinderen van Grietje Ruurts bij wijlen Sijbe Egberts in
egte verricht.
Grietje Ruurts met haar Bruidegom Hindrik Jans (kinderen: Date 14 jaar en Ruurt 9 jaren). De Voormond en
Voogden moe ten aan de pupil len - als ze 18 jaa r oud si jn - uitkeren de summa v an ƒ668 carol gulden).
Voor de volgende verzegelingen (c.3. en c.2 .) zie volgende (8e) genera tie.
anno 1776 den 14 May voor Mij! Gecompareerd ende erschenen Eewe Alberts en Anke Hedzers, woonachtig
tot Niebert, dezulke bekenden en beleden, stede vast en onwederroepelijk te hebben verkogt op en overgedragen te hebben, doende sulks bij desen aan de Eersame Bonne Sijbes Ywema en Trijntje Harms, Echtelieden
in de Holm onder Tolbert - mede gecompareerd en sulks accepterende 's koperen 4de part in de behuisinge in
(en?) de 4de part van de Lan derijen, daar onderhoorig gelegen in de Holm. Verkogt voor een summa van
ƒ375 carol gulden. (zie volgende pag.: betr eft dit de aan koop van een ni euw bedrijf?)
anno 1783 den 7 May Erfscheiding tuschen Bonne Sijbes Iwema en Sijbe Egberts de Wilde (halfbroers!).
Gecompareerd Bonne Sijbes Iwema, Sijbe Egberts de Wilde, Annechien Egberts de Wilde, wed.Menne
Freerks. Bonne Sijbes Iwema, zoon van Sijbe Dates Iwema, 1e man van Janke Hindriks, sal an sich behouden de plaats in de Holm onder Tolbert en moet aan de 2 laatste comparanten uitkeren de summa van ƒ395
carol gulden. (Overdra cht van ouder lijk bedrijf na de dood van dubbele weduwe Janke Hend riks?)
koopbrief anno 1783 den 28 May voor Mij! in eigener persoon gecompareerd Bonne Sijbes Ywema en
Trijntje Harms, Echtelieden nog Bonne Sijbes IJwema, als gevolmagtigde door Marten Jans en Hiltje Harms
benevens Harm Leugs, als wettige Voogd over sijn minderjarige kinderen bij wijlen Ike Harms. Dezulke
bekenden ende beleden, stedevast en onwederroepelijk bij dezen op- en overgedragen te hebben aan Jan
Uibels en Antje Geerts de comparante behuisinge op de diepswalle met de beklemminge, en de daarbij
behoorende Landerijen, door wijlen Harm Caspers en Geertje Willems nagelaaten. Verkogt voor een summa
van ƒ400 carol gulden.
Uit Inventaris Huisarchief Nienoord
No. 352: Anno 1799 - 1 Juni -Koopbrief, waarbij de kinderen van Bonne Sijbes (Ywema) en Trijntje Harms
verkoopen aan mevr. A.M.Graafland, wed. van I.en K. (In- en Kniphuizen) een stuk veen, gelegen in den
Holm onder Tolbert (zie 8e generatie).
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8e generatie
BONNE (SIJBES) YWEMA
1731-1792 (?)
landbouwers op de Holm te Tolbert
12 september 1773
gehuwd met
TRIENTIEN HARMS
(dochter van Harm Caspers en Geertien Willems van Zevenhuizen)
landbouwers op de Holm onder Tolbert.
(en op 19 Mei 1793 hertrouwd met Jacob Hendriks.)
Nakomelingen:
Sijbe & Geertien, gedoopt 26 sept. 1773 (Sijbe nog zelfde jaar overleden)
Sijbe, gedoopt 18 sept. 1774 (Gehuwd met Maaike Jans. Overl. 1825)
Janke, gedoopt 19 jan. 1777 (Gehuwd met Hendrik Tonn is)
Date Bonnes, gedoopt 28 maart 1779 (Gehuwd met Martje Spanjer: 5 kinderen)
Harm (Bonnes), gedoopt 10 juni 1781 (genoemd naar opa moederszijde?) zie verder 9e generatie
Documentatie
Uit doop- en trouwboeken van TOLBERT:
Van de tweeling huwde Sijbe op 25 febr. 1800 met Maaike Jans (Kinderen: Trijntje: 1807 & Hendrikje: 1815)
en Geertien op 13 mei 1795 met Harm Willems van der Leest.
Sijbe Bonnes is op 25 mei 1800 getrouwd met Maa ike Jans (Ywema), geb. 14-8-1777, jongere z us van zijn
schoonzuster, de vrouw van broer Harm Bonnes. Kinderen: Sophia (1802), Jan (1804), Trijntje (1806) en
Janke (1809). Van deze zoon Jan is in de burgerlijke stand van GROOTEGAST aan te treffen: Gehuwd
anno 1828 den 2 October Jan Sijbes Ywema, oud 23 jaren, van beroep boerenknegt te Lutjegast, meerderjarige
zoon van wijlen Sijbe Bonnes Ywema en van Maaike Jans Ywema, dagloners te Marum - ten ééne en
Martha Koenes bij de Brug, J.D. oud 36 jaren, dagloonerske te Lutjegast, dogter van Koene Eeuwes bij de
Brug, dagloner te Ureterp en van Geertje Gerr its. Janke (Bonnes) h uwde op 4 mei 1797 met Hendrik Tonn is.
Date (Bonnes) is anno 1813 gehuwd met Martje Spanjer (7 kinderen).
Uit de burgerlijke stand van MARUM:
Overleden anno 1825 den 23 september des morgens om 5 uur in een behuising te Marum, Nom.135: Sijbe
Bonnes Iwema, oud 51 jaren, arbeider, wonende te Marum, in leven Echtgenoot van Maaike Jans, zoon van
wijlen Bonne Sijbes Iwema en Trijntje Harms, in leven landbouwers te Tolbert. (Mogelijkerwijs zijn zowel
Maaike als Grietje Jans(-dochter) 'alvast' genoemd naar de man met wie ze in het huwelijk traden, want in de
doop- en tr ouw-boeken van Midwolde en de Leek is aan te treffen: Gecopuleerd anno 1767 den 18 augusti Jan
Arrijs, landbouwers van Sibaldeburen en Feike Tjebbes Ploegt, landbouwers van Midwolde.) Kinderen uit dit
huwelijk: Grietje, gedoopt 5 oct. 1773 (en later getrouwd met Harm B onnes Ywe ma: zie 9e gener atie) en
Meike, gedoopt 14 aug. 1777 (en later, als Maaike, getrouwd met diens oudere broer Sijbe Bonnes).
En van welke Sybe zouden stammen de Date (geb. 1773) en Ruurt (geb. 1781) van wie deze Burgerlijke Stand
vermeldt dat ze zijn overleden resp. op 9 en 20 december 1812: Date Sybes van beroep veenarbeider en Ruurt
Sybes Ywema van beroep koop man in gran en, wonende te Marum in de behuizing nom. 19 resp. nom. 29 (?),
maar beiden 'na latende' zijn moeder , stede-(stief-)vader en een h alfbroeder (en Date daaren boven nog een
broeder...).
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9e generatie
HARM (BONNES) YWEMA
1781-1827
landarbeider (of dagloner) te Lucaswolde
Den 15e augu stus 1802 geh uwd met
GRIETJE JANS
geb. 5-10-1773
Kinderen:
Eijke (1806).
Bonne Harms (1809) - zie verder 10e generatie
Jan (Harms) (1813) (overl. 1841; ongehuwd)

Uit andere bron wordt de volgende (langere) kinderrij vermeld:
-Bonne (1809) -Trijntje (1811) -Feikje (1812) -Jan.H. (1813-1841)
-Janke (1816) -Wilmina (1819) -Tjebbe (1822-1823) -Geertje (1825)
Documentatie
Uit doop- en trouw-boeken van TOLBERT:
gecopuleerd anno 1802 den 15 Augustus Harm B onnes Ywe ma van Hier, arbeiders te Lukaswolde,
en Grietje Jans Ywema, van Midwolde.
Gedoopt: ann o 1806 den 30 Maart E ijke.
anno 1809 den 27 November Bonne
anno 1813 den...(?) Jan Harms (zie hieronder bij overleden).

Uit de Burgerlijke stand van MARUM:
Overleden: Op heden den 31 Augustus 1827 des namiddags om 4 uren zijn voor ons, Burgemeester en officier
van de Burgerlijke stand der gemeente Marum, Kwartier en Provincie Groningen, Gecompareerd Jan Jans
Boerema, 38 jaren, landbouwer en Abel Gerrits Boekema, 22 jaren, landbouwer - beide wonende te
Lukaswolde; bestaande in geene graad van bloed of aanverwantschap, maar getuigen van de na te noemen
Overledene welke ons verklaarden dat op den 31 August 1827 des voordemiddags om 11 uren in een behuising
te Lukaswolde Nom.5 ove rleden is Harm Bonnes Iwema. oud 46 jaren, Landbouwer, woonende te Lukaswolde, geboren te Tolbert - Gemeente Leek. Echtgenoot van Grietje Jans Iwema, zoon van wijlen Bonne Sijbes
Iwema en van Trijntje Harms, beide overleden.
Overleden: anno 1841 den 24 November des avonds te half 5 uren, te Lukaswolde in een ongenummerde
woning Jan Harms Iwema, oud 28 jaren, van beroep arbeider te Lukaswolde en aldaar geboren. Ongehuwde
zoon van wijlen Harm Bonnes Iwema, arbeider, en van Grietje Jan s Iwema te Lucaswolde.
: anno 1835 den 21 september des avonds om 11 uur te Nuis Wijtske Harms Iwema, oud 67jaren
(dus geb. 1768), arbeidersch ke, wonende te Nuis, wed. van wijlen Reit Harms de Vries.
: anno 1841 den 28 juni des nademiddags om 3 uren in een behuisinge te Nuis Anke Harms Iwema,
oud 65 jaren (dus geb. 1776), weduwe van wijlen Wijer Euwes (eveneens andere tak?).
: anno 1844 den 4 Maart des avonds te 9 uren in een ongenummerde woning te Marum: Maaike Jans
Iwema, oud 68 jaren, zonder beroep, wonende te Marum, geboren te Midwolde, weduwe van wijlen
Sijbe Bonnes Iwema.
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DE 18e EEUW rationalisme, rampen, regenten, rebellen en revolutie...
De illustere 17e eeuw mag dan in economisch opzicht als een gulden tijd hebben gegolden, met in het
verlengde hiervan ook in de kunst een periode van overdaad (van renaissance naar barok!), in geestelijk (én
wetenschappelijk én politiek ) opzicht bleef alles toch vrijwel bij het oude. Het nieuwe wetenschappelijke
inzicht van het rationalisme werd al wel uitgedragen door bijv. Descartes (gestorven in 1610), en nieuwe politieke opvattingen al wel verwoord door denkers als de Florentijn Machiavelli (die het begrip 'raison d'état'
introduceerde: de staat zou zich niet langer moeten laten leiden door m oraal of reli gie, doch door de rede) en
de Engelsman John Locke (die in zijn 'Declaration of Rights' van 1689 de soort regering bepleitte die kort
daarop onder Willem V de vorm kreeg die vandaag-de-dag nog herkenbaar is: een constitutionele monarchie
met een parl ementair stelsel). Maar intussen breidde in het Frankrijk van Descartes de praalzieke Louis
Quatorze, oftewel Lodewijk XIV, zijn absolute macht alleen maar verder uit ('L 'état c'est moi') en in Engeland
bleef het gevaar van machtsmisbruik door de koning zo reëel dat dezelfde Locke de deling voorstelde van de
drie staatsmachten: de uitvoerende macht (van de koning!), de wetgevende macht (van het parlement, dat
overigens in die tijd slechts om de drie jaar bijeengeroepen werd!) en de rechterlijke macht (van onafhankelijke
rechters).
In deze 18e eeuw veranderde er echter wel degelijk het een en ander, en al bleef dan de macht nog geheel aan
de aristocratie, is deze eeuw toch de geschieden is ingegaan als de 'Eeuw van de Verlichting' (ook wel
'Aufklärung') en als de 'Eeuw van de Rede' (resp. Ration alisme), z oals de volgende eeuw - de 19e - te boek zou
komen te staan als de 'Eeuw van het Liberalism e', en onze eigen - 20e - pas als de 'Eeuw van het Socialisme'
(of wie-weet hoe de geschiedenis over 'onze' tijd zal oordelen: het kan ook 'kapitalisme' worden of ‘individualisme' of 'egoïsme’...)
Omstreeks 17 00, een eeuw na Galileï, formuleerde Newton de 'Wet van de Zwaar tekrach t', een eerste teken van
het nieuwe paradi gma van h et ration alisme dat niet al leen het weten schappeli jke maar ook h et politieke den ken
zou gaan beheersen.
In Frankrijk was het Voltaire (1694-1778) die N ewton's ideeën popula riseerde en vrijh eid (en dus ook
ruimheid!) van denken propageerde. Hij zag in de Habsburger (!) Frederik II (de Grote) van Pruisen h et
ideaalbeeld van een verdra agzaa m en 'ver licht ' monarch en ging h et conservatieve (ook ker kelijk onverdraagz ame) Frankrijk met bijten de spot te lijf. Rousseau (1712-1778 ) gold m eer al s de profeet van een nieuwe
maatschapp ij: hij h ad dan misschien wat meer oog voor de menselijke zwakheden (en hartstochten, naast de
rede) maar vond juist daarom dat de maatschapp elijke omstandigheden zó moesten zijn (of worden) dat de
mensen hun oorspronkelijke recht op 'vrijheid, gelijkheid en geluk' konden herwinnen. Hij verwierp de
absolute monarch ie én de bestaan de standen -maatsch appij en bepleit te dat de leden van de samen leving hun
soevereiniteit (middels een zgn. 'sociaal contract') overdroegen aan de 'volksvergadering', waardoor dan de
'algemene wil' tot uitdrukking kon worden gebracht.
Montesquieu (1689-1755) was eveneens een verklaard tegenstander van de vorstelijke alleenheerschappij, maar
hoezeer hij ook de 'trias politica', ontl eend aan Locke, onderschr eef en verder uit werkte, hi j bleef echter (zelf
baron zijnde!) geloven in de standenmaatschappij en in een 'constitutio mixta' van koninklijke, aristocratische
en democratische elementen.
Ook op het gebied van de staatshuishouding braken nieuwe ideeën door, bijv. die van de Schot Adam Smith
(1723-1790) die, nota bene in navolging van de lijfarts van Lodewijk XV, een zo groot mogelijke vrijheid
('laissez faire, lai ssez al ler': het 'vrije spel van maatsch appelijke kr achten') propa geerde voor elke vorm van
economische bedrijvigheid (daa rvóór werd de landbouw als enige productieve economische activiteit
beschouwd!) en voorts h et toen nog n ieuwe en ongekende begrip 'economische groei' introduceerde.
In Frankrijk was echter vooralsnog geen sprake van economi sche gr oei: hoe welvarend dit land in wezen ook
was, vooral door h et voortduren d voeren van oorl ogen en doordat men er maar niet in slaagde de belastingdruk
ook over de bezittende klasse (van de 1e en 2e stand) uit te breiden, raakte de staat aan de rand van een totaal
bank roet. En terwijl de (nog voor 90% plattelands-)bevolking in bittere armoede leefde, zetelde Lodewijk XIV
tot 1715 als de praalzieke 'zonnekoning' in Versailles en voerde de latere Lodewijk XV daar een al even
verkwis-tende hofhoudin g (met Mada me de Pompadour ). De armoede van de (wél belastin gplicht ige) boeren
en arbeiders kwam ook in een steeds schrillere tegen stelling te staan tot de vele voorrechten van adel en
geestelijkheid én tot de wél groeiende welvaart van d e groeiende groep gegoede burgers.
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Door de grote oorlogen op de grens van de twee eeuwen, en vooral door de Spaanse successieoorlog (én de
succesvolle strijd tegen de ver opgerukte Turken), waren de Oostenrijkse Habsburgers weer wat boven kom en
drijven. (Frankrijk werd door het bondgenootschap nogal in het nauw gedreven, doch dat deed aan de 'pracht
en praal' van de Bourbons vooralsnog weinig af.) Bij de vrede van Utrecht (1712) en van Rasta dt (1714) t raden
allerlei verschuivingen op en kwamen bijv. de niet onafhankelijk geworden Zuidelijke Nederlanden onder het
beheer van Oostenrijk i.p.v. dat van Spanje! De rep ubliek behield h ier de zgn . 'barr ière-steden ', hen eerder
gegund door de toenmalige Spaanse koning als buffer tegen het expansieve Frankrijk.
Van 1701 tot 1714 waren ook de Nederlanden betrokken bij deze bloedige Spaanse successieoorlog, maar al in
het begin daarvan was de kinder loze Willem III door een val van zijn paard om het leven gekomen. Als koning
van Engeland werd hij opgevolgd door zijn zu ster Ann a, doch de Republiek achtte de ti jd gekomen voor een 2e
stadhouderloos tijdperk (1702-1747), zij het (weer) dat in de noordelijke gewesten de jonge Johan Willem Fri so
(toen Hendrik Casimir in 1696 stierf was hij opgevolgd door deze nog maar 8-jarige zoon, onder de voorwaarde dat bij het bereiken van de meerderjarigheid nieuwe instructies zouden volgen !) nu dus ook h oofd van het
(hele) Oranjehuis geworden(!), naast het kapitein-generaalschap (dat hij later met verve vervulde in de
toenmalige oorlog tegen de Fransen) het stadhouderschap bleef bekleden: in Friesland vanaf 1707 en in
Groningen vanaf 1708 (zij het met tegenstribbelen van de Ommelanden).
En opnieuw haperde de nog altijd labiele samen werking met de stad: er kwamen gescheiden stat envergaderingen en de noordelijke troepen, te velde in het zuiden, kregen hun soldij niet uitbetaald! De meest prominente promotor van Oran je was de ambitieuze Johan Willem Ripperd a, in het z adel geholpen door Evert Joost
Lewe van Aduar d, ma ar ver volgens op eigen kracht zijn bezittingen zo uitbreidend dat hij veel eigenerfden aan
zich kon binden; hij wist zelfs zoveel eigenerfden en eigen erven te verwerven, dat hij het bezit va n Lewe kon
overnemen en zich een tijdlang 'Heer van Aduard' mocht noemen; en als dissident van de Ommelanden kon hij
onmiddellijk rekenen op steun van de stad. Maar juist toen Johan Willem Friso in zijn oude stadhouderlijke
rechten zou worden hersteld, kwam deze in 1711, nog maar 24 jaar oud, door verdrinking om het leven bij de
Moerdijk. Zijn zoon, anderhalf maand later geboren (de moeder zou later de Friese koosnaam 'Marijke muoi'
krijgen!), volgde hem eerst alleen in het noorden op: in Friesland in 1711, in Groningen in 1718 (dat het daar
nog zo lan g moest duren , lag aan dezelfd e Ripperda die zich kort geleden nog zo voor Oranje had beijverd:
maar van die prille prinselijke zuigeling had hij nog niet s te verwa chten en dus gaf hij hem geen steun...)
Drenthe en Geld erland volgden eerst i n 1722. Aan vankelijk was Willem Karel Hendr ik Friso ook allermin st
welkom in de westelijke staten: toen hij later in Leiden wilde gaa n studer en kreeg h ij te horen dat hij da t beter
elders kon proberen, en toen hij na zijn h uwelijk met de En gelse prin ses Anna op weg n aar Leeuwar den even
Amsterdam aandeed, was daar geen enkele burgemeester ter begroeting aanwezig. In 1716 besloten de staten
van Zeeland, Utr echt en Gr oningen om de troepen die onder hun 'repartitie' vielen af te danken, omdat de
Spaanse successie-oorlog hun schatkist wel wat al te veel geld had gekost.
In Engeland zet te de 'indu striële r evolutie' door, m et als gevolg een ster ke toename van de wereldhan del, later
ook met de 'Nieuwe Wereld' Amerika. Maar ook de Hollanders bliezen aanvankelijk nog een aardig partijtje
mee: omstreeks 1700 voeren jaarlijks zo'n 800 schepen naar de Oostzee en verder was er een drukke handel op
Spanje, Portugal en de Levant. Ook met de Oost- en West-Indische Compagnieën ging het eerst nog voor de
wind: bij de VOC werd van 1714 tot 1721 jaarlijks een dividend uitgekeerd van maar liefst 40%. Ná 1740
voeren echter nog slechts 30 schepen per jaar op ons Indië. Voor de goederenhandel kwam wél de al jarenlang
bloeiende geldhandel in de plaats: de rijke 'renteniers van de Republiek' staken bij voorkeur hun geld in
buitenlandse staatsschulden en ondernemingen en werden de 'financiers van Europa'; maar het geld dat
geëxporteerd werd verschafte de eigen bevolking geen werk en geen inkomen. Industr ieel werk werd bovendien
nog bij voorkeur overgeheveld naar de goedkope 'generaliteitslanden', zoals bijv. de textiel naar Brabant.
In ons land verviel de r egentenh eerschappij meer en meer in een bekrompen en baatzuchtige oligarchie. Vooral
in Holland en Zeeland gaven de regenten de toon aan, en deze 'toon' was vaak wat verongelijkt tegenover de
andere gewesten, omda t deze nogal eens dwars lagen. Het was dat het westen dit 'achterland' niet kon missen,
economisch noch militair, anders was ook deze vrij losse en vrijblijvende 'Unie' (van een ' statenbond') geen
lang leven beschoren geweest. In Gelderland ontstond al in de eerste jaren van 1700 een complete volksopstand
over de vertegenwoordiging in de gemeenteraden: in de meeste steden slaagden de zgn. 'Nieuwe Plooiers' erin
om de 'Oude Plooi' te verdringen. En soortgelijke bewegingen deden zich voor in Overijssel, Utrecht en
Zeeland, terwi jl in het n oorden de strijd tussen St ad en Ommel anden weer oplaaide na het verong elukken van
hun stadh ouder in 17 11. Gemati gde figuren werden als zg n. 'fulpen -plooiers' naar voren geschoven om de
plooien glad te strijken, doch dit zat hen niet glad omdat de ene na de an dere ram p hard e maatr egelen vereiste:
eerst de strenge winter van 1709 (waardoor de graanprijzen omhoog vlogen, wat voor minder -gesitueerden
hong ersnood betekende), toen de veepest die van 1713-1720 de veestapel uitdunde (en later nog weer van
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1744-1750: in Friesland stierven toen meer dan 100.000 koeien! - en nog voor een 3e keer van 1768-1786). En
verder de desastreuze overstroming van 1717: in het noorden van Friesland kwamen bij deze 'Kerstvloed' 150
mensen om, in Groningen meer dan 2000 en daarnaast nog tienduizenden koeien en vele duizenden paarden,
varkens en schapen. Het water stond toen voor de poorten van Groningen, dat als een soort noodhospitaal werd
ingericht. De schade die h et zoute water a an het land toebra cht bleef nog vele jaren bestaan, d e dijklasten
werden vooral voor de 'zeewer ende' waterschappen, en dus voor de betreffende boer en, bijna on betaalbaar . Tot
overmaat van ramp begon in 1731 de paal worm de dijken te ondermi jnen: de vervanging van de palen door
zwerfkeien en basaltblokken bracht opnieu w hoge lasten m et zich mee. Eind 1739 stond er alweer een
volgende ramp voor de deur: een ongekend strenge winter die vele slachtoffers zou vergen (in begin 1740
wordt vermeld dat het Amsterdamse gasthuis was 'vervult va n doode lijken van desulken di e door koude en
armoede zijn vergaan'). En in 17 39 werd het Westerkwartier, en voora l Duur swold, ook nog een s getr offen
door overstromingen met zoet water.
Het zwaarst drukten de 'accijnzen ' die werden geheven op de primaire levensbehoeften : op hout, tu rf, zout en
'op gemaal en geslacht'. Het proletariaat betaalde toch al gauw 15% van het schamel loon aan belastingen,
boeren moesten zo'n 25% van h un ink omen aan de fiscus overdragen . De ellende was in die tijd soms niet te
overzien. De meeste in woners van het Westerkwar tier moesten toen tertijd zien ron d te komen met ca. ƒ500 per
jaar: een ook in die tijd wel heel minimaal 'minimuminkomen'...
De diverse 'compromis-regeringen' waren vaak ook nog in zichzelf verdeeld, nl. tussen de oude 'rea ctionair e'
adel en de nieuwe 'democratische' (m aar wel uitsluiten d 'gegoede'!) burgerij, en ook daardoor t ot machteloosheid gedoemd. Tussen 1715 en 1718 werden de meeste veranderingen dan ook weer teruggedraaid tot de
toestand rond 1700: de oude regenten regeerden weer als voorheen! Wa t wilde zeggen dat ze veelal vooral op
eigen profijt uit waren: aan de lopende band werden 'contracten van correspon dentie' a fgesloten, ook wel
'vriendschappen' of 'cabalen' geheten, waarin een aant al regenten zich onderlin g verbonden al le macht aan zi ch
en de familie te h ouden door om beurt en de vrijkomen de ambten te vergeven. Iedere r egent had zelf vaak dan
nog weer lagere ambten te verlenen en kon zodoende menigeen aan zich verplichten.
Eerst werden zulke 'complotten' slechts oogluikend toegestaan, later echter tot gewoonte verheven en tenslotte
een heel normaal onderdeel van het staatsbestel: van stadsbestuur tot kerkeraad, van provinciaal bestuur tot
Raad van State, van leden van de Admiraliteit tot bestuursleden van de VOC, kor tom: het betrof op het laatst
alle 'hooggeplaatsten'. Geheimhouding bleef echter verplicht, alsof men wel besefte dat het om 'duistere
praktijken' ging. Zo kon het bijv. gebeuren dat een éénjarige regentenzoon postmeester werd van Amsterdam,
zodat zijn vader het traktement van 168.000 gulden kon opstrijken.
In Overijssel en Gelderland kreeg vooral de oude adel het heft (weer) in handen, in Friesland maakten een vrij
klein aantal ' Grietma ns-famil ies' de dienst uit: als d aar een grieteni j bijv. bestond uit zeven dorpen, kon een
grondbezitter de macht a l aan z ich trekken als h ij een stemmen meerderh eid wist te behalen in de vier kleinste
dorpjes; daarom kochten de gegadigde families zoveel mogelijk 'stemdragende plaatsen' op, wat vooral in
tijden van economische nood vaak ni et zo moeilijk was.
In de Ommelanden bepaalden vooral de vele eigenerfde boeren de 'stemming' op de Lan ddagen en daar om
probeerden de landjonkers hen ertoe te bewegen 'géén andere stemmen ten Landdage uit te brengen dan die
hen door zekere fami lies zijn opgegeven'. En om dat 'gesmeer d' te doen verlopen, werd aan hen, om maar iets
te noemen, op 8/9 december 1738 voorgeschoteld: 58 halfoorden jenever, 12 dito brandewijn, 15 kratten bier,
35 flessen wijn en 3 potten koffie..
Vrijwel alles was te koop in die corrupte tijden: de post van koster zowel als die van stadschirurgijn, die van
turfmeter zo goed als die van doodgraver. En zelfs als lid van de Staten Generaal kon men een 'remplacant'
inhuren, zoals de Groninger boer Dijksterhuis deed: die liet in zijn plaats boer Sicko Melis naar den Haag
reizen, zelf evenwel het vacatiegeld toucherend.
'Middach sterdeel' (het onderkwar tier van het Westerkwar tier oostelijk van Humsterland, Lan gewold en
Vredewold en n oordwestelijk van de stad, ni et helemaa l samenval lend met h et oeroude gewest 'Middag', zo viel
bijv. ook Doezum eronder) werd in deze eeuw 'beheerst' door het geslacht Lewe. In 1700 kocht Evert Joost
Lewe (1677-1753) het Huis te Aduard, met alle daaraan verbonden rechten, waarover hij al gauw in botsing
kwam met eerder genoemde Ripperda, die de eerste slag leek te winnen: Lewe raakte niet alleen zijn huis in
Aduard (een tijdlang) kwijt, Ripperda wist ook nog de borgen Jensema en Englum bij Oldehove t e verwerven,
én de Auwemaborg te Tolbert en de Ehze te Doezum. Maar al gauw verspeelde hij het vertrouwen (ook) van de
stad en werd hij, inmiddels als 'Heer van Koudekerk en Poelgeest', weggepromoveerd tot buitengewoon gezant
te Madrid. Als een soort zetbaa s bleef hier echter achter zijn zwager Johan Cor n. Scha tter, di e het nog h eel
wat bruiner bakte (eerst vanuit de Ehze, na de dood van Ripperda ook als Heer van de Englumborg) en dan ook
door de Omm elander 'compar anten' buiten de lan ddag werd gehouden. Hij dacht dat daar de oude aartsrivaal
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van zijn zwager wel achter zou zitten en belegde een bijeenkomst met de eigenerfden van Leegkerk (waar hij
zelf ook een heerd bezat, als een ei land gelegen in Lewe's territorium) om hen te overreden niet langer die
slechte Lewe te steunen, m aar in plaats van de boeren kwamen de 'bieze-jagers' van Lewe naar de herberg aan
de Nieuwe Brug om hem te arrestere n (la ter z ou deze Schatter nog eens z ijn gra m halen in een fel an ti-Leweschotschrift, door Prinses Anna een 'vuil pasquil' genoemd, waarvoor hij een boete kreeg van ƒ6000).
In Aduard h ad de teruggekeerde Lewe intussen een nieuw landh uis laten bouwen met het aa nzien van een
borg, waarvoor hij gretig gebruik maakte van 'herendiensten'. Heerden en lander ijen werden door hem
opgekocht om er 'schijn-eigenerfden' op te kunnen zetten die hem hadden te steunen bij het verwerven van
vette baantjes. Verder wist hij geld te slaan uit een veerdienst bij Garnwerd, de beurtvaa rt op Gron ingen en
diverse tolhuizen langs de wegen. Ook zijn despoti sch gedrag in de lan ddag en zijn optreden als rech ter en
schepper van het zijlvest maakten hem niet bepaald populair. Er wordt beweerd dat hij eens een boete oplegde
van ƒ500 voor het stelen van een zwanen ei! Toen na de kerstvloed van 1 717 ook de achter liggende landen (en
boeren) moesten opdra aien voor het herstel van de doorgebroken dijken , kwam het volk in beweging:
duizenden verzamelden zich in de buurt van het dorp om de borg te bestormen, maar de stad schoot schielijk te
hulp en nadat er enkele doden waren gevallen blies men de aftocht; de veronderstelde aanstichters, Albert Jans
(landdag-lid uit Zuidhorn), Wilh. Meinardi (advocaat te Tolbert) en Tonnis Jacobs (herbergier én wedman te
Niehove) werden tot zware str affen ver oordeeld. Het ver zet was wel gebroken, maar de ont evredenhei d bleef
smeulen. Als regent van het zuiverste water was Lewe uiteraard een fel tegenstander van de Orangisten, die de
Friese stadh ouder juist g roter e bevoegdheden wilden geven om het machtsmisbruik van de gehate landjonkers
te beteugelen.
In hetzelfde Westerkwartier speelde zich in die jaren een wel zeer beschamende geschiedenis af rond grietman
Rudolf de Mepsche, h eer van Faan en daar wonend op de borg Bijma (toen omgeven door een fraai wandelbos,
met allerlei attracties), en in een niet aflatende machtsstrijd gewikkeld met zijn buurman en rivaal Maurits
Clant van de borg Hanckema van Zuidhorn. Van beide kanten probeerde men eigenerfden-stemgerechtig den
voor zich te winnen, teneinde de ander de loef af te kunnen steken bij de verdeling van ambten . Clant was hier
al in 1712 mee begonnen, het jaar dat De Mepsche zich op het Faan vestigde: toen droeg hij een heerd van 32
gras over aan Sijbrant Jans te Noordhorn, waarvoor deze een rentebrief (resp. hypotheek) had te tekenen van
ƒ6400. De Mepsche begon dit voorbeeld te volgen vanaf 1717: allerlei pachters, keuterboeren, landarbeiders en
zelfs schoenlappers en herbergiers werden opeens ‘bevorderd’ tot eigenerfde, maar wel met d e verplichting om
hun stem op hun broodheer uit te brengen én om de rente & aflossing van de verleende lening op te brengen.
Tot in 1715 was het aantal eigenerfde 'comparanten' per kerspel heel bescheiden geweest, daarna ontstond in
de meeste dorpen van Langewold opeens een sterke stijging, alleen door dit soort om -(en op-)koperij. Ook om
de gunsten van de jonkers 'van de tweede garnituur' werd naar hartelust gedongen door de voornaamste
kanshebbers op belangrijke banen: z o werd Rickerda van Lutjegast, di e in 1721 De Mepsche steunde, opgekocht door Clant van Hanckema, maar in 1724 nam hij nogmaals een draai door een contract 'ter vernieuwing
van onze oude vrien dschap' t e sluiten met De Mepsche. In 1721 wist De Mepsche de concurrentiestrijd te
winnen: hij werd toen lid van de Staten Generaal. Maar al het jaar daar op moest hij h et afleggen tegen zijn
aartsrivaal Clant en vanaf 1724 werd hij door de eigenerfden van de streek buiten alle ambten gehouden behalve dat van grietma n van Ooster deel-Langewold. En in d ie functie kon hij toch n og oude rekenin gen
vereffenen: van de 35 mannen die in 17 31 werd en opgepakt wegens ' sodomieteri j' oftewel hom osexele handelingen, behoorden 16 t ot de eigenerfden, en van de 22 later terechtgestelden waren nog steeds 8 eigenerfden,
van wie de helft tot de meest verklaarde tegenstanders van De Mepsche konden worden gerekend. Aangestookt
door het vurige geschrift van Ds.Bijler van Niekerk: 'Helsche Boosheyt of grouwelycke sonde van Sodomie',
was de aanti jging van een blinde jongen voldoende voor gr ietman De Mepsche om nog dez elfde avond een
zekere Jan Berents van de Noorhorner Tolhek te arresteren. Deze bekende en noemde een medeschuldige die
onder folteringen weer andere namen noemde en al gauw waren de kelders en stallen van Bijma overvol. Naar
het toen (nog) geldende recht waren folteringen toegestaan bij 'halfbewijs' oftewel ernstige verdenking, maar
ook in andere opzichten stond De Mepsche in zekere zin wel in zijn recht, ook naar het oordeel van de geleerde
rechtskundigen die aan het proces deelnamen, zoals Dr. Menso Alting, medegrietman, en Dr.Fr oon uit
Groningen; terwijl later zelfs de Hoge Justitiekamer de bevoegdheid van de grietman van Oostlangewoldsterdeel volledig erkende, n.a.v. een proces aan gespann en door Clan t en diens medestander, de Noordh orner
hereboer Bennema (die regelmatig het ambt had bekleed van provinciaal rekenmeester), die zich persoonlijk zo
bedreigd voelden door De Mepsche en zi jn trawan ten dat ze de wijk namen naar de stad Gron ingen. Maar h et
liep meer en meer uit de h and: op de pijnbank stierven Sicke Arents en de Zuidhorner eigenerfde Jan Pot. Op
24 sept.1731 vond de slotzitti ng plaa ts in het toenmal ige kerkje van Faan, plechtig geopen d met een lang gebed
van Ds. Bijler (die ook enkele malen bij de verhoren aanwezig was geweest), waarna Dr . Froon het r equisi tor
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hield: 24 x werd de doodstraf uitgesproken, uit te voeren door worging aan een paal gevolgd door verbranding,
bij drie van hen ook n og voorafgegaan door 'blakeri ng' van het gela at. De beide minderjar igen kregen 'sl echts'
levenslang, maar m oesten wel de terechtstellin g bijwonen. Intussen stonden op het 'Kaakheem' aan de
Westergast te Zuidhorn al 22 galgen opgerich t (twee van de veroordeelden waren immers al dood), alsmede
brandstapels én een publieke tribune. Het vonnis wer d voltr okken door de stadsbeul van Groningen, Anton y
Snijder. Tot hen de a dem werd afgesneden, betuigd en alle sla chtoffers hun onschuld! De nabestaan den moesten
de kosten van het proces en de terechtstelling betalen, een ieder naar zijn aandeel...
De nood was toch al ten top gestegen in het noodlottige jaar 1740, toen een nieuwe oorlog zich alweer aandiende. Deze Oostenrijkse successieoor log (17 41-17 48) na de dood van Ka rel VI (en di ens opvol ging door
Maria Theresia) gaf aanleiding tot de Pruisische 'opmars' van Frederik de Grote uit het huis Hohenzollern.
Doch dank zij de hulp van Hongaarse (én van Nederlandse en Engelse) zijde hoefde de Habsburgse monarchie
nauwelijks een veer te laten . De Republiek kreeg het 'oude gr ondgebied' ter ug van Frankrijk, inclusief de zgn.
'barrièresteden', die echter inmi ddels wél ontmanteld waren (en bleven). Toen tegen h et ein d van deze oorlog
Zeeland zich zeer zag bedreigd door de gevaarlijk ver opgerukte Franse troepen, riepen de Zeeuwse staten in
1747 de noor delijk e stadhouder Willem tot ook hun stadhouder uit, een voorbeeld da t kort daar op door de nog
resterende gewesten werd gevolgd. En ook nog in het najaar van 1747 deden de meeste Hollan dse steden een
dringende oproep om de verdeling van ambten te blokkeren en om de postopbrengsten niet langer aan
particulieren maar aan de provincie te doen toekomen.
Door de tijdelijke onduideli jkheid omtr ent het cen trale gezag én door de voortd urende Fr anse drei ging in het
zuiden, was de tijd rijp geworden voor een volksopstand: het begon hier en daar met relletjes tegen de
accijnzen en liep uit op een kortstondige anarchie. In 1747 werden op de grens van Groningen en Friesland de
gehate tolhekken vernield, waarvoor de boeren ook bij de verweiding van hun vee passagegeld moesten betalen.
In de stad Groningen brak in maart 1748 het opr oer uit bij de plech tige afkondi ging van de geboorte van een
Oranjetelg, de latere Wil lem V: het huis van burgemeester Geertsema in de Oosterstraat werd vernield. Enige
tijd later trokken Ommel ander boeren, vanouds al in onmin leven d met de stadse regenten , bewapend met
stokken en knotsen de stad door, en gesteund door de stedelijke bevolking stelden ze hun eisen aan de landdag,
die op hun dr ingend e wens werd bijeengeroepen, tegen de wil van l anddag -presiden t Lewe van Aduar d in: h et
stadhouderschap erfelijk verkla ren en Pr ins Will em IV 'de volle maat geven om misbruik uit de weg te
ruimen'. Deze eisen werden ingewilligd, ma ar Lewe bleef weg en zette zich pas in bewegin g nadat de boeren
zijn beide schoonzoons hadden gegijzeld. Aangekomen in Groningen scheelde het maar een haar of hij was
met koets en al van de A-brug gegooid; omzwermd door de h aveloze en woedende boeren gin g het provinciehuiswaarts, waar hij tot ondertekening van het bewuste r equest werd ged wongen . Doch daar mee was m en nog
niet tevreden: jarenlang opgekropte woede jegens 'die uytsuiper van weduwen en wezen' vond zijn uitweg in
een zware afranseling, waarna de boeren hem voor dood in het vertrek achterlieten. Doch de volgende dag was
hij door zijn schoondochter freule van Echten al weer zodanig opgeknapt dat hij de Groninger bevolking kon
toespreken. Maar met zijn tirann ieke macht was het gedaan, mede dankzij de stadhouderlijke maatregelen die
al gauw volgden. En dat ging gelden voor alle 'j onkers', of ze nu in d e regerin g zaten of niet: allen hadden
deelgenomen aan redger- en sch epperschappen en daarmee het vertrouwen van het volk voorgoed verspeeld.
De belangri jkste veranderingen die de voluit gevolmach tigde stadhouder doorvoerde betroffen dan ook de
rechtspraak, die onafhankelijker werd: de aloude Hoofdmannenkamer werd omgevormd tot Provinciaal Hof
van Justitie voor zowel de Stad a ls de Ommela nden; d e 'luitenant' en de acht hoofdmannen werden nu z onder
voorafgaande nominatie ben oemd door de stadh ouder (en bestonden uit uitsluitend geschoolde juristen). Ook in
waterschapszaken kreeg men m eer rechtszekerhei d, o.a. door h et oude gebruik te h erstellen dat de schepper
binnen het eigen zijlvest diende te wonen.
In Friesland moesten de huisjes van de controleurs der belastingpachters het ontgelden, in Harlingen liep men
vooral te hoop tegen de havenpacht: een 'volkslegertje' trok op naar het verre regeringscentrum Leeuwarden ,
maar nauwelijks hadden ze daar de regenten weten te bewegen tot afschaffing van de pachten en uitbreiding
van de macht van de stadhouder, of diezelfde stadhouder stuurde vanuit Overijssel drie regimenten om in 'zijn'
Friesland de orde te herstellen: een verrassend optreden tegen de toch uitgesproken orangistische oproerkraaiers! En hoewel een algehele amnestie was afgekondigd t egen de schuldigen werd in 1749 één van de meelopers
van een onbeduidende rel in Kollum, zekere Jacob Sijbes, ter dood veroordeeld en in Leeuwarden onthoofd!
Willem IV was inmiddels wél tot érfelijk stadhouder uitgeroepen, in zowel de manlijke als vrouwelijke lijn en
'in alle staten', dus bijna 'vorstelijk' wat macht en mandaat betreft, en als zodanig de machtigste stadhouder die
de Republiek heeft gekend, hoe onaanzienlijk (gebocheld!) zijn voorkomen ook was (zijn Engelse sch oonvader
zou hem vaak met onverhulde geringschatting hebben betiteld als 'die aap').
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Na de verh effing van Willem IV tot Erfstadhouder waren ook de verwachtingen van de plattelandsbevolking
hoog gespannen: men hoopte op een volledige uitschakeling van het regentendom én op de 'onttroning' van de
landadel; toen daar weinig van terecht kwam, voelde men zich zéér teleurgesteld, zeker in de stadhouder.
En omdat deze zelfde stadhouder nogal wars was van volksin vloed, ontstond verdere verwijdering tussen de
opkomende 'democraten' en Oranje(-gezinden), wat zich later, in de patriottentijd, scherper zou toespitsen. Om
de losgeslagen krachten in z ijn 'bandeloze' Republiek te bedwingen, zocht Willem IV steun bij Lodewijk Ernst
van Brunswijk-Wolfenbüttel, daartoe benoemd tot gouverneur van Den Bosch. Toen Willem IV in 1751
plotseling kwam te overlijden en werd opgevolgd door de toen nog pas 3-jarige Willem V was het met de
hervormi ngen helemaal gedaan: de regenten trokken de macht weer 'als vanouds' aan zich. Van de ruime
bevoegdheden vanaf 1747 was door het hof gr etig gebruik gemaakt om onwelgevallige vr oedschapsleden en
burgemeesters te vervangen door Oranjegezinden. Zo zaten sedert 1748 in vertegenwoordigende lichamen, van
Staten-Generaal tot vroedschappen, twee soorten regenten : de oude en de ni euwe 'kliek', m aar beide even
oligarch istisch ingesteld en gelijkelijk gespitst op macht en uitsluitend uit op eigenbelang. Na de dood van
prinses Anna werd van Brunswijk ook voogd van de toen 11-jarig e Prins Willem V (waar voor hij een
jaartractement van ƒ100.000 ontvin g, wat ech ter niet kon ver helpen dat hij bij vele leverancier s in het krijt
kwam te staan, wat zijn populariteit hier te lande uiteraard geen goed deed). De staten van Holland , Zeeland en
Friesland wisten hem (pas) in 1784 ertoe te dwingen het lan d te verlaten , de dan r eeds ruimsch oots volwassen
(36-jarige) Willem V nogal hulpeloos en 'verweesd' achterlatend.
In de 7-jarige oorlog (1756-1763) slaagde een sterke anti-Pruisische coalitie (van Oostenrijk, Rusland, Polen en
Zweden en later zelfs Fran krijk!) erin Frederik de Grote flink in het nauw te drijven. De Nederl andse
neutraliteit werd moeizaam in stand gehouden (er werd zelfs niets ondernomen tegen nieuwe schendingen van
het grondgebied in het zuiden), doch desondanks leed de handel (ook de VOC) weer (eens) gr ote schade,
vooral door de Engelse kaperschepen, en ook dit werd weer het Engelsgezinde hof (Prinses An na was zust er
van de Engelse koning) aangerekend. Toen Ruslan d later ui t de allia ntie stapte, kwam h et al gauw tot een
vrede, waarbij Prui sen zich als nieuwe grote mogendheid kon handhaven, terwijl Engeland er intussen in was
geslaagd als heerser van de wereldzeeën te worden erkend (Franse bezittingen in Amerika en Canada moesten
aan Engeland worden overgedragen).
Maar toen Engeland de (hoge!) prijs van de oorlog probeerde te verhalen op de koloniën, kwamen de
Amerika nen in verzet, wat het begin betekende van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog (1774-1783), waarbij de
'kolonisten' voortreffelijk werden aangevoerd door George Washington: de 4e juli 1776 verklaarden de
afgevaardigden van de (toen nog) dertien staten zich onafhankelijk, op het congres in Philadelphia (nog elk
jaar wordt deze 'Independance-day' in de Verenigde Staten van Amerika luisterrijk gevierd). Steun kregen de
opstandelingen vooral van Frankrijk en Spanje, maar in niet mindere mate van de Nederlanden (en dit vooral
vanuit de West-Indische nederzettingen, zoals St.Eustatius).
De democratische stromin g groeide intussen 't egen de verdrukking i n', vooral gestimuleerd door de toenemende 'Verelendung' van de massa's. In 1776 meldde het Nederlandsche Jaarboek: 'Het gemeen arbeidsvolk vergaat
van kommer en gebrek, de armen huizen liggen opgepr opt'. En ook op het vlak van de misdaad was het
'lompenproletariaat' steeds nadrukkelijker aanwezig: berovingen en aanrandingen waren aan de orde van de
dag. Of zoals zeker iemand schreef in 1778: ' Met zekerheid kan men vaststellen dat gebrek alleen oorzaak is
van een aanzienlijk gedeelte van de misdaden, welke in Amsterdam en omliggende landen gepleegd worden'.
Er ontst ond da n ook een groot t ekort aan gevangeniscellen en veel vagebonden werden tewerkgesteld in
tuchthuizen, waar ze ondermeer keihard tropisch hout kregen te kloven en te 'raspen' (vandaar de naam
'rasphuizen'; voor vrouwen waren er de zgn. 'spinhuizen'). Een bewonderende buitenlander schreef: 'Deze
manier van straffen door hard werk heeft veel meer effect op het tegengaan van straatroof dan de En gelse
methode van onmiddellijke doodstraf...' (een stra f die overigens ook hier te lande nog maar al te vaak werd
toegepast!).
Ook in die tijd droeg de natuur een steentje bij aan de algehele ontreddering en ontevredenheid: overstromingen en epid emieën eisten hun tol (bijv. 'de rode loop' vergde duizenden slachtoffers) en in 1784, 1789, 1795 en
1797 veroorzaakten ongewoon strenge winters voedselschaarste en zelfs hongersnood. Het stimuleren van
grootschalige ontginnin gswerkzaam heden veroorz aakte onvrede onder de kleine boerenstan d, die tot dan toe
juist alle reden had meer dan tevreden te zijn: de gestaag groeiende landbouwprijzen kwamen niet alleen de
eigenerfden maar ook de 'beklemde meiers' zeer ten goede. Er was een zelfbewuste boerenstand ontstaan, die
bijv. de marktberichten op de voet volgde in de eigen 'Ommelander Courant'. Vooral onder de nieuwkomers
van deze kleine boeren-stand waren velen patriottisch gezind.
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Zo tussen 1770 en 1780 ging het 'gedrukte woord' een geducht woordje mee spreken: couranten naar Frans
model, tijdschriften en vooral ook pamfletten, waarin fel van leer werd getrokken tegen de profiteurs van de
regentenregering óf juist tegen de meer 'volkse' opstandigen van de andere kant.
Deze 'opstandigheid' was naderh and vooral g eïnspireerd op de Amerikaanse vrijheidsoorlog, waar de theorie
immers in praktijk leek t e worden gebracht. E n inspireren d wás die hooggestemde Amerika anse Ona fhankelijkheidsverklaring van 4 juli 17 76: 'Wij ach ten het een onbetwistbaar feit, dat al le mensen g elijk geschap en
zijn, dat zij door hun Schepper met bepaalde, onvervreemdbare rechten begiftigd zijn en dat hier toe onder
andere het recht op eigen leven, op vrijheid en op het nastreven van geluk behoren; dat om deze rechten te
verzekeren regerin gen ing esteld zijn, wier gezag berust op de wil van h un onder danen en dat, in dien een
regering de verwezenlijki ng van dez e doelstellin gen in de weg staat, het volk het recht bezit haar te wijzi gen of
af te zetten en een nieuwe regering i n te stellen die uitgaa t van beginselen welke het volk een grotere mate van
veiligheid en geluk waarborgen.'
Maar (ook) in ons land scheen de geschiedeni s zich weer eens t e gaan h erhalen: ener zijds had de oppositie het
gewone volk nodig (voor het vuile werk van de revolutie!), anderz ijds was men zeer huiverig voor de kracht en
die men opriep (bij een oproer van een 'blind , opgeruid en ontembaar volk'!). Omdat de bekende keffende
Keeshonden als symbool gingen gelden in pamfletten en spotprenten werden de patriotten ook wel 'Kezen'
genoemd, maar deze benaming gold in elk geval niet voor hun 'gelijksoorti gheid', want d aarvan was aller minst
sprake, eer der van een sterk e onder linge verscheidenheid (van alleen m aar aristocra tisch anti-sta dhoud erlijk tot
ronduit revoluti onair ). Militan t woordvoerder van de patr iotten was Robert Jasper van der Cap ellen, die in zijn
Nationaal Request opri ep tot het bewapenen en versterken van de zgn. 'vrijkorpsen'. Voor de regenten kwam de
(nu a lweer) 4e Engelse oor log (17 80-17 84) wel z eer ongelegen , omda t hierdoor de overzeese han del vrijwel stil
kwam te liggen (zeker nadat de Engelsen honderd en han delsschepen wisten te veroveren ) en bovendien
moesten ook nog overzeese gebiedsdelen worden prijsgegeven, zoals het 'kleine maar dappere' St.Eustatius
(van waaruit zo'n sterke steun aan de Amerikaanse opstandelingen was verleend en dat da ardoor 'doorn in h et
oog' van de Engelsen was geworden) én de eerder genoemde barrièresteden.
Het teleurstellende verloop van deze oorlog vergrootte alweer de afstand t ussen de regen ten-oliga rchie en het
stadh ouderli jk hof (en huis), dat vanwege de familiebanden van heimelijke Engelse sympathieën werd verdacht, tot in schotschriften toe. Om dat aan Pr ins Willem V het bevel over de troepen in 's Gravenhage werd
ontnomen, trok deze zich diep teleurgesteld terug naar Nijmegen, waardoor Gelderland voorlopig (officieel)
Oranjegezind bleef. Van hieruit reisde de prins regelmatig naar plaatsen die hem n og enigermate steunden,
zoals Leeuwarden, Groningen en Middelburg. Als woordvoerder van de prinsgezinden trad meer en meer naar
voren Gijsbert Karel van Hogendorp, in 1786 afgestudeerd als jurist.
De patriotten moesten wel de schijn verm ijden als z ouden zij de ban den met Fr ankrijk nauwer wil len aanhalen.
Eind 1784 werd door vooral de meer 'moderne' patri otten een 'Act e van Verbin tenis' on dertekend tot 'main tien
(handhaving) ener wettige republiceinse regeringsvorm', waarbij wel het erfsta dhoud ersch ap ondergeschikt zou
dienen te zijn aan 'een volksregering bij representatie'.
Door Deandels, grootgrondbezitter te Hattem, e.a. werd de daad alvast bij dit woord gevoegd, maar toen in
1786 een Pr uisisch legertje de prins te h ulp kwa m en optrok n aar de opsta ndige stadjes Hattem en Elburg,
gaven die zich onmiddellijk over. Echter: als reactie hierop besloten de Staten van Holland, Zeela nd, Overi jssel
én Gronin gen om Willem V 'voor straf' af te zetten als opperbevelhebber (kapitein-generaal) van het leger. Die
winter bleef het onheil spellend r ommelen in vrijwel alle gewesten: de vooral 'volkse' opstoot jes waren proOranje, maar de prins bleef aarzelen en ten slotte besloot hij zijn gemali n Wilhelmina van Pruisen (!) na ar den
Haag te sturen; doch deze werd op 28 juni 1787 door vrijkorpssoldaten tegengehouden bij Goejanverwellesluis,
een euvele daad die ook veel patriotgezinden veel te ver ging. Enkele maanden later trok koning Frederik van
Pruisen, met toestemmi ng van de St aten van Gelderlan d en warm on thaal d en begeleid door van Hogendorp,
ons land binn en, ook om de belediging zijn zuster aangedaa n te wr eken. Het vakkund ig opgestookte 'gra uw'
kwam nu pa s goed in beweging en veel patriott en moesten h aastig h et hazepad kiezen, veelal in de richting van
Frankrijk. Het moet Prin s Willem V, die in vrijwel al zijn oude rechten wer d her steld, worden nagegeven dat
hij op geen enkele manier neigde tot een 'bijltjesdag', maar juist trachtte de verhitte gemoederen te sussen.
Het was ook in 1787 dat voor het eerst de 'Ommelander Courant' verscheen, uitgegeven en gedrukt door de
patr iot Leonard Bolt aan het Hoendiep in Hoogkerk, later in het 'Ommelanderhuis' in de stad Groningen.
Veel predikanten, op de hoogte van de inmiddels ruimschoots in omloop zijnde revolu tion aire lectuur, werden
de voorgangers en profeten van het 'patriottism e'; ze vonden vooral een gewil lig oor bij de meer of mi nder
'gezeten' boeren, die veelal nog de meest trouwe kerkgangers waren gebleven, maar riepen anderz ijds met hun
'moderne vrijzinnigheid' ook wel weerstand op bij de orthodoxe gewone man; en de onkerkelijken werden vaak
gewoon van de weeromstuit Oranjegezind.
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Uit de (toen!) toch wat onverwachte hoek van 'domin ees van de revolutie' kwam ook ds. Bruins van Lutjegast:
hij fulmineerde vanaf de kansel tegen Oranjehuis en Oranjekliek, en riep op tot de oprichting van vrijkorpsen,
om gewapenderh and de ma cht over te kunnen nemen. In 1788 moest hij uitwijken en werd hij bij verstek
veroordeeld tot verbanning uit de provincie. De dominee van Oostwold ontpopte zich pas in 1795 als patriot,
doch dat was wellicht uit woede over wat hem eerd er was aangedaan : in 1784 h ad het gericht van Vr edewold
hem veroordeeld wegens hulp bij mishandeling en vergrijp aan andermans goed, waarop hij door de classi s nog
eens drie maanden werd geschorst 'wegens vergeting van sijn Publijk Caracter als predikant'; in die periode
moest hij elke zondag de preken en vermaningen aanhoren van vervangende classiscollega's tot dezen zélf in
opspraak kwamen: ds. Tonckens van Hoogkerk wegens (zelfs) préken 'in kennelijke staat' en ds. Siertsema van
Tolbert, ook al vanwege 'ergerlijke dronkenschap'!
Aan het eind van deze eeuw zou - eindeli jk - het heilloze verbond tussen kerk & sta at worden opgeh even: het
collatierecht, vanouds gebonden aan gr ondbezit doch steeds meer los daar van versjach erd, ha d geleid tot een
soort 'regentenkerk' of (hier) 'jonkerskerk'. In 1783 werd nog wel weer eens nadrukkelijk bevestigd dat het
behoren tot de hervorm de staatsker k voorwaarde was voor het bekleden van publieke functies. En in febr. 1788
schreven de staten van Groningen nog het volgende (voor) aan de kerken:
'Van nu aa n zal men bidden voor 't lieve Va derland, dessel fs voorspoed en welvaart, voor de Kerke daarin
geplant en in 't bijzonder voor hunne gemeenten, voor Hunne Edel Mogenden, de Heeren Staten van de Stad
Groningen en de Ommelanden, de Opperste Souverein dezer gewesten en voor de Heeren Staten van de overige
gewesten, derselver buren, vrienden en bondgenoten, voor Zijne Door luchtig e Hoogheid de Prin ce en
Erfstadhouder, Hoogstderselver Koninklijke Gemalinne en vorstelijk Huis, voor Hunne Edel Mogenden
de Heren van de Ommelan den en desselfs Gecommiteerde Raden, voor het Edele Er entfeste Gericht ter pla atse
mitsgaders alle Hoge Collegien van Staat en Justitie en allen die in Hoogheid gesteld zijn'.
Maar nog geen tien jaar later, in maart 1796, begroette de classis met appla us de brief van de Gedeputeerde
Representan ten van Stad & Lande, waarin werd meegedeeld dat de 'Synoden van Kerkgenootschap belijdenis
doende van de Kristelijke Gereformeerde godsdienst' niet langer door enig poli tiek gezag z ouden worden
gesteund (resp. bevoorrecht). Kort daarna werd ook het collatierecht afgeschaft: de kerk moest nu maar leren
op eigen benen te staan...
In een tijd(per k) dat ook grote delen van het volk (en van de volkeren) ein delijk wel eens op eigen benen
wilden staan, en het zonder de beveili ging en bevoogding meend en te kunn en stellen van Vorst & Vaderland,
God & Moederkerk. Want dat was immers nu net de essentie van de Verlichting, volgens de wereldvermaarde
filosooof Immanuel Kant (1724-1804): 'Sapere Aude!' oftewel: 'Durf je eigen verstand te gebruiken!'
In onze - van origine toch revolutionaire - Republiek bleef het bij broeien en hier en daar rommelen, tot in de
staatskerk toe, maar het echt e onweer kwam tot uitbarsting i n het veel conservatievere Frankrijk, waar
'wereldgeschiedenis' werd geschreven met de vermaarde Franse Revolutie van 1789: als mijlpaal de markering
naar een nieuwe tijd en alleen al daarom ook van belang voor deze 'klein e' (staats- en str eek-) geschiedenis:
In 1774 viel de verkwistende Lodewijk XV (aan hem wordt de stoute uitspraak toegeschreven: 'Après nous le
déluge') ten offer aan de pokken, waarna zijn 20-jarige kleinzoon (4 jaar daar voor getrouwd m et de toen nog
maar 14-jarige Maria Antoinette, dochter van de keizerin van Oostenrijk) als Lodewijk XVI de troon besteeg:
aanva nkelijk een al even 'absoluut vorst' over een land dat na een periode van economische opbloei weer aan de
rand van een bankroet stond.
Door een dalend sterftecijfer en verbeteringen op landbouwgebied (en landontginni ngen) was er een gestage
groei van de bevolking ontstaan. Frankrijk telde in die tijd 25 miljoen inwoners (ter vergelijking: de bevolkingsgrootte van Spanje, Engeland en Nederland bedroeg resp. 10, 9 en 2 miljoen) waarvan minstens 85 % op
het plattela nd en van de (nog nauwelijks g emechaniseerde) lan dbouw leefde, zij het dat er int ussen ook wel
enkele industriegebieden tot bloei waren gekomen en er een bezittende klasse was ontstaan van kooplieden,
reders, bankiers en ondernemers, die weer werk boden aan duizen den klerk en, boekhouder s, arbeider s en
dagloners. De maatschappij werd meer en meer gekenmerkt door deze 'klasse-indeling', hetgeen op gespannen
voet kwam te staan met de, al vanaf de Middeleeuwen rotsvast gewortelde standen-maatschappij, met de
overzichtelijke en onveranderlijke indeling: 'zij die bidden' (de geestelijkheid),
'zij die vechten' (d e ridderadel) en 'zij die werken' (de boeren en later: al die anderen).
De eerstgenoemde 1e stand, van aartsbissch op tot dorpspast oor, besloeg slechts 0.8% van de bevolkin g, de adel
of 2e stand h et dubbele daarvan: 1.6% (waar van echter weer een kleine minder heid tot de 'echte' oude adel
behoorde en daarvan weer een klein deel tot de hofadel; een weinig benijdenswaardige tussenpositie werd
ingenom en door de provinciale adel: de vaak ook nogal berooide la ndjonkers). Van de 3e stand, die van de
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'boeren, burgers en buitenlui', behoorde slechts een klein deel tot de 'bourgeoisie' nl. ca. 8.4% van de totale
bevolking (deze 'kla sse' werd dan n og weer onderverdeeld in 'haut e bourgeoisie': rijke kooplieden en bankier s;
'moyenne bourgeoisie': artsen, apothekers, juristen, intellectuelen; en 'petite bourgeoisie': kleine zelfstandigen,
ambachtslieden, ambtenaren en klerken), een nog kleiner deel tot de industriële arbeidende stand (nl. 4. 6%) en
het overgrote deel tot de boeren en landarbeiders (84.6% van de total e bevolking!). Het war en deze laa tste (en
laagste) groepen waar op de lasten van het lan d werden afgewenteld, via dir ecte en indirecte (zoals de
ingrijpende zout-)belastingen: tot 70% van het boeren inkomen ging h ieraan weg. De 1e en 2e stan d waren
echter goeddeels vrijgesteld van belastingbetalin g en hadden z elfs het recht om bepaalde belastingen te héffen
(zoals de 'tienden') of de nog altijd bestaande feodale 'herendiensten' te vragen van het volk.
Tussen 1700 en 1789 stegen de prijzen met maar liefst 65%, de lonen met slechts 20%. Het sterk uitgegroeide
leger slorpte ruim 30% van de staatsuitgaven op, de renten voor de almaar opgelopen staatslen ingen ver gden
ook nog eens 30%! De ene na de andere reddingsoperatie leed schipbreuk, en steeds was het weer de
desbetreffende schatkistbeheer der die het loodje legde.
Het echte verzet kwam echter niet, althans niet in eerste instantie, van het gewone volk maar van de zgn.
'Provinciale Staten' en van de (vnl. stedelijke) 'Parlementen' (standen-gerechtshoven met een soort inspraakbevoegdheid, die gedomineerd werden door de zgn. 'ambtsadel', vaak afkomstig uit de gegoede burgerij): die
wilden niets weten van enige belastingverhoging als daar niet op z'n minst enige inspraak in de besteding van
de belastinggelden tegenover stond. Ze werden (dan ook) door Lodewijk XV opgeheven, maar later door diens
opvolger weer in ere hersteld. En nét toen het erop begon te lijken dat eindelijk orde op zak en zou worden
gesteld, raakte Frankrijk in 1778 betrokken bij de Amerikaan se vrijheidsoorlog (én uit anti-Engelse gezindheid
én uit sympathie met de hervormingen die daar plaatsvonden) en nam dientengevolge de staatsschuld zulke
gigantische vormen aan dat een drastische belastingverhoging echt niet uit kon blijven . Daarvoor was ech ter
wel de steun nodi g van een gezaghebbend orgaan, maar aangezien de koning afkerig bleef van de bijeenroeping van de Staten Generaal (de 'standenvertegenwoordiging' die sinds 1614 niet meer had gefungeerd: zo
'absoluut' was de koninklijke alleenheerschappij!) werd een 'vergadering van notabelen' bedacht, gerekruteerd
uit alle dri e de standen (zij het van de 3e stand h ooguit uit de h ogere lagen daarvan ), doch deze 144 vertegenwoordigers, met vaak grote eigen belangen in industrie en nijverheid, betoonden zich zeer afkerig van
belastingverhoging, en toen de toenmalige 'controleur general' ook nog een te rooskleurig beeld bleek te
hebben opgehangen van 's lands financiën, werd (ook) hij door de koning aan de kant gezet.
Intussen was er een soort (politieke) partij ontstaan van zgn. liberalen uit alle (3) standen, die elkaar veelal
hadden gevonden in exclusieve salon s en clubs, vrijmetselaarsloges, ma ar ook wel in veel minder exclusieve
koffiehuizen. Arti kelen, pam fletten en verklaringen waren niet van de lucht! Deze 'patriottische partij' inspireerde zich nader hand vooral op de gebeurtenissen in Amerika en werden daarom ook wel als 'Amerikanen'
gedoodverfd. Anderzijds waren gelijksoortige bewegingen in nabuur landen weer op de Franse patriotten
geïnspireerd. Dat in 1787 de Nederlandse patriotten in het nauw en zelfs op de vlucht werden gedreven door
een Pruisische legermacht zónder dat Frankr ijk in staat was te hulp te komen, verscherpte aldaar zelfs de
binnenlan dse crisis.
.
En toen in 1788 de schatk ist letterli jk leeg bleek te zijn, en door de tegen vallende gr aanoogst de br oodprijzen
de pan uit rezen en tot overmaat van ram p door een extr eem streng e winter de diepe ellende ten top steeg, bleef
de koning niets an ders meer over dan het opgeven van zijn absolutisme, door - eindeli jk- in te stem men met h et
bijeenroepen van de Staten Generaal (in medio '89). Vooral de verkiezingsprocedure voor de 3e stand was
echter geen eenvoudige zaak; als voorlopig soelaas mochten de vele diverse kiesvergaderingen van steden,
wijken, dorpen en gilden alvast 'cah iers de doléan ce' aanleggen: lijsten met gr ieven, die echt er door het m eer
welsprekende deel der natie nogal nadrukkelijk werden gemanipuleerd...
Door een tegenvallende graanoogst in 1788 daalden de opbrengsten voor de boeren en stegen de broodpr ijzen
in Parijs (tot boven de 50%), en voor de wijnboeren verliep het al niet minder ra mpzalig.
Intussen begon het gewone volk van Parijs zich steeds sterker verwant te voelen met de 3e stand (die van de
gegoede burgerij!) die het zo moeilijk werd gemaakt in de eindelijk bijeengekomen Staten Generaal (van 1139
afgevaardigden, waarvan 578 uit de 3e stand). Medio juni stelde deze 3e stand de eerste revolutionaire daad
door zich uit te roepen tot (wetgevende) Nationale Vergadering, waarna n ota bene de meerderheid van de 1e
stand (die van de geestelijkheid, voor het merendeel bestaande uit eenvoudige parochiepastoors) besloot zich
hierbij aan te sl uiten. Toen daar op de koning, in een zwakke poging het get ij te keren, de deuren van de
vergaderzaal sloot, kwam men bijeen op de nabijgelegen kaatsbaan, waar de dure eed werd gezworen n iet
uiteen te gaan voor er een grondwet was gegrondvest op solide basis.
De vernietiging van dit besluit door de koning lapte men aan zijn laars, waarop de koning bakzeil haalde en de
restanten van de 1e en 2e stan d adviseerde zich bij de Nationale Vergadering aan te sluiten. En daarmee was
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de omwentelin g pas goed een feit! Maar in tussen werden rond Par ijs en Versai lles troepen samengetrokken die
het ergste deden vrezen. Als op dat moment het volk van Parijs (toen al een wereldstad met een miljoen
inwoners!) niet de straat was opgegaan, had hier de revolutie een voortijdig einde gevonden. De volkswoede
richtte zich eerst vooral op de douaniers die de invoer van het schaarse voedsel moesten controleren; de politie
was te gering in omvang om hier iets tegen te ondernemen en van de militair en liepen er steeds meer ove r,
zodat er een toestand van volkomen anarchie dreigde te ontstaan.
Op de later legendarisch geworden datum barstte de bom: de 14e juli 1789 bestormde 'het gepeupel' h et Hotel
des Invalides, waar 30.000 geweren werden buitgemaakt, én de gehate staatsgevangen is de Bastille. Door
ontrouw van de troepen was het niet (langer ) mogelijk hi ertegen iets te ondern emen en dus blee f de koning
niets anders over dan zich bij de toestand neer te leggen. Als een soort 'troostprijs' kreeg h ij de vana f die tijd
bekende drie-kleurige kokar de uitgereikt: het rood en blauw van de stad Parijs doch het wit van de Bourbons 'als eeuwige band tussen vorst en volk'.
Tot eind augustus voltrekt de omwenteling zich ook in andere steden en streken van Fr ankrijk, soms op een
hele zachtaardige wijze, elders heel radicaal, maar wel altijd met de instelling van revolutionaire comité's,
gedomineerd door de patriotten . In feite werd de macht overgenomen door de 'haute et moyenne bourgeoisie',
oprecht van zins de autocratie (van de aristocrati e) te vervangen door een in elk geval meer dem ocratisch
systeem, waarbij niet de geboorte doch de bekwaamheid bepalend zou (moeten) zijn voor de plaats die de mens
in de maatschappij inneemt.
Ten plattelande was de tijd zo mogelijk nog meer rijp voor de revolutie: al jarenlang was de toestand van
vooral de kleine boeren , die slechts een klein lapje grond in eigendom of in pacht hadden , ziender ogen
verslechterd. Herhaalde misoogsten deden de rest: een wanhopig 'landbouwproletariaat' zwierf over het land,
op zoek naar werk bij een rijkere pachtboer of een grootgrond bezitt er, want ook de textielindustrie bood al
gauw geen soelaas meer. De ari stocra tisch e gron dbezitters werden verantwoordelijk geacht, ook voor het zo
moeilijk op gang komen van de Staten Generaal, waar veel heil van werd verwacht. De vonk vanuit Parijs bij
dit kruitvat zorgde voor een ongekend hevige uitbarsting van volkswoede, waarbij honderden kastelen,
landhuizen, kloosters en bisschoppelijke paleizen in vlammen opgingen.
Maar zowel het 'gewon e volk' van de steden als van het pl attel and ging het toch niet z ozeer om aller lei
hooggestemde idealen: zelfs zoiets als 'vr ijheid' was voor hen een luxe die ze zich bijn a niet kon den voorstellen
bij de dagelijkse strijd om het naakte bestaan: aan de honger en de armoede en ellende moest een eind komen,
en ook zij eisten een besch eiden deel van de koek. De eigenli jke revolutiona ire ideal en werden bedach t, onder
woorden gebracht en uitgedragen door de (vooral nieuwe) intelligentsia, die er een beroep van had gemaakt
over maatschappelijke vragen na te denken (later kwamen ook de 'b eroepsrevolutionairen' uit dit soort kringen
voort), maar de producti viteit, aan th eorieën, verklari ngen, pamflett en en proclamat ies, was vaak omgekeerd
evenredig met wat er feitelijk veranderde (verbeterde) in het leven van alledag (het was vooral aan de ongekend
goede oogst van 1789 te danken dat de broodprijzen weer daalden en de rust in het land geleidelijk weerkeerde!)
Reeds in augustus 1789 werden de 'Rechten van de Mens en van de Burger' aangenomen door de Wetgevende
Vergadering, een historisch document (zo niet: monument!), waarin niet alleen de invloed van Rousseau
doorklinkt, maar ook die van Montesquieu en van Volt aire - doch waarin ook politieke compromissen zijn
verscholen (zoals die van het 'heilig r echt op eigendom', kenn elijk bedoeld om de aristocratie enigszin s gerust
te stellen):
Art. I: De mensen worden vrij en gelijk in rechten geboren en blijven dat. Maatschappelijke verschillen
kunnen er alleen zijn als ze berusten op het gemeenschappelijk nut.
Art. II: Het doel van elke staatkundige instelling is de instandhouding van de natuurlijke en onvervreemdb are
mensenrechten. Deze rechten zijn: vrijheid, eigendom, veil igheid en verzet tegen onderdrukking.
Art. III: De oorsprong van alle soevereiniteit ligt wezenlijk in het volk; geen instelling of individu kan gezag
uitoefenen, dat niet nadrukkelijk hieruit voortvloeit.
Art. IV: Vrijheid bestaat hierin, dat men alles kan doen wat een ander niet schaadt. Zo heeft de uitoefening
van de natuurlijke rechten van iedere mens geen andere grenzen dan die, welke aan de andere leden van de
maatschappij diezelfde rechten verzekeren. Deze grenzen kunnen slechts door de Wet vastgesteld worden.
Art. V: De Wet heeft alle en het recht om de daden te verbieden die de maatschappij kunnen schaden. Alles
wat niet door de Wet verboden is kan niet worden verhinderd en niemand kan gedwongen worden tot iets dat
niet in de Wet is voorgeschreven.
Art. VI: De Wet is de uitdrukking van de algemene wil. Alle burgers hebben recht om persoonlijk of door hun
vertegenwoordigers mee te werken aan de totstandkoming ervan. De Wet moet voor iedereen op dezelfde
wijze gelden, of hij beschermt of straft. Omdat alle burgers in de ogen van de Wet gelijk zijn, hebben zij op
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gelijke voet toegang tot alle openbare waardigheden, plaatsen en ambten, volgens hun geschiktheid, en
zonder andere verschillen dan die van hun goede eigenschappen en hun talenten.
Art. VII: Geen mens mag beschuldigd, aangehouden of in hechtenis genomen worden dan in de gevallen, die
door de Wet bepaald zijn en op de wijze waarop het in de Wet wordt voorgeschreven. Zij die vragen om
willekeurige (= buiten het recht om) bevelen, die willekeurige bevelen geven, uitvoeren of laten uitvoeren,
zijn strafbaar. Maar elke burger die uit kracht van de Wet gearresteerd of geroepen wordt, moet terstond
gehoorzamen, anders maakt hij zich schuldig aan verzet.
Art. VIII: De Wet mag alleen straffen bepalen in gevallen waarin dit volstrekt en klaarblijkelijk noodzakelijk
is. Niemand kan gestraft worden als het niet gebeurt uit kracht van een bepaalde wet, die is afgekondigd voor
het bedrijven van zo'n misdaad en wettig is toegepast.
Art. IX: Ieder mens moet zolang voor onschuldig ge houden worden totdat hij sc huldig is verkla ard. Als het
onvermijdelijk is een beschuldigde vast te houden, moet alle strengheid die niet noodzakeli jk is om zich van
die persoon te verzekeren, met nadruk door de Wet verhinderd worden.
Art. X: Niemand mag wegens zijn opvattingen, ook niet wegens godsdienstige opvattingen, lastig gevallen
worden zolang het uiten ervan de door de Wet gevestgde openbare orde niet verstoort.
Art. XI: De vrije mededeling van gedachten en meningen is een van de kostbaarste rechten van de mens; elke
burger mag dus vrij spreken, sch rijven, drukk en - onder voorbehoud van die gevall en die door de Wet zijn
bepaald om misbruik van deze vrijheid te voorkomen.
Art. XII: Om de rechten van de mens en van de burger te garanderen is een openbare macht noodzakelijk.
Deze macht is dus tot het voordeel van alle burgers ingesteld en niet voor het particuliere nut van degenen
aan wie de macht is toevertrouwd.
Art. XIII: Voor het onderhoud van de openbare macht en voor de uitgaven van de regering is een gemeenschappelijke bijdrage onontbeerlijk. Deze moet gelijkelijk over alle burgers worden verdeeld in verhouding
tot hun vermogen.
Art. XIV: De burgers hebben het recht, zelf of door hun vertegenwoordigers, de noodzakelijkheid van de
algemene bijdrage te beoordelen, deze in vrijheid goed te keuren, het gebruik ervan na te gaan en er de
hoeveelheid, de heffing, het inzamelen en de duur ervan te bepalen.
Art. XV: De maatschappij heeft het recht om aan ieder openbaar ambtenaar rekenschap van zijn beleid te
vragen.
Art. XVI: Alle maatschappijen waarin de rechten van de mens niet gewaarborgd zijn en de machten niet
gescheiden, hebben geen grondwet.
Art. XVII: Omdat het eigendom een heilig en onvervreemdbaar recht is, kan niemand ervan beroofd worden
behalve wanneer de openbare, wettelijk vastgestelde noodzakelijkheid het onomstotelijk eist en dan nog
alleen onder voorwaarde dat er een juiste en tevoren vastgestelde schadeloosstelling wordt gegeven.
En vervolgens verliep ook deze 'moeder van alle revolutie’s' zoals later alle revoluties zouden 'verlopen' (in
dubbele betekenis), nl. op een wijze die meer doet denken aan de oorspronkelijke betekenis van het woord
revolutie ('omwentelin g' in de zin van h emellicha men die hun vaste baan beschrijven: de eeuwige wederkeer
der dingen), dan aan de betekenis die er nu aan wordt gehecht: drastische veranderin g tot iets geh eel ni euws
en volkomen ongekends.
Voorlopig kwam het gewone volk er in elk geval niet meer aan te pas: de gegoede burgerij resp. de patriottenpartij, die partij h ad gekozen voor de oorspronkelijk aristocratische (!) oppositie tegen de absolute mona rchie,
had een min of meer gelijkwaardige positie gekregen en zette zich in voor de verwerkelijking van hun
wensen, die niet zoveel verschilden van die van de aristocratie: absolute bescherming van particulier bezit,
burgerlijke vrijheden en een constitutionele monarchie (en daarmee eerder geldend als grondleggers van het
19e eeuwse liberalisme dan van het latere socialisme!). Hoewel men de 'Verklaring van de Rechten van de
Mens en van de Bur ger' met de mond bleef belijden, bleef men uiterst beducht voor een te grote i nvloed van
het gewone volk.
.
.
Uitzondering hierop vorm de Robbespiere, die al van af het begin ver klaard voorstander was van een algemeen
kiesrecht. In de Wetgevende Vergadering spitste de (woorden-)strijd zich allengs toe tot die tussen de wat
meer behoudende Girondijnen en de (latere) meer volksgezinde Jacobijnen.
Een door de koning uitgelokte buitenlandse interventie werkte in die zin averechts uit dat hierdoor juist de
'nationale krachten' werden gemobiliseerd en het gewone volk weer te hulp moest komen, vanaf die tijd veelal
aangeduid als 'sansculotten' (= zonder kniebroek), in meerderheid bestaande uit de kleine bezittende
middenstand en geschoolde amba chtslieden, met niet zelden een eigen werkplaats en enig personeel; dus
duidelijk een sociale laag boven het echte stadsproletariaat (resp. 'les miserables').
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De (in)stem ming van het 'echt e' lagere volk werd vooral bepaald door econom ische omstandigheden: al tijd
weer die graan- en broodprijzen, maar ook wel monetaire inflatie (door de almaar voortdurende oorlogen). Na
verspreide boerenopstanden in 1792 tegen de nog altijd in ere gehouden feodale rechten (waarbij weer vele
kastelen aan de vlam men ten pr ooi vielen ) was de tijd rijp voor de zgn . 'tweede revoluti e', wa arbij met
geweren en pieken bewapende volksmassa's de koninklijke familie gevangen namen.
Veel (ook centrale) macht kwam hierna te berusten bij de Parijse Commun e, voor een derde deel bestaande uit
winkeliers en ambachtslieden, en vooral hier kon Robbespiere zijn m acht botvieren. Door de dreigende
Pruisisch e opmars raakte het volk in paniek: gewapende benden schuimden de overbevolkte gevan genissen af,
waarbij duizenden gevangenen eenvoudigweg werden afgemaakt. Noch de Wetgevende Vergadering noch de
Parijse Commune durfde hiertegen iets te ondernemen. Nadat hertog Brunswijk toch tenslotte nog tot de
terugtocht was gedwongen, m aakte de Wetgeven de Vergader ing pla ats voor de Nation ale Conventie: de
republiek was daarmee pas goed een feit geworden!
De nieuwe politieke elite die aantrad, gekozen bij verkiezingen met een opvallend lage opkomst (10-50% van
alle stemgerechtigden) had inmiddels voldoende bestuurlijke ervaring opgedaan in de nu al 3 jaar durende
revolutie. De meerderheid kwam voort uit de gegoede burgerij en verhoudingsgewijs veel meer uit de steden
dan van het platteland; ongeveer de helft (van de 749 gedeputeerden) was jurist, een vijfde bestond uit
zakenl ieden en industriëlen, de rest kwam voort uit de landbouw, wetenschap etc. En ondanks het algemene
(zij het getrapte) kiesrecht, zaten er géén boeren en géén sansculotten (laat staan het nog lagere volk) in de
zgn. Con ventie. De sta rt van de Republiek was overigens wel radicaa l: er werd een nieuwe republikeinse jaartelling ingevoerd, met een geheel nieuwe indeling en naamg eving, en n ieuwe benamin gen als 'citoyen' voor
burger deden hun intrede; en vana f deze periode dateer t ook de bekende stri jdkreet: 'Li berté, Egalité,
Fraternité' (Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap).
Intussen ging de richtingenstri jd door tussen de vooralsnog oppermachtige Girondijnen (de 'septembermoorden' hadden velen in dit gematigde kamp gedreven, en ook de bedreiging vanuit de buitenlanden werkte in
hun voordeel, omdat ze golden als zeer bezielde patriotten) en de allengs aan macht en invloed winnende Jacobijnen (vooral steunend op de Pa rijse Commun e). Het proces tegen de koning kon door de Girondijnen niet
langer worden tegeng ehouden: op beschuldigin g van contr a-revolution aire acti es werd na eindeloos durende
hoofdelijke stemmi ngen met een z eer kleine meer derheid de doodstraf tegen Lodewijk XVI geëist: op 21 juni
1793 viel het hoofd van de intussen burger Louis Capet geheten ex-koning onder de guillotine. En de
weifelende houding van de Girondijnen kon vervolgens door Robbespiere aan de kaak worden gesteld als
'contrarevolutionair', de gevaarlijkste beschuldiging in die tijd (zelfs de volksrellen in het vroege voorjaar van
1793 werden door Robbespiere als zodanig aan geduid).
De tijd was rijp voor 'De Terreur', een schi jnbaar welhaast onvermijdelijke fase in elke gewelddadige
omwenteling, waarbij 'de revolutie haar eigen kinderen verslindt'. Centraal werd er een Revolutionair
Tribunaal ingesteld, regionaal gingen zgn. Comité's van Waakzaamheid (weer vnl. bestaande uit sansculotten) op jacht naar politieke (en andere!) tegenstanders. En ook deze ontwikkeli ng werd weer geh eel
geregisseerd door revolution aire acti visten (militan ten), de 'n ieuwe vrijgestelden ' die zich de luxe konden
permitt eren al hun tijd en energie aan de revolutie te besteden (de sansculotten moesten hun bedrijf gaande
zien te houden). Het volk kwam nimmer spontaan in beweging, eraan vooraf gingen altijd perioden van
voorbereiding: organ iseren , werven, motiveren etc. E n bij allerlei belangri jke stemmingen bleef de opkomst
steken rond een gemiddelde van slechts 10%! Juist ook vanwege deze lauwheid, naast de aanhoudende druk
op de grenzen en de verspreide opstanden elders in het la nd, moest de zaak op de spit s worden gedreven - en
dat was Robbespiere wel toevertrouwd.
In deze meest schokken de (en tot de verbeelding sprekende) fase van de Franse Revolutie werden naar
schatting maar liefst zo'n 40.000 politieke tegensta nders (maar ook hamsteraar s en oorlogswinstmakers)
terechtgesteld, waarvan ¼ onder de guillotine, in die tijd centrum van een soort volksvermaak.
Ook Mari e Antoinette werd alsn og een kopje klei ner gemaa kt en zelfs Robbespiere zélf ontsprong niet aan
deze 'dans rond de galg': na in een debat in de Conventie ten val te zijn gebracht viel zijn hoofd in 1794.
Daarna ging het sn el bergafwaar ts met de revolutie: eerst wer d de centrale macht n og even verdeeld over de
vier leden van Het Directoire, maar al na 4 jaar was een eenvoudige staatsgreep van de succesvolle generaal
Napoleon voldoende om de macht te concentreren in (weer!) één persoon, eerst als '1e Consul' van Frankrijk,
echter al 5 jaar later in de onverhulde vorm van keizerlijk monarch. Het was deze Napoleon Bonaparte die
bepaalde verworvenheden van de Franse Revolutie (wél het gelijkheidsbeginsel, maar niet de vrijheid van
meningsuit ing en zéker ook niet de volksin vloed!) wist 'uit te voeren ' naar (of: op te drin gen aan ) de door hem
veroverde buitenlan den, en die vooral ook daardoor een onuitwisbaar stempel heeft weten te drukken op de
volgende eeuw(en).
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Nog tijdens het Consulaat werden de vele verschillende wetten 'gecodificeerd': op één lijn gebracht volgens
het uitgangspunt van 'geli jkheid voor de wet '. Zo ontstond de 'Code Civil' (Burgerlijk Wetboek), maar ook de
'Code Pénal' (Wetboek van Strafrecht) en zelfs de 'Code de Commerce'. De macht bleef berusten bij de
gegoede middenst and, de laag van de 'nieuwe rijken', waar ook menige maarschalk uit werd gerekruteerd.
En de culturele stijl stak de decadentie van de Bourbons naar de troon: de 'Empire' kreeg daardoor iets
parvenu-achtigs.
Overigens was al tijdens de woelige jaren van de laatste decennia van de 18e eeuw (ook) ons land in de Franse
invloedssfeer geraakt en dat n og niet eens z ozeer onder m ilitaire druk (hoewel die wel voortdurend onze
zuidgrens bedreigde: eerst door Dumouriez in 1792, toen al bijgestaan door het 'Bataafse Legioen' van
uitgeweken patriotten onder commando van Daendels, twee jaar later door Pichegru, die zelfs wist door te
stoten tot aan de grote rivieren), maar veelmeer door verspreiding van de revolutionaire gedachten, waarvoor
kennelijk alom de geesten rijp waren. Het was de 'geest van de Verlichting' die vaardi g was geworden over
brede lagen van ons volk, de 'tijdgeest' waaraan gewoonweg niet viel te ontkomen!
Het was (dan) ook in deze tijd dat een instelling voor volksopvoedin g ('volksverheffin g'!) ontst ond, te weten
'De Maatscha ppij tot Nut van 't Algemeen ', weliswaar (als eerste in 1784 in E dam) opgericht door een
doopsgezinde predi kant, doch nadrukk elijk n iet politiek of kerkelijk gebonden (al was in deze beginjaren de
patriottisch e invloed n atuur lijk onmiskenbaar). Revolutionair was deze burgerlijke instelling ook bepaald niet,
zoals moge blijken uit een toespraak bij de opening van het Rotterdamse 'depar temen t' in 1785: het ging erom
de gewone man beschaving en ontwikkeling bij te brengen 'h etgeen men echter niet zo moet versta an, alsof
wij onder alle rangen en standen van mensen een gelijke trap van kundigheid en wetenschap willen invoeren;alsof wij de landman, de zeeman, de ambachtsman, de handwerker, van hun gewone en lagere bezigheid
willen aftrekken en aan de letteroefening toewijden. Dit zou een ongelukkige verwarring en een grote
verbijstering veroorzaken...'. Op de laatste da g van 1791 werd de Gronin ger afdelin g opgericht , door een
schoolmeester, een dominee en een regent. Allereerst probeerde men met 'volksboekjes en populaire
geschriftjes' de onontwikkel den opwaarts te stuwen in de vaart der volken, maar ook reeds in 1791 werd in
Haarlem de eerste 'volk sbibliotheek' opger icht (nog weer wat later waren er in Rotterdam 'boekbezorgers'
actief, die de boeken bij de mensen thuis brachten, en zelfs kende men in 1798 in de Zaanstreek al 'gezinsleesportefeuilles'!). Veel heil werd verder verwacht van 'herhalingsscholen' en van 'volksvoordrachten'. Met het
peil van het gewone onderwijs bleef het intussen uitermate droevig gesteld! Wel waren er in de stad
Gronin gen rond het midden van de eeuw al een tweetal 'diaconiescholen' beschikbaar voor de 'bedeelden',
maar er waren ook ouder s die het wel zonder steun konden stellen doch niet in staat waren het school geld op
te brengen; speciaal voor hen sticht te Van Swinderen in 1784 zijn 'Liefdeschool', waar van de doelstell ing wel
duidelijk werd uit de toespraak van ene (progressieve!) professor Chevallier i n 1794: 'h et jeugdelijk onderwijs,
wel ingericht en verstandig bestuurd, formeert den nijveren ambachtsman, den deugdzamen landzaat, den
wijzen burger, den red elijken eerbiedger van zijn overheid, den trouwmen enden liefhebber van zijn vaderland,
den nutten huisvader , de zorgza me moeder, het g ehoorzame kin d, den eerl ijken dien stbode...' - kortom: een
onverhuld loflied op de (nog) bestaande standenmaatschappij!
En wat de 'hogere (cul turele) sferen ' betreft: juist in deze decenn ia rond de eeuwwisseling compon eerden
'klassieke' muzikale genieën als Haydn (1732-1809), Mozart (1756-1791) en Beethoven (1770-1827) hun
grootste en meest ont roerende m eesterwerken ; hoewel zelf (ook) niet bepaa ld leven d in h armonische
omstandigheden, wisten ze toch hieraan te ontstijgen in een bijna bovenaardse, welhaast hemelse, harmonie!
Doch dat zal toentertijd zeker niet tot de gewone man in dat verre hoge noorden zijn doorgedrongen, evenmin
als de literaire meesterwerken van Duitse auteurs als Goethe (1749-1832) en Schiller (1759-1805) en als de
wel zeer burger-lijke lectuur van eigen bodem, van bijv. Hieronymus van Al phen, Betje Wolf en Aagje
Deken... Bekend is wel da t met n ame de Groningers niet erg belezen war en in die tijd: buitenlanders
beklaagden zich erover dat er in de stad geen behoorlijke boekhandel was te vinden. Wél ontstond toenter tijd
het Concerth uis aan de Poelstraat, waar vrij een voudige muziek wer d uitgevoerd. Toneel bleef wel héél
bedenkelijk, althans volgens de streng-calvinistische kerkeraden, alleen tijdens de toch al goddeloze (mei-)
kermis werden ook wel toneelvoorstellin gen gegeven. E n in 17 69 was er aan de Brugstraat al een houten
loods tot toneelzaal ingericht (waarop de verantwoordelijke 'cultuur-minnende' burgers, die tevens waren opgetreden als acteurs, werden verzocht vrijwillig van het avondmaal weg te blijven...). In 1789 werd er in de
Grote Leliestraat een tweede 'komedie' opgericht.
Het noordelijk 'provincialism e' was ook wel een kwestie van taal c.q. dialect. Zo had nog in 1783 burgemeester Paulus Laman, als afgevaardigde naar de Staten Generaal, m oeite met het verstaan van de 'Hollandse
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heren'! Schrijven d eden ze (al) wel in dezelfde ta al, wat een eeuw eerd er wél anders was: toen moest een boek
van de botanicus Abraham Mu nting n og worden 'vertaald' resp. bewerkt 'wijl des autheurs Groeningse stijl
veele lezers onsmaakelijk viel, ook zomtijds vrij wat duysterheyd had'. En halverwege deze eeuw waren er nog
heel wat dijk- en zijlrechters die hun eigen naam niet konden schrijven (en met een kruisje moesten tekenen).
Dit agrarische gewest kreeg gewoon te weinig contact met de rest van de wereld: zo deden koffie en thee pas
medio 1700 hun intree. Ook het hier strenge Calvinisme werkte isolationistisch!
De Universiteit had zich al wel weer enigszins h ersteld van de diepste inzin king, m aar stelde toch nog n iet
veel voor (zeker de 'eigen teelt' niet). Enige naam h ad nog wel de medicus Wouter van Doeveren, die in zijn
lectorale rede van 177 0 waarschuwde voor fabrieken 'die de lucht, het water en den grond der stad met stank
en verrotte uit waasseming en besmetten' . Maar nog in 177 2 kreeg de juri disch hoogleraar Van der Marck
ontslag omdat zijn optimisme omtrent de menselijke rede(l ijkheid) niet in overeen stemmin g viel te brengen
met de calvinistische leer van de mens als 'onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad'. .. Hij werd
weliswaar in 1795 weer in er e hersteld en in triomf binnen gehaald, maar toen viel de geest van de Verlichting ook echt niet meer te ontkenn en, zelfs hier in h et noorden n iet. Toch leidde de tijdgeest er niet toe dat het
in ons land tot een echte opstand kwam, iets waar Daendels wel op had gehoopt en aangestuurd: hier en daar
werd wel gedan st om de Vr ijheidsboom en in Amsterdam war en er wel opstootjes, doch daar bleef het bij.
Maar toen de Franse troepen steeds verd er opr ukten , zelfs tot aan Nieuwersluis, leek het Pri ns Willem V op
18 januari 1795 toch raadzaam om uit te wijken naar Engeland (vanaf het ijskoude Scheveningse strand, waar
de vissers eerst een doorgang door h et ijs moesten h akken). En ongeveer op h etzelfde moment trok het eerste
detachement Franse troepen den Haag binnen. De roemrijke Republiek der Verenigde Nederlanden ging
daarmee roemloos onder in de Bataafse Republiek, nog weer later het Koninkrijk Holland.
De nadering van h et Franse leger en de da ar voor uit vluchtende E ngelse tr oepen (die zich lieten overh alen
langs de stad verder naar Duitsland terug te trekken) bracht ook onrust onder de burgerij van Groningen en de
bevolking van de Ommelanden. Op de avond van de 23e januari 1795 kwam het zelfs even tot een kort vuurgevecht tussen gewapende burgers en patrouillerende soldaten. Maar het verbod op de exercitiegenootschappen werd al op de eerstvolgende 'landdag' van de Staten ingetrokken en op zondagmiddag 25 januari
marcheerde het genootschap 'Voor onze dierste panden' onder luide toejuichingen door de stad. Ook in de
Ommelan den werden hier en daar dgl. exercitiegenootschappen (her-)opgericht en 'comités revolutionair'
gevormd. Al op 13 februari werd door het revolutionair comité van de stad een provisioneel (stads-)bestuur
geïnstalleerd. Ook de Ommelan der patr iotten, diezelfde dag in de stad in vergaderi ng bijeen, vorm den een
dgl. comité, en bij de h ierdoor georganiseerde verkiezi ng werden achttien provisionele r epresenta nten
gekozen, waarvan vijf uit h et Westerkwartier (maar geen enkele jonker, wél enkele niet-gereformeerden).
Samen met die van de stad vormden ze de nieuwe regering van 'Stad & Lande'.
Op 7 februa ri war en jonge meisjes al begonn en versieri ngen te mak en voor de vrijhei dsboom, die precies een
week later op de Grote Mar kt werd 'geplant', nog voor de intoch t van de Fra nse tr oepen en onder een
algemene en uitbundige feestvreugde. Ook in veel dorp en werden dgl. vrijheidsbomen opgericht, bijv. in
Visvliet, een gebe urtenis die in de al eerder genoemde 'Ommelander Courant' (die intussen werd gedrukt in
het Ommelan derhui s aan de Sch oolstraat in Gron ingen: een exterritoriaal gebiedje binnen de stad van de
aldaar vergaderende Ommelander Staten) van 31 maart aldus werd beschreven: 'Deze dag was voor de
Vrijheidminnende Ingezetenen van deze Heerlijkheid (= Visvliet) en van onze weldenkend e mede Burgers en
Burgeressen van 't naburig Grijpskerk een dag van algemeene vreugde en blijdschap, wegens het opr ichten
van een extra fraaye Vrijheidsboom, om ons te erinner en dat wij door de E delmoedige Fran sche Natie nu
onlangs zijn verlost geworden van Dwingelan dij en Overheerschin g, en her steld in die Rechten, welke ieder
Mensch en Burger natuurlijk toekomt. Tot meerder luister van deze plechtigh eid, was door de Burger
Gecommiteerden van deze plaats 't Exercitie-Genootschap van Grijpskerk verzogt, het zelve met haare
tegenwoordigheid te vereeren. Aanstonds na deszelfs aankomst, wierd de Nationale Vlag op 't Oost einde van
onze Kerk geplaatst onder het schieten van drie salvo's uit klein Geweer'- 'Verders wierd deze dag in
betamelijke Vrolijkheid doorgebragt: 's avonds om half 11 uur namen de Burgers en Burgeressen van
Grijpskerk afscheid. De Taptoe wierd geslagen, en een ieder ging zeer vergenoegd na zijn Huis'.
Op 11 apr il 1795 werd en door het Om melander revolut ionair comité al le 'er fvoorrechten tot reger ing of
waarnem en van jurisdictie, zijl- en dijkrechten enz.' vervallen verklaard en het Ommelander bestuur werd
aan-bevolen een plan te maken voor de rechterlijke organisatie; in juni kwam er een voorlopige regeling dat
voor elke 'recht stoel' de stemger echtigde in gezetenen d e rechter en gerechtsdienaars mochten kiezen,
waarmee (eindelijk!) een einde kwam aan het oude (middeleeuwse!) systeem van 'omgang van rechten lan gs
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edele heerden', dat ertoe had geleid dat de rechtspraak in feite in handen was gekomen van enkele landjonkers. Maar ook in andere zin merkte men juist op het platteland dat een andere tijd was aangebroken: ni et
alleen de oude karspeli ndelin g werd vrijwel afgeschaft (er kwam wel een plan voor 'kerspelbestier ing', doch
daar bleef het vooralsnog bij), de kerkklokken luidden niet meer als aankondiging van de eredienst maar om
de tijd (van zes uur!) aa n te geven, en jonkers en eig enerfden verloren ook nog a ndere voorrechten : zo mocht
elke boer in het vervolg vrijuit op eigen land jagen en vissen. En ook bijzondere stadsrecht en (zoals h et
omstreden stapelrecht!) werden eindelijk afgeschaft.
Door de uitvaa rdigi ng van 'De rech ten van de mens en van de bur ger' wer d aangegeven da t de tijd van (in elk
geval) 'vrijheid en gelijkheid' was aangebroken. Misschien ook omdat de schri k voor het pas voorbije Franse
schrikbewind (de 'Terreur') er n og in z at, ver liep de omwenteling ten onzen t in alle rust en kalmte.
Wel had men maar te slikken dat in het zuiden enkele steden aan Frankrijk werden afgestaan en dat ons land
de 'onderhoudsplicht' kreeg van een aanzienlijke Franse troepenmacht (eind 1795 waren er wel zo'n 3000
Franse soldaten 'ingekwartierd' bij burgers in Stad & Lan de). Het is hieraan dat het bekende ki nderversje
refereert: 'Hop Marjan neke, str oop in 't kan neke, laa t de poppetjes dan sen. Eertijds was de Prui s in 't la nd en
nu die kale Fransen'. En dat terwijl ook al honderd miljoen gulden was betaald voor de geboden hulp!
Doordat ons land betrokken raakte in de oorlog met Engeland, gingen bijna alle koloniën verloren (behalve
Java, waar jaren later dezelfde Daendels nog eens gouverneur zou worden).
Nadat eerst al de verschillende stadsbestur en war en vervangen door patr iotten , waren nu ook de Statenvergadering en 'omgegaan'. De Staten van Holland waren (weer eens) het meest voortvarend: stadhouderschap,
ridderschap en raad pensiona riaat werden afgescha ft. En de gewesten stuurden nieuwe vertegen woordigers
naar de Staten Genera al, zodat het bestuur van hoog tot laag 'bij de tijd' was. In de laatste vergadering van de
Staten Generaal werd besloten de (centrale) macht over te dragen aan een Nationale Vergadering, naar Frans
voorbeeld, die niet langer 'naar gewest' maar n u nation aal zou worden samengesteld, op gron d van een al even
radicale kieswet: elke volwassen man (!) die bereid was een eed te zweren tegen het stadhouder schap en n iet
van de bedeling leefde, m ocht een stem u itbrengen voor de Nationa le Vergadering. Verder werden op de
valreep Dren the en Brabant n og als 8e en 9e gewest toegevoegd, en werd het onderschei d tussen de ker ken
opgeheven: katholieken en dissidente protestanten kregen het volledige staa tsburgersch ap (de Joden zoud en
hierop nog een half jaar moeten wachten).
Het kostte een jaar van voorbereiding voor de Nationale Vergaderin g bijeen kon kom en om een ni euwe
grondwet te ontwerpen. Hoewel zowel de democratische als de aristocratische stroming was vertegenwoordigd, kwamen toch veruit de meeste a fgevaardigd en uit de gegoede bur gerij, dus a l net als in Frankrijk bij het
begin van de revolutie. In de Nationale Vergadering werd hoofdelijk gestemd zonder 'last en ruggespraak'.
Het land werd (hiert oe) opgedeeld in zg n. kieskr ingen en dezen weer in 'grondver gaderin gen', met nog wel
steeds de kerspel (of combinaties daarvan) als grondslag.
Al dadelijk stonden diverse partijen onverzoenli jk tegenover elkaar: voorstanders van een sterke staatseenheid
tegenover voorsta nder s van een zekere gewestelijke zelfstandigheid. Een compromis-grondwet werd bij de
vereiste volksstemming ver worpen, waarop de 'Unitarissen' (of 'Jacobijnen'), degenen die voor een sterke
centrale staatsmacht waren, met steun van alweer Daendels c.s. op 22 janua ri 1798 een staatsgr eep pleegden
en vervolgens in mei de nieuwe grondwet door het 'Bataafse volk' met overweldigende meerderheid kon
worden aanvaard... Het algemene maar getrapte kiesrecht vereiste van elke kiezer dat hij bezwoor niet alleen
afkerig te zijn van h et stadhoud erschap, maar ook van federalisme, aristocr atie en an archie.
In juni 1798 volgde nog een tweede staatsgreep onder leiding van Daendels om een corrupte groep 'Nederlandse Jacobijnen' ui t te schakelen, maa r veel haalde dit ni et uit: de wat m eer gemati gde 'modera ten' namen
de regering over, maar in de prakti jk bleef veel bij het oude. Om het oude 'federalisme' (van de provincies)
met wortel en tak uit te r oeien, werd de al eerder voorgenomen verdeling in acht departementen, genoemd
naar rivieren , doorgezet: h et noorden werd het 'Departement van de Eems' met als hoofdstad Leeuwarden. Dit
departement werd verdeeld in zeven 'ringen ', die elk een vertegenwoordig er aanwezen in h et departementsbestuur. Deze ringen waren weer verdeeld in 'gemeenten' (hier voor h et eerst, buit en de steden!) van ongeveer
2000 inwoners (zo wer d bijv. de gemeente Aduard gevormd uit Aduard, Dorkwerd, Hoogkerk en Leegkerk).
Maar verdere bevoegdheden kregen deze gemeen ten onder het toenmalige (un itarische) staat sbewind nog niet
of nauwelijks.
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Veel voorgenomen veranderingen werden door de feiten (van bijv. machtswisselingen in Frankrijk)
achterhaald, alleen ont stond er wel al lengs een administratieve chaos, en de bevolking 'geloofde' het zo
langzamerhand wel... Maar zelfs een in val van En gelse en Russisch e troepen in Noord-Holland (l ater
teruggesla gen bij Bergen en tot de terugtoch t gedwongen bij Castricum) vermocht n og geen opstan d van de,
op hun beurt (en kans) wachtende, Oranjegezinden uit te lokken.
Toch waren i n die tijd de gemoederen danig verhit, zeker ook op het platteland, zoals moge blijken uit de vele
rechtszaken die werden aa ngespan nen tegen provocerende Oranjeklan ten. Zo had Grootegast al in het prille
voorjaar van 1795 een vrijheidsboom opgericht, die streng werd bewaakt door de plaatselijke predikant
Creemer én door Ds. Braam van Sebaldeburen, die beiden al jarenlang de revolutie hadden gepreekt. Doch
deze steen des aanstoots werd op een nacht omver gehaald, waarop beide predikanten veel bezwarend
materiaal wisten te verzamelen tegen Geert Dootjes, wedman (deurwaarder) van het gericht WesterdeelVredewold, die te vaak Oranjezuchtige liederen had gezongen (zoals 'Viva Oranje, de patriotten verbranje!').
In dezelfde tijd werd ook een aa nklach t ingediend tegen de Zuidhorn er Pieter Ja ns, die sta ande op zijn wagen
zou hebben gegalmd: 'D'Oranjestam zal bloeien en zal nooit vergaan': beide dominees, toevallig voor hun huis
gezeten, hadden het met eigen oren gehoord. De wedman kreeg een zware straf: zi jn huis en boedel werden
gerechtelijk verkoch t; ma ar ook Pieter Jans die onder in vloed van sterk e drank zou hebben verkeerd, kr eeg
een geduchte straf: hij werd voor drie jaar uit de provincie verbannen! En dan was er nog die visverkoper uit
Visvliet die zijn koopwaar aan placht te prijzen met de kreet: 'Koekoek, Oranje boven!' en die daarvoor werd
aangeklaagd door een drieta l huisvrouwen, waaron der de vrouw van de dom inee. Om uiti ng te geven aan z ijn
misnoegen over de verplichte inschrijving bij de Bataafse Gewapende Burgerwacht riep Abel Reitses uit
Burum na zijn regi strat ie op 28 jan uari 1797 'Oranje boven!', waarvoor hij in de nacht van 2 op 3 februari van
zijn bed werd gelicht; maar nog dezelfde vrijdag werd hij door een menigte uit 'het h ondegat' van het
rechtshuis in Kollum bevrijd, en deze opstand breidde zich al snel uit over heel noord-oost Friesland:
"Oranjevee' voorzien van hooivorken, zeisen en stokken trok in meutes rond, huizen van patriottische
machthebbers werden geplunderd en op zaterdagavond werd zelfs Dokkum 'belegerd' door m ogelijk wel
enkele duiz enden oproerkra aiers. E r werd geschoten en er vi elen doden bij dit 'Kollumer Oproer ' en in de loop
van zondag 5 februari kreeg het bewind de zaak weer onder controle. Sommige opstandelingen namen de
vlucht, anderen werden veroordeeld tot een paar jaar gevangenisstraf, maa r Jan Binn es en Sa lomon Levi
verloren hun hoofd op het schavot!
Dominee van Rhee uit Oostwold werd in 1799 in een proces gewikkeld: in de herbergen 'de Slingerij' en 'De
Valom' in de buurt van de Aapoort te Gr oningen zou hij zich ontoelaatbare uitla tingen hebben laten ontvallen
en zelfs 'Oranje boven' hebben gezongen; en een kast eleinse uit Hoogkerk zou hem de wijs h ebben horen
neuriën: 'Toch Oranje, toch Oranje boven'. En dan was er nog die Wisse Halbes uit Nuis die getuigde tegen
Jan Mintes, die bij het verla ten van de h erberg ter plaatse luidkeels zou hebben gezongen: 'Al buigt de stam,
al kraa kt het r iet. Alevel wijkt Or anje niet !' Ook hij kr eeg een fikse boete.

Hoe de Iwema's zich in die tijd hebben opgesteld, vermeldt de h istorie niet. In h et algemeen beh oorden de
'gezeten boeren' tot de patriotten, maar de vraag is of de Iwema' s nog wel zo 'gezeten ' waren . Waar schijn lijk
hebben ze tot de 'zwijgende meerderheid' behoord, zagen ze al die voortdur ende veran dering en met lede ogen
aan en dacht en ze daar het hun ne van; een scepsis die later , toen de revolut ionair e idealen allengs war en
'verlopen', vrij algemeen werd onder de bevolking. Wat hen wat kan hebben verzoend met de nieuwe tijd, was
dat het in economisch opzicht heel goed ging met de landbouwprovincies Groningen, Friesland en Zeeland,
dit in tegenstelling tot de grote steden waar de verpau pering ergerlijke vormen ha d aangen omen (met
bedelarij, land-l operij en hoererij). De industr ie werd nog steeds gedomi neerd (en gekortwiekt) door het
conser vatieve gildenstelsel en de handel bleef goeddeels beperkt tot die op de Oostzee (die wel altijd al veruit
de grootste in omvang was). Maar in de jaren na 1795 waren de oogsten overvloedig en vooral het bevriende
Fran kijk was een belangr ijk afnemer van granen. Ook aardapp elen werden i ntussen ruimsch oots verbouwd en
geëxporteerd.

