EEN MONUMENT VOOR
JAN VAN JULSINGHA (1762-1857)
IN DE KERK VAN WE HE
Y. Botke

INLE IDI NG
In 1974 verwierf de Stichting Oude
Groninger Kerken de Nederla ndse
Hervormde kerk van Wehe. Daarmee
wel'rl zij Levens de eigenaresse van
een curieus mo nume ntje uit- het de rde

kwart van de negentiende eeuw, gewijd unn Jan van Julsingha.
Het is geen werk van grote kunstzin·
nige waarde, maar een historisch interessant, ambachtelijk pl1xl ukt van
een onbekende steenhouwCl'. Het mo-

numentje bestaat uil een hardstenen
nis, samen met de om lijst ing ongeveer 120 cm . hoog, en daarin een wit-

marmeren urn . Deze heeft een hoogte
\'an circa een halve meter en wordt
omslingerd door een ouroboros, een
stang die zichzelf in de staart bijt en
een zi nnebeeld van de eeuwigheid is.
Laurierbladen tooien de halfro nde
omlijst ing van de nis, eikeloof de ur n;
symbolen van eeuwige roe m en, net
als de ouroboros, veelvuldig als grafversiering toegepast.
De nÎS wo rdt aan de voorzijde afgesloten doo r een laag smeedijzeren hekje,
waarvan de zwart gevelfde spijlen in
vergulde punten eindige n. Verguld is
ook de inscriptie:
JAN VAN JULSINGHA
Geb. 14 Nouemb. 1762
OUf'rI. 7 Nouemb. 1857.
Wat Van Julslllgha's betekenis is geweest, wordt. niet vermeld. De op'
dl'achtgevers van het gedenkteken
vonden dat waarschijnlijk overbodig.
Zij wisten waarom ze hem een monument waard achtten. Voor de huidige
bez~kers van de kerk geldt dat niet
meer. Bij hen l"<lept de inscriptie de
vraag op: wie was Van Julsingha en
waarom kreeg hij dit monument?
VEE RM AN, KOOPMA N , BOE R
J an Eil derts van Julsingha we ..d 14
november 1762 te Schildwolde gebo·
ren als zoon van een landbouwer. Zijn
toekomst zou echter niet in de
Woldstreek liggen, maar in het Weg·
ten van Hunsingo, in De Marne, bin·
nen de grenzen van de huidige ge·
meente Leens.

Hij werd veekoopman en huwde in
1790 Martje Jacobs Sijtsma (1772·
1828), een dochter van de wedman Ja·
cob Jenes Sijtsma uit Bano. Uit het
huwelij k zouden veertien ki nderen
geboren worden, waarvan slechts e nkele de volwaS!ICnheid bereikten.
Met zijn vrouw was Van Julsingha eigenaar van het \'eerhuis De Rode
H aan op De Bult onde r WarOlUil.en,
een "plaisante behuizinge en rojale
he rberg met. overzetterij.,. Daarbij beo
hool'de de beklemming van de wegen
aan weerszijden van het Reitdiep,
stuk ken kwelder, een b'Tote tuin, 26
jukken land en het recht om over te
zetten.
Het veer bij De Rode Haan was van
groot belang. Evenals de 'oven:etterij.
en' bij Wierumerschouw e n Garnwerd
was het een va n de drie bela ngrijkste
verbi ndingen over het Reitdiep. H ier
wel'd een groot deel van het vee dat
u it H unsÎngo naar elders werd ver·
kocht , overgezet of ingescheept. Daarvoor beschikte Van Julsingha behalve over een roeibootje over een grote
schouw, die in één keer twee wagens
met elk twee paarden kon vervoeren,
"Caron" we rd Van J ulsingha in 1797
genoemd, de Franse naam voor Cha·
ron, de myt hologische veerman ui l de
Oudheid, die de overledenen over de
I'ivier de Styx in de onderwereld voer·
de.
Als veerman en veekoper was hij een
beke nde figuur in de wijde omgevi ng.
Zijn naam komt bijvoorbeeld regel·
matig voor in de bedrijfsadministra.
t ie van de bekende landbouwe r Mar·
tens Aedsges 0742-1806) uit Zuur·
dijk, die zelfs een van zijn koeien Jul·
singha noemde. Zelf oefende Van Julsingh a ook nog het boerenbedrijf uit,
al had hij slechts de besch ik king over
27 juk ken la nd (circa 13 hectare) en
enige kwelderb,,·ond.
WELVAART E N PO LJT IE K
Bij alles wat. hij deed, moet hij hebbel>
geprofiteerd van de voortdure nd too,
ne me nde welvaal1. op het Groninger
plattela nd in de laatste decennia van

I. Gedenkteke" uoor Jaf/ UI'" Ju/sif/gha In de k~rk I:all Weh t'. Oorspronkelijk lal hel
monumell(ie 0011 ile zuiilmuur op de plant. WutU tijdens de rt,tauratie In 1986 de
preekstoel werd geleI.. Toel! moest de niS mtl de urn wijken. ZiJ kwam opnieuw lelJen
de zuidmuur, maar 111.1 tustlen hel middeltlle tn westelijke f(WIII.
liet gedenkteken numt na de res/auro/,e «n lJt'el mlllder öPfJallelll/(' plaats f1l de 'urll
f1l. Dat komt doordat de elementen die aan de Van Starke"borgh s hermnere" r.'I!n 'Ie,...
lier tu:eenl h('bbe,t lJekreg.m en 1!ijn aangffltlld. &wendÎ(',t ~'raagl de IHel/We pla(mtd,ehddermg de oil/ld(J(:ht !lOII de beW#!ker.

de achttiende eeuw. De boeren werden daardoor niet alleen rijker, maar
ook zelfbewuster. Zij begonnen in toenemende mate naar politieke invloed
te verlange n. Een aanzienlijk deel
van he n kwam onder invloed van de
idealen der Verlichting en voelde zich
aangetrokken tot de democratische
opvattingen der Patriotten. Ook Van
Julsingha's sympathieën gingen deze
kant uit.
hij al in de woelige jaren
vóór 1787 actief is geweest, is niet beo
kend o Wel deed hij vol enthousiasme
aan de omwenteli ng in 1795 mee,
toen er een eind werd gemaakt aan de
macht van dejonkel"S in de Ommelanden. Niet alleen werden alle erfvoorrechten tot regering of waarneming
van j urisdicties, zijl. en dijkrechten
enzovoorts vel'vallen verklaard, ook werden Oranje·gezinde jonkers en
hu n aanhang uit hun amb ten gezet.
Aanhangers van de revolutie meunen
hun plaatsen in. Zo we rd Van Ju1singha benocmd tot secretaris van het
Schouwerzijlvest.
Voor deze functie bezat hij alle kwali teiten. Hij kende het gebied door en
door, was ee n pragmatisch man, geen
drijver, had me nsenkennis en kon
goed notu leren en rapporteren. Ook
bezat hij het talent leiding te kunnen
geven.
Waarschijnlijk werd hij daarom ook
commandant van
het
bataljon
Westerkwartier, dat uit vrijwilligel's
bestond. In het begin van 1797 moest
hij in actie komen, toen in Friesland
het. zogenaamde Kollume r oproer los·
barstte, een gewelddadige uiting van
onvrede tegen de nieuwe machtheb·
bers. Toen het opstandje krachtig
wel'd onderdrukt, vluchtte een aantal
deel nemers over de grens naar Gro·
ningen. Daar we rden de oproerlingen
dOOI" de mannen va n Van Julsingha
gearresteerd.
In 1798 kreeg hij er nog een derde
functie bij. In dat jaar werden op het
Groninger platteland voor het eerst
plaatselijke besturen ingesteld. Van
Julsingha we rd benoemd in het beo
stum' van Wehe, dat de kerspelen Wehe, Zu urdijk, Lcens en Wadhuizen
omvatte. Deze aanstelling zou het beo
gin zijn van een lange en succesrijke
loopbaan als bestuurder.

or

LAN DBO UW E R
In 1803 boden Van Julsingha en zijn
vrouw hel veel'huis en alles wat daal'
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2. Hel gebied waar Valt JII18ingha WOQntk en werkte. Detail oon de k(JlJrl (lQn Th. Beekeringh uil 1781. Op de k(JlJrl stoan De Bult
mei de herberg De Rode Hoo ll aOll hel Rei/diep. De Douwen onder Leen8 ril Va" Julsingha's lao/ste woollpl(JlJls Welle.

bij behoorde, te koop aan. Eerst. het
jaar daaro p slaagden ze erin het van
de hand te doen. Daarna kochte n ze
een boerderij onder Leens op De Dou·
wen CDijkstilsterweg 3) met een beo
klemming van 48!oi gras land. Hoewel
Van Juls ingha daa rmee over veel
meer la nd beschikte dan bij De Rode
Haan, behoorde hij ook nu zeker niet
tot de grote boeren van De Marne. Die
hadden , hetzij a ls eigenaar, hetzij a ls
meije.r zeker twee maal zoveel grond.
Ofschoon e r heel weinig bekend is
van zijn bedrijfsvoering, mag wel worden aa ngenomen dat deze niet afweek
van die der grooLste en meest vooruitstrevende hoeren. Uit een opgave
van wat hij in 18 11 verbouwde, blijkt
dat meer dan de heJn van de grond a ls
bouwland werd gebruikt. Dat beteke nt dat hij meegi ng in de ontwikkeling van de G roninger boeren tot ak·
ke rbouwers, die in het laatste kwart
van de achttiende eeuw was ingezet .

SECRETARI S. MAIRE, SC HOUT
EN BURGEMEESTER
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In 1808 verving een indelin g in gemeenten de plaatselijke besture n.
Van Julsingha's kwali teiten a ls beo
stuurder werden beloond met de beo
noemi ng tot secretaris van Leens.
Na de inlijving va n Nederland bij
Frankrijk door Napoleon in 1810
bleef Va n Julsing ha in functie met
rus titel maire. Ook na de val van Napoleon drie jaar later en het herstel
van de nationale zelfstandigheid onde r koning Willem I kon hij zijn werk
blijven voortzetlen, zij hel dat hij nu
schout werd genoemd.
Misschien is Van J ulsingha, die in
1795 met veel geestdrift de omwente-

ling h ad gesteund en een voorstander
was geweest van staatk u ndige vernieuwing, teleurgesteld geraakt door
de politieke ontwikkelingen. De
staatsregeling van 1801 had een eind
gemaakt aa n de periode van revolutionaire ver a nderingen , die nog geen
zes jaar h ad geduurd. Daar na was ge·
leidelijk veel van de toestand van
VOOI' 1795 terug gekomen en ha dden
de voormalige aanhangers van de
Oranjes weer bestuursfuncties vel"
worven.
Verbitterd is hij hierdoor zeker niet
geworden . Zoals de meeste vnn zijn
geestverwanten legde hij zich er met
een gevoel van berusting bij neer, het
als onvermijdelijk aanvaardend. En
met name de onaangename ervaringen met het Napoleontisch bewind tij.
dens de inJijvi ng zullen ook hem
waarschij nl ijk dankbaar hebben gemaakt voor de komst van Willem I in
1813.
De oude jonkerfamilies h adden na
1801 een deel van hun vroegere
macht herwonnen. In de gemeente
Leens was dit de fami lie Van Star·
kenborgh , die hier eigenare!:!se van de
meeste rechten was.
Toen koning Wille m I in 1813 aan de
regering was gekomen, onLstond er
onder de Ommelander a ristocr atie de
verwachting dat de bezitters van de
voorma lige redgerrechten het recht
zou worden gegeven de schouten aa n
te stellen waarbij de gemeenlegren·
zen zouden moelen samenvallen met
die der vroegere jurisdicties.
Voor deze reactionaire opvattingen
bestond echter bij de regeri ng geen
begrip e n de koning behield het recht
de schouten te benoemen. Toen dit in

1819 duidelijk werd e n Van J'ulsin·
gha daarmee zeker was van zijn baan
als schout van Leens, verkocht hij de
boerderij op De Douwen e n ging hij in
Wehe wonen.
In 1825 zou, voor de laatste maru , de
benaming van zijn fu nctie verendel·en. In plaats van schout heette hij
voortaan burgemeester.

RAA DSUD
In 1828 overleed Van J ulsingha's
echtge note. Mogelijk legde hij mede
daarom een jaar daa rna hel bw·ge·
meesterschap neer. Zijn opvolger
werd jonkheer Edzard Tjarda van
Starkenborgh Stachouwel' (1797·
1872), die de ambitie leek te koeste·
ren de vroegere machtsposi tie van
zijn fam ilie nieuwe inhoud te geven.
ln 1834 kreeg Van Julsingha op zijn
verzoek eervol ontslag als secretaris
van het Schouwerzijlvest. Zijn
schoonzoon Luitje Elles M8I'ringa
(1791-1836) volgde bem op, maar
overleed twee jaar later. Van Julsing·
ha werd nu opnieuw tot secretaris
aangesteld.
Maar ook de gemeente Leens zou na
Van Julsingha's aftreden als burgemeester va n diens ervaring blijven
profi teren. In 183 1 werd hij benoemd
tot lid van de gemeenteraad, waal"
voor de gouverneur hem "zeel' gesch ikt" achtte. Hij werd assessor en
in 1838 bovendien ambtenaar van de
burgerlijke stand.

SPANNINGEN EN CONFLICTEN
In hetzclfde jaar dat Van Julsingha
zijn boerderij op De Douwen had ver·
kocht, was ab rupt een ei nde gekomen
;;Ian de onondcrbroken
riode van

•

voorspoed, die de Groninger landbouwers gedurende tientallen jaren hadden meegemaakt. Een scherpe daling
van de graanprijzen in 1819 vormde
het begin van een landbouwcrisis, die
tot het midden van de jaren dertig der
negentiende eeuw zou duren. Deze depressie had grote gevolgen. Vele boeren konden het na enkele jaren niet of
nauwelijks meer bolwerken. Onder
hen ontstond grote onvrede over de
politiek van de overheid en de te hoog
geachte belast ingdruk. In 1831 leidde
dit in De Marne tot grote onrust naar
aanleiding van de gedwongen geldlening in verband met de Belgische opstand. Het oproerige Leens werd zelfs
·Klein Brussel ' genoemd. Pas het
dreigen met inkwartiering van soldaten maakte een einde aan de ongeregeldheden .
De landbouwcrisis werd ook door de
landarbeiders sterk gevoeld. De lonen
daalden, de arbeidsvoorwaarden werden ongunstiger en de werkloosheid
groeide. In deze tijd ontstond de kloof
tussen boeren en arbeiders, die ka·
rakteristiek zou worden voor de socia·
Ie verhoudingen op het Groninger
platteland in de tweede helft. van de
negentiende eeuw. Want ook toen het
de boeren na 1835 weer beter gi ng,
deelden de arbeiders niet gelijkelijk
in de welvaart.
In 1834 kreeg nog een a ndere tegenstelling vaste vorm. Met de Afscheiding, die in Ulrum begon, werd het
verzet tegen de invloed van de Verlichting in de Nederlandse Hervormde Kerk voor ieder duidelijk. Oe voor·
tekenen hiervan waren overigens al
veel eerder merkbaar geweest. Van
Ulrum uit verbreidde de Afscheidi.ng
zich snel. Dat ging gepaard met felle
conflicten, ook in de gemeente Leens.
Op 1 februari 1835 verstoorde een
groep dagloners uh Houwerlijl in de
kerk van Zuurdijk de dienst van de
Hervormde dominee Jodocus Henri·
cus Warmolts 0800-1835), een gebeurtenis die grote beroering veroorzaakte. En al trad na enige tijd de
rust weer in, toch zou de Afscheiding
een blijvende en toenemende verdeeldheid van de samenleving op het
Groninger platteland teweegbre ngen.
VAN STARKENBORGH
STACHOUWER
Meer dan burgemeester Tjarda van
Starkenborgh Stachouwer lijkt Van
Julsingha bij al deze conflicten en
problemen leiding aan de gemeente
Leens te hebben gegeven. In 1831
nam de burgemeester met zijn gezin
zelfs tijdelijk de vlucht naar de stad
Groningen . In 1835 werd bovendie n
Van Starkenborghs recht als collator
in Zuurdijk bestreden. De kerkeraad
betwistte of hij wel een nieuwe predikant mocht benoemen na de dood van

3. Gedenksteen uoor JOtWcus Henricus Warm olts, predikunt uan Wehe en ZuurdijlI,
aan de oos/gevel van de kerk in Weh e. WarnlOlt-i" overleed niet lallg na de uerstorinR
vall de kerkdiell st i" Zuurdijk door een aantal aanlrallgers uall de Afscheidillg op
I februari 1835. Het verhaal ging dat hij de schok niet had kunnell uerwerken.

Warmolts, &mdat men te weinig had
gemerkt van de kerkelijke meelevendheid van de collator. Weliswaar
werd de kerkeraad in het ongelijk gesteld en mocht Van Starkenborgh de
predikant van zijn keuze benoemen,
maar het conflict maakte wel duidelijk dat zijn macht niet meer algemeen werd aanvaard.
In 1839 had de burgemeester er genoeg van. Hij vroeg ontslag, verkla·
rend dat hij "zich in die werkzame beo
trekking te zeer aan dat tabelarisch
werk gebonden" achtte. Na zijn aftreden vertrok Van Starkenborgh naar
Groningen. Later vestigde hij zich te
Breukelen, waar hij in 1872 overleed.
OPNIEUW BURGEMEESTER
Van Julsingha, hoewel nu reeds 76
jaar oud, werd opnieuw aangesteld
als burgemeester. Tien jaar zou hij
dat nog blijven. Eerst in 1849 nam hij
ontslag. Het jaar daarop trad hij ook
af als secretaris van het SchouwerzÎjlvest. Als ambteloos burger overleed
hij op 7 november 1857.
Hij werd begraven op het kerkhof van
Wehe, ien noorden van de toren.
MONUMENT
In de kerk zou het monument de herinnering van Van Julsi ngha levend
moeten houden. Wie er de opdracht
voor gaf en wanneer het is geplaatst,
is niet bekend. Zeker moet het niet
lang na Van Julsingha's overlijden
zijn geweest: in elk geval vóór 1865,
zoals blijkt uit een artikel van Marten Douwes Teenstra in de Landhuishoudkundige Almaliak voor dat jaar.
Bedoeld als een gedenkteken voor een
bekwame burgemeester met een opvallend lange staat van dienst, maakt
het tegelijk de grote politieke en
sociaal-economische veranderingen

in de Ommelanden zichtbaar, die zich
tussen het ei nd van de achttiende en
het midde n van de negentiende eeuw
hebben voltrokken. Het getuigt van
de neergang der Ommelander jonkers
en de opkomst van de boeren.
Voor 1795 hadden vele generaties
Van Starkenborgh het aanzien van de
kerk te Wehe bepaald. Een gedenksteen met het familiewapen bo·
ven de ingang, rouwborden, een gebeeldhouwde herebank en een grafkelder in het koor maa kten duidelijk
wie het hier voor het zeggen had .
Van de rouwborden overleefden drie
de revolutietijd. In 1849 hingen te
nog in de kerk, maar later zouden ze
verdwijnen om als familieantiek door
de Van Starkenborghs thuis te worden bewaard.
De hel·ebank werd, mogelijk bij een
opknapbeurt van het kerkinterieur
rond 1850, onttakeld. Het gebeeld·
houwde wapen kreeg een rustplaats
op het klankbord van de preekstoel.
Zo werd voor een ieder in Wehe waarneembaar dat de tijd van de Van Starkenborghs ten einde was.
Het monume nt voor Van Julsingha
liet zien dat tussen de omwenteling
van 1795 en de grondwet van 1848 de
boeren in de Ommelanden geleidelijk
maar definitief de macht van de jonkers hadden overgenomen.

Ouer de schrijver
Drs. Y. Botke, Rikkerdaweg 34, 9884
PB Niehove, tel. 05949-300, is leraar
geschiedenis aan de Lerarenopleiding
Ubbo Emmius te Groningen.
Verantwoording illustraties
1, 3: J a n Hovînga, Zuidlaren.
2: Rijksarchief in Groni ngen.
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