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JAM LUIKEN, ZOO onvergelijkelijk in graveer- en
etskunst, en wiens vrome, tot ernst gestemde,
waarlijk dichterlijke, geest zich ook in kernachtige
bijspreuken zoo krachtig wist uit te drukken, schelst
in zijnen Bijenkorf des gemoeds, onder het op-
schrift : Hei oud gebouw, eenen bouwval, dien
een man met eene vrouw, op den voorgrond
staande, beschouwen; en wat zij gevoelen, wat
zij spreken, zegt hij ons in het bijschrift: Zij
aijnder geweest. Hoe eenvoudig, hoe waar, hoe
menschelijk!

Hoezeer toch het gemoed, door het jammerlijke
der verwoesting getroffen, welligt in meewarig
vooruitzigt reeds der toekomst elders een gelijk lot
bij voorraad voorspelt, zoo als SCIPIO bij de puin-
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hoopen van Carthago (STUAET, Romeinsche historie,
deel X, bl. 504); — of wel het gezigt der alvernie-
lende kracht des tijds, zegepralende op voormalige
grootheid, hechtheid en sterkte, aan de algemeene
vergankelijkheid herinnert, zoo als DAVY die op de
puinhoopen van het Colossaeum te Rome bespiegelde
{de laatste dagen van een7 wijsgeer); — meestal
aal het akelige, het eenzame , verlatene, de dood-
sche stilte bij den bouwval, het gevoelige hart van
den gezelligen mensch eenen diepen, somberen
indruk van deelnemend gemis geven. » Eenmaal,"
denkt hij, » was dit statelijke gebouw voor men-
» schen geschikt, door menschen bewoond. Ach!
» zij zijnder geweest. Maar wie waren zij ?" (Ge-
dachten bij ee?i' bouwval, van FEITH , o«'en en
gedichten, I I I , 97).

Gaarne zou de mijmerende beschouwer nu stich-
ter en bewoners uit de verloopene eeuwen terug
roepen. Zijne verbeelding kan daarvan wel meer
of min behagelijke tooneelen tooveren; maar liever
wil hij door herdenking of nasporing van vroegere
geschiedverhalen, zoo mogelijk, zijne opgewekte
nieuwsgierigheid trachten te- voldoen , en hen , die
er geweest zijn, met al, wat zij verrigtten, nog-
maals als op de wereld voor zijnen geest te laten
verschijnen.

Zoo zijn, zoo blijven zelfs de verbrokkelde en
half ingestorte muren, als overblijfselen der grijze
oudheid, nog ware gedenkteekenen van tijden en
gebeurtenissen. Zoo wenscht de late nakomeling,
vaak met heiligen eerbied, dezelve onverstoord
bewaard te houden, en zorgt, door prent of
schilderij, dat, ook na eindelij ke verstoring,
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de gedaante nog voor alle vergetelheid beveiligd
blijve.

Zoo stonden, tot voor weinige jaren, de ruïnes
der abdijen van Egmond en van Rijnsburg, de
sloten van Brederode, Felsen en andere nog daar,
door herkomst uit Hollands oudste grafelijke tij-
den , den beminnaren van 's lands geschiedenis
eerwaardig.

Zulke overblijfselen van de vroegste oudheid heeft
Friesland niet of weinig meer. Van de weleer
aanzienlijke kloosters en rijke geestelijke gestichten,
die de kronijken vermelden, kan men naauwelijks
de plaatsen aanwijzen, of wel vermoeden uit de
kronkelingen der wegen, die derzelver heilige gren-
zen steeds buigzaam plagten te ontzien. Voor
lange reeds zijn zij vervangen door veel zegenrijker
woningen en bezittingen van nijvere landlieden.

Even zoo heilrijk voor het maatschappelijke Leven
is het lot geweest van de meeste stinsen dier woeste
Edellieden, welke, bij de bittere partijschappen der
veertiende en vijftiende eeuw, uit wrok elkander
vernielden: zij zijn in landhoeven herschapen,
terwijl echter de geslachtnamen der oude bezitters
nog hier en daar door de latere, als ter gedachte-
nis , daaraan gelaten of wedergegeven zijn.

Ook die oud-adelijke gestichten, welke de woede
der partijschappen nog gelukkig ontkwamen, zijn,
met het aîlengskens uitsterven van het geslacht
hunner stichters, ook weldra door nieuwe bezitters
bewoond, verbouwd, vernieuwd , en zoo de oude
gedaante veelal onkenbaar gemaakt; een deel ook
zijn van tijd tot tijd gesloopt, en de grond, waai1

zij stonden, mede den landbouw gewijd. Liauke-
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ma te Sexbierum, Tjaarda te Rinsumageest,
Moldinga te Anjum, Klein-Hermana te Minnerts-
ga, zijn daarvan nog versche voorbeelden. Zeer
weinige zijn er over, die, grootendeels met behoud
der oude gedaante, in welonderhoudenen toestand,
nog luisterrijk aan den voortijd herinneren, gelijk
Martena-State of Groot-ter-Horne te Beetgum en
Wiarda-State te Goutum (TE WATER, verbond der
Edelen , I I I , bl. 97 , Tegenwoordige staat van
Friesland, I I , 420, J. VAN LEEUWEN , it aade Frie-
sche terp, bl. 423, VAN DER AA, oud Nederland).

Ook de hechte gebouwen, in vroegere tijden ,
door heerschzuchtige Edelen in de versterkte steden,
waar sij het geweld oefenden, tot eigene beveiliging,
of ter trotsche verheffing boven hunne medeïngeze-
tenen, gesticht, zijn mede allengskens overal of af-
gebroken en geslecht, of naar den smaak des tijds
verbouwd, in woningen van voorname burgers
veranderd, of wel tot herbergen of soortgelijke en
andere bedrijven ingerigt.

Evenwel, schoon dit gewest, toen woeste krijgs-
geest door zachtere zeden, adeldwang en twist
door wettig regt en gezag vervangen, nijverheid en
gemeene welvaart alom gevestigd waren, van tijd
tot tijd de aloude woningen der dappere, maar
ruwe, voorvaderen heeft zien verdwijnen , of van
gedaante veranderen, leveren niet te min de nog
kennelijke aanduidingen en overblijfselen van velen,
zoo op het land als in de steden, den geschied-
vorscher rijken voorraad genoeg op tot onderzoek,
en te over gelegenheid tot treffende herinneringen.
Het is alleen te beklagen, dat men daarvan niet
reeds vroeger en meer opzettelijk werk heeft gemaakt.
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Franeker, die oude zetel van Schierjnger Edelen,

kan alleen tot bewijs dienen, door het aantal van,

of pas verdwenene, of nog bestaande gebouwen ,

alle gedenkteekenen van Lang uitgestorvene oude

geslachten. Van het in de oudheid, en later nog,

zoo vermaarde Sjaardema-Slol, eerst in het voorst

der achttiende eeuw als bouwvallig geslecht, vallen

plaats en gelegenheid nog kenbaar in het oog *.

* Eenige geschiedkundige bijzonderheden van dit gebouw
vindt men in het mengelwerk van de Leeuwarder courant,
van den 2 Februarij 1830. Ik kan niet nalaten hier eene
van veel later tijd, die bijna onbekend is, voor de ver-
getelheid te bewaren, welke mij is medegedeeld door den
Heer NICOLAAS LENTZ, koopman en Ontvanger der ste-

delijke accijnsen te Franeker, uit de aanteekeningen van
deszelfs vader, den Heer ADAM LENTZ, voorheen Burge-
meester dezer stad.

» In den jare 1740 was het stuk weiland, gelegen binnen
» de stad Franeker, rondom tot aan den voet van het
» bolwerk, een vijver of waterplas, uitgenomen het plekje,
» waarop het voormalige kasteel van Sternzee, (zoo gehee—
» ten naar de familie STERNSE, te Franeker, die hetzelve
» in de zeventiende eeuw bewoond heeft, een tak van het
» geslacht Æ B I N G A , ) heeft gestaan. Kort na dezen tijd
» heeft men begonnen dezen waterplas rondom de huis-
» stede, tot aan de tegenwoordige sloot toe, te dammen,
» en is die eerst aangevuld met puin, en vervolgens met
» aarde, tot dat het in 1754 tot een compleet stuk bouw-
» land was toebereid. Het is in datzelfde jaar bezaaid
» met koolzaad, dat in 1755 is ingeoogst; bij welke gcle-
» genheid er een klein volksfeest heeft plaats gehad, als
» zijnde het eene bijzonderheid, dat binnen de stad kool—
» zaad werd gezaaid, gedorscht en ingeoogst. Na dit ge—
» beurde werd gemeld land geploegd en bereid tot eene
» volgende vrucht, en is bezaaid met rogge, welke in 1756
» is ingeoogstj en verkocht voor zes en vijftig stuivers .per.
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Even zoo van Egmonds-Huis, aan, de Dijkstraat,
in het begin dezer eeuw, op weinig muurwerk n a ,
afgebroken. Oud-Botnia, van onbekenden oor-
sprong , werd uit dat aloud geslacht in het laatst
der zestiende eeuw, bezeten en bewoond door Juw
of JULIUS VAN BOTNIA , Ridder, den edelmoedigen
voorstander en bevorderaar der vrijheid (TEWATER,

i r , 262). Daar overleed in 1588, den 23 Junij.,
in zes en twintigjarigen ouderdom, ANNA , dochter
van Prins WILLËM den eersten bij ANNA VAN SAXEN,

echtgenoot van den Stadhouder Graaf WILLEM

LODEWIJK VAN NASSAU. Daar heeft Prins WILLEM

KAREL HENDRIK FRISO , gedurende zijne studiën aan
deze akademie, in 1726 zijn verblijf gehad. Nader-
hand , meer verwaarloosd, was het een koffijhuis;
eindelijk, toen de dwang van het fideï-commis,
dat het nog lang behoed had, door den geest des
tijds en de nieuwe wetgeving in het begin dezer
eeuw was opgeheven, is het verkocht ter sloping.
UBBO EMMIUS (de Republica Frisiae, p. 51) noemde

het * vetustissima et nobilissima ao maxime speota-
» bilis post arcem Siardaeam Botniaea e regione
» Curiae sita cum horto cohaerente spatiosissinio"
Die uitgestrekte tuin is het eenige bekende over-
blijfsel ; geen is er , helaas! van het huis, een
hoogst merkwaardig proefstuk van middeleeuwsche
bouwkunde.

Nog in wezen zijn Camminga-Fuis, ook Sjaar-
dema genoemd, nu, en al voor meer dan eene
eeuw, eene herberg, de Valk; *— Decama, aan

}> zak of gewoon loopen. Vervolgens is dit land toebereid
» tot -weiland, zoo als het nog bestaat."
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de Breedepkats, nu in tweeën verdeeld, het ooste-
lijke gedeelte nu grietenijhuis voor Franekerudeel,
het westelijke een koffijhuis. Voorts een tweede
Bo(n£a-Huis en ruime tuin, in het laatst der zes-
tiende eeuw door TZALLING VAN BOTNIA , Ridder,
bezeten, aan de westzijde der Breedeplaats; —
Ockinga, aan de noordzijde van de Voorsîraat, en
daartegenover Hottinga, • later Offenhui%ens-Huis
genaamd, zijn heden nog aanzienlijke woonhuizen.

Al deze gebouwen dragen nog genoeg ziglbare
blijken van hunne afkomst en voormalige sterkte,
en de herinneringen aan hunne vroegere bewoners
zouden allezins belangrijk kunnen zijn.

Boven alle dezen verheft nog zijnen hoogen acht-
kanten toren, met peerrormig koepeldak en vlug-
gen vergulden windwijzer, het hechte en sterke
Martena-Huis, aan de zuidzijde der Voorstraat of
Hoogstraat staande, welks vaste, dikke muren en
gevels van ouden zwaren steen, in nog weinig ver-
anderde gedaante en omtrek, den stouten bouw-
trant der vijftiende eeuw vertoonen, nog vereenigd
met dezelfde uitgestrektheid gronds in de zuidwaarts
daarachter liggende tuin en beplanting.

Het is eene bijzonderheid van dit huis, dat ,
schoon de stichter, HESSEL VAN MARTENA , zijn' ge-
slachtnaam met zich in het graf nam, welke door
zijn' broeder DOEKE alleen in nakomelingen voort-
duurde, het gebouw echter den naam van Martena-
Huis , ter gedachtenis van dat aloude geslacht,
bestendig, tot op den huidigen dag, heeft behou-
den , en wel alleen, daar bij de overige gestichten
van gelijken oorsprong in Friesland, die naam of
reeds voorlang in onbruik geraakte, —-te Beetgum
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door dien van ter-Horne of Groot-ter-Horne, te
Leeuwarden van Ammunitie-Huis vervangen; —
of wel slechts bergeven werd aan het vernieuwde
gebouw, na afbranding van het vroegere in 1515,
te Cornjum (WINSEMIUS , kronijk, p. 424, TE WATER,

IV, 442), waar men anders den oudsten moest
gevonden hebben.

Het is ook eene bijzonderheid, dat dit huis om-
trent honderd en tachtig jaren lang het eigendom
van afstammelingen des stichters, van onderschei-
den naam, maar in eene regte lijn , gebleven is;
en dat het toen, na verloop van ruim twintig
jaren, opentlijk verkocht zijnde in 1694, sedert
wederom van den regtverkrijgenden kooper tot op
den tegenwoordigen eigenaar, en dus gedurende
genoegzaam anderhalve eeuw, niet dan bij erf-
beschikking en opvolging van verwanten is over-
gegaan.

Ik heb er eene aangename bezigheid, bij mijne
hooggevorderde jaren, in gezocht en gevonden,
uit mijne verzamelde aanteekeningen eene, zoo
veel mogelijk, doorgaande geschiedenis van 'dit
merliwaardige huis bijeen te brengen, met de her-
inneringen aan zoo vele personen van vermogen,
bekwaamheden, verdienste en aanzienlijke betrek-
kingen, die hetzelve tot heden bezeten en bewoond
hebben, of met dezen naauw verwant waren; en
ik meen ook nu geene ondienst te doen, met dat
opstel aan de liefhebbers van onze Friesche geschie-
denis aan te bieden.

De stichter was dan HESSEL VAN MARTENA , zoon
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van SYTSE VAN MARTENA , Hoofdeling te Cornjum,
en van JEL HARINXMA. Hij verschijnt in de laatste
jaren der vijftiende eeuw, op het woelige tooneel
onzer geschiedenissen, als een krijgszuchtig en
driftig voorstander der Schieringer partij. Hij was
bezitter, uit wat oorzaak is mij niet gebleken, van
de stins Martena te Beetgum, welke destijds veel
van het geweld en de verbittering der Vetkoopers
leed.

Hij huwde BOTH HOTTINGA , dochter van JARICH

HOTTINGA , EPO KEE'S zoon, die den moederlijken
naam van HOTTINGA had aangenomen, en van
SWOB SJAERDEMA. Deze betrekking van verzwage-
ring, even zeer als van gelijke partijzucht, tot
hare drie ten dezen tijde in onze kronijken zoo
bekende broeders, Juw, HERO en JARICH HOTTINGA,

en wel bijzonder tot den laatstgenoemden, toen
Heerschap te Franeker, op Hotlinga'Huis, zal
waarschijnlijk hem bewogen hebben, om ook daar
voor zich een vast huis te bouwen ten verblijve;
in welk jaar is niet te bepalen; EMMIUS zegt, on-
bepaald, in den tijd der Saxen; niet onwaarschijn-
lijk is het reeds voor hunne komst geschied. Dan
weldra deed hij zich, bij de onderlinge nijd en
magtelooze woede der partijschappen, kennen als
een der ijverigste drijvers tot het inroepen van
vreemd bedwang, en alzoo van onderwerping aan
Hertog ALBRECHT van Saxen. Ten jare 1498 hul-
digde hij dezen, in den persoon zijns Stadhouders
WILLEBRORD VAN SCHOMBERG , te Franeker, en ont-
ving den Hertog zelven daar in het volgende jaar ;
echter niet in zijn eigen huis; maar wist door
zijner vrouwe grootmoeder, EDWER SIAERDA, het
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ruime en sterke Sjaardema-Slot den Vorst ten
verblijve te doen inruimen, die zich daar tot in
November deszelfden jaars 1499 ophield, en toen
zijnen zoon HENDRIK tot beheer der zaken liet
blijven.

Tot een gedenkteeken van HESSELS eerbied voor
den Saxischen bedwinger strekt een groote steen,
waarop het wapen van Saxen en het jaartal 1498
uitgehouwen was, aan Martena-Huis geplaatst, en
uu nog in den westelijken zijmuur te zien.

Zijne gehechtheid aan deze regering berokkende
Franeker de ramp der geweldige belegering van
het jaar 1500; maar werd, aan den anderen kant,
de oorzaak der groote gunsten en voorregten , ver-
volgens aan die stad door die Vorsten vergund en
geschonken.

Zich zelven bezorgde hij steeds magt en aanzien,
maar tevens, en nu en naderhand, door zijn soras
even wreedaardig als lafhartig vleijend gedrag,, den
haat en de verachting zijner landgenooten.

Even gemakkelijk als hij zich aan het bestuur
van Hertog GEORGE gehouden, en dat ondersteund
had, schikte hij zich, na de overdragt aan KAREL
van Bourgondië of Oostenrijk, weder om diens
partij te schragen, en voor zich de eer en voor-
deden daarvan te genieten. Den 22 Junij 1515
legde hij, met zes en vijftig Edelen, den eed van
hulde aan KAREL af; en den 1 Julij daaraan vol-
gende werd hij door deszelfs Stadhouder, Graaf
FLORIS VAN EGMOND , Ridder geslagen.

In het volgende jaar 1516 moest hij het verdriet
lijden s dat zijne echtgenoot met drie dochters, op
de Zuiderzee, door de partij der-Geldersche Friesen
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gevangen genomen en naar Sneek gevoerd werden ,
waar zij nog lang moesten zitten (MARTENA ,
annaal, bl. 92, Occo SCHARLENSIS, fol. 109, SCHO-

TANUS, bl."583).

Nog in ditzelfde jaar trok hij, volgens SCHEITE-

MA, staatkundig Nederland, I I , 606, naar den
Koning van Spanje (KAREL) , om dien den deer-
lijken toestand van Friesland onder het oog te
brengen.

In Januarij 1517 was hij mede tegenwoordig bij
het beleg van Sneek, volgens Occo VAN SCHARL ,
fol. 112 verso, en dit is de laatste zijner feiten,
die men aangeteekend vindt.

Kort hierna besloot hij , waardoor bewogen is
onbekend, om eenen togt of bedevaart naar het
Heilige Land te ondernemen. Het mogt hem echter
niet gebeuren, dien te volbrengen: hij stierf op het
eiland Rhodus nog in datzelfde jaar 1517, waar-
van de geheugenis bewaard is op een geschilderd
vensterglas, op eene bovenkamer, in den ooste-
lijken zijmuur van Martena-Huis, nog heden voor-
handen, aldus: » Heer HESSEL MARTENA, Ridder,
» eerste fondateur van dit huys, is gestorven in 't
» eylant Rhodus 1517;" — daar geplaatst in 1609,
door Jr. HESSEL VAN OSTHEIM , wiens naam en wa-
pen er boven staat.

Ook wordt nog aldaar een klein geschilderd
portretje, volgens de overlevering het zijne, be-
waard.

Wat de ambten en waardigheden betreft, door
hem bekleed, hij komt voor als Olderman te Fra-
neker, Ambtman te Franeker in de Saxische tijden,
als Raad in het Hof onder de Saxische en mede
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onder de Oostenrijksche regering, Heer te Dijkste-
rahuizen onder Beetgum, Ridder, Grietman van
Franekeradeel, en ook van Menaldumadeel.

Veelvuldig is het gewag zijner bedrijven bij al
onze Kronijkschrijvers. Bijzonderheden hebben
verzameld TE WATER , verbond der Edelen, deel III,
J. SCHELTEMA , staatkundig Nederland, en H. B,
VAN SMINIA, de Grietmannen,

HESSEL VAN MARTENA liet dus BOTH HOTTINGA als
zijne weduwe n a , en bij haar vier dochters, JEL ,
KNIER , FOKEL en LUTS. Mij is niets gebleken van

den tijd of den rang van derzelver geboorte, noch
van dien der huwelijken , welke zij hebben aan-
gegaan ; ik ben dus buiten staat, om hier hét
gewone gebrek onzer oude geslachtlijsten, gemis
van jaartallen , te verhelpen. JEL was misschien
de oudste, als naar vaderlijke grootmoeder gehee-
ten; KNIER welligt de jongste. Van ieder dezer
aanzienlijke vrouwen, en van hare naaste afstam-
melingen , zal ik de mij bekende bijzonderheden
vermeiden, vooral voor zoo verre die tot Martena-
Huis, en de meer of min aanmerkelijke verande-
ringen van hetzelve, of ook wel andere inwoning
in Franeker, betrekking mogen hebben. Vervol-
gens zal ik de geschiedenis van dat huis, nadat
het opgehouden heeft tot dit geslacht te behooren,
onder de latere bezitters en bewoners, kortelijk
schetsen. Daarna is mijn oogmerk terug te keeren
tot een algemeen overzigt van het geheele zoo
merkwaardige geslacht van MARTENA, tot aan des-
zelfs eindelijke versmelting in andere geslachten.
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De oudste afbeelding van Martena-Huis, — ik
moet toch vooraf iets daarvan zeggen, — vindt
men op den platten grond van Franeker, door
PETRUS BAST in 1598 in plaat gebragt, gewoonlijk
achter de kronijk van WINSEMIUS gevoegd. Duide-
lijk genoeg is het daar kenbaar als een op zwaar
gewelfde kelders rijzend, dwars tegen het noorden
gekeerd, breed Gothisch gebouw van twee verdie-
pingen, met een glooijend oploopend zolderdak
daarboven, en eenen oostelijken en eenen weste-
lijken gevel, wiens top een ronden schoorsteen
boven de vorst verheft; achter de oostelijke helft
des gebouws volgt een zuidwaarts uitloopende vleu-
gel , op gelijke hoogte van dak en muren, met
den gevel en topschoorsteen tegen het zuiden ; in
den hoek, dien hoofdgebouw en vleugel maken,
staat de achtkantige, verre boven het dak ver-
heven, toren, tot een ruim uitzigt over de stad en
ommestreken; onder in den toren is een sterke
poort, als ingang van het huis, waartoe men over
eene opene ruimte, ten zuiden bepaald door een
laag gebouw, tot stalling dienende, tusschen het
hoofdgebouw en het helende huis ten westen, den
toegang van de straat heeft, die op de kaart door
een hek of eene poort aan de straat schijnt af-
gesloten te zijn. De noordelijke of voorkant van
het gebouw heeft op ieder der twee verdiepingen
eene rij van zeven, in gebogene nissen gevatte,
steenen ramen, met derzelver vensters en geschil-
derde glasruiten; ook de gevels hebben eenige der-
gelijke, die smaller zijn; men vindt geen deur,
dan beneden voor de kelders.
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Volgens de overlevering was de geheele breedte
der benedenste verdieping ééne prachtige ridder-
zaal , dat later, onzeker wanneer, veranderd is,
door het afnemen van een Hein vertrek aan de
oostzijde.

Ten oosten slaat een klein huis, met den ooste-
Iijken gevel vereenigd, en de poort, of wel het
poorthuis, geheeten, hetwelk dus mede tot eenen
ingang van Martena-Huis diende.

Voorts waren er achter en aan de oostzijde,
nevens Martena-Huis, andere daartoe behoorende
huizingen, of, zoo als men die toen noemde,
schuren; en eindelijk een zeer groote en uit-
gestrekte hof en bijbehoorende gronden.

Gelijk BOTH HOTTINGA, na het vertrek van haren
echtgenoot ter bedevaart, op Martena-Huis met
de haren zal gebleven zijn, mag men mede voor-
onderstellen , dat zij , ook na het ingekomen berigt
van zijnen dood, hetzelve op den duur zal be-
woond hebben, en zich, te midden van zoo vele
aanzienlijke aanverwanten, bestendig alhier zal
hebben opgehouden; schoon zij na verloop van
tijd, zoo als uit PETRUS THABORITA , bl. 394, blijkt,
hertrouwd is aan eenen overlander krijgsman, met
name BRUCKSLAGHER, die in het jaar 1523 Dockum,
na het beleg, met Bourgonsche troepen bezette,
en daar als Hoofdman op het huis gesteld werd.
' Zij stamde, door hare moeder SWOB SIAERDA en
grootmoeder EDWER SIAERDA, van dat aloude ge-
slacht der SJAARDEMA'S af. Voormaals had hetzelve
eene beneficie gefundeerd op Onzer Lieve Vrouwen
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altaar in de Sint Martens kerk te Franeker, doch
het regt van beschikking daarover was sedert
eenigen tijd door verzuimenis in onbruik en als
verloren geraakt. De erfgenamen van dat geslacht,
en daaronder BOTH HOTTINGA , vervoegden zich,
met verzoek tot herstelling in dat regt, in 1539
aan de Aartshertogin MARIA , als Gouvernante der
Nederlanden, en verkregen ook de bevestiging,
bij een besluit van den 28 October van dat jaar.
Reeds in het begin des volgenden jaars 1540, den
14 Maart, maakte BOTH HOTTINGA mede gebruik
van dit haar regt van collatie, in haren naam
latende teekenen door haren schoonzoon HANS VAN

OSTHEIM.

Niet lang overleefde zij dit. Zij stierf in 1541,
en werd te Franeker in de Martini kerk begraven.

Ik maak hier gewag van dit Leen, om de be-
trekking , welke hetzelve tot Martena-Huis heeft.
Uit het Beneficiaal-boek, bl. 256, blijkt, dat onder
de inkomsten dier praebende toen mede behoorde:
» Heer HESSEL MARTENA eeuwige memorie zes stu-
» wers, uit Martena-Huis toe Franeker, en van
» de vierdepart van drie pondematen uit Heer
» HESSELS weyland seven stuwers te huir."

Ook schijnt dat regt van praesentatie, zoo als
men het noemde, vervolgens als een regaal van
Martena-Huis beschouwd te zijn, daar het met
hetzelve op de bezitters is overgegaan, zoodat nu
nog de tegenwoordige bezitter, bij vacatures van
gemeld Sjaardema leen, voor een achtste deel stem
heeft in de collatie.
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Wat nu hare dochters betreft, mijne onzeker-
heid , zelfs bij gissing, van tijdsbepalingen, veroor-
looft mij, van dezelve in die orde te spreken, als
mij voor mijn ontwerp de gevoegelijksle schijnt.

Van JEL VAN MARTENA is mij niets anders be-
kend , dan dat zij gehuwd is geweest aan ERNST

VAN LAUWIK , ook VAN DEN LAUWICH , bij TE WATER,

ÏV, 142, ERNST VAN DER LAUK of LAUWIJK , zoo

verschillend vindt men zijnen naam gespeld, die
genoegzaam zijne Duitsche afkomst toont. Waar-
schijnlijk een krijgsman, reeds vroeg met de Saxi-
sche benden, gelijk zoo vele anderen, in Friesland
gekomen. Hij komt later, in 1531, voor, te gelijk
met zijnen zwager Fans VAN GROMBACH , in zeker
proces over een stuk lands te Engelum, in hetwelk
de verweerder zich op hen beiden beroept, als
zijne Iandheeren van wege hunne vrouwen, zie
Charterboek, I I , bl. 585, en nogmaals, in dezelfde
zaak, in October 1533, ald., bl. 648, waar hij
uitdrukkelijk voorkomt als man en voogd van
Jonckvrouwe JEL , zijne huisvrouw, en nog eens,
bl. 649, terwijl VAN GROMBACH daar als door hem
gevolmagtigd verschijnt. Na dezen is mij van man
noch vrouw ergens eenige melding voorgekomen;
waarschijnlijk zijn zij eerlang kinderloos gestorven,
en is alzoo hunne geheugenis verdwenen.

Van KNIER of CUNIERA VAN MARTENA vind ik,
dat zij meer dan eens is gehuwd geweest, en wel
eerst aan RUDOLPH VAN BUNAU , een Duitsch Edel-
man. Hij komt voor als Drost van Stavoren, ook
als Grietman van Gaasterland, en in 1525 als
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Dijksgedeputeerde dier grietenij. Hij is te Franeker
overleden, den 3 Augustus 1542, en in de Martini
kerk begraven.

Twee dochters zijn uit dit huwelijk geboren,
MARGARETHA en HELENA. VAN BUNAU. De eerstge-

noemde is gehuwd geweest met Jr. ANTONY VAN
EGMONDT VAN MERESTEIN, tweede zoon van ALBERT

VAN EGMONDT VAN MERESTEIN , Kastelein van Woer-

den geheeten, en ANNA VAN FOREEST , dochter van

HERPERT VAN FOREEST, Ridder, en MARIA VAN CATS

(zie geslacht van EGMONDT bij FERWERDA, 19de
generatie, en KOK, Woordenboek, XIII, bl. 205).
Zij hebben te Franeker gewoond, misschien in
Egmonds-Huis. Bijzonderheden heb ik van hem
niet gevonden. Hij overleed te Franeker, den
9 Februarij 1592, en ligt in de Martini kerk be-
graven , waar men weleer dit epitaphium op hem
las :
Quid , cedo , nohilitas , quid opes nisi fumus et umbra ?

At pietas verum est perpetuumque bonum.
Qui situs hic, habuit ea juncta, relictus ab istis

Hujus in aetheria praemia sede tenet.

Voorzeker eenen wijzen en godvruchtigen Edelman
waardig, bewaard gebleven in de Collectio monu-
mentorum, p. 425. Zijne weduwe volgde hem
den 30 Augustus 1603, en werd in hetzelfde graf
begraven. Zij lieten geene kinderen na.

HELENA VAN BUNAU trouwde aan IDSARD DOUMA ,

mede in het verbond der Edelen , zie TE WATER ,
I I , 249. Hij stierf in 1577, en liet bij haar eene
dochter na, naar moederlijke grootmoeder CUNIRA

geheeten, die later aan SJUCK VAN BURMANIA huwde;
ik zal daarvan in het overzigt van het geslacht

1. 8
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MARTENA nader spreken. HELENA huwde lea twee-
den male aan WILCO HOLDINGA, doch had bij hem
geene kinderen.

KNIER VAN MARTENA ging een tweede huwelijk aan
met CHRISTOPHEL HUBITZ, of HAÜBITS, bij TE WATER,

IV, 442, CHRISTOFORO AB HUBATZ, mede een Duitsch
Edelman. Dat zij te Franeker gewoond hebben,
is mij gebleken uit zekere inventaris van roerende
goederen, volgens het hoofd opgemaakt den 10
November 1573 » in den huize van Joncker HAWETS

en Juffrouw CUNERA VAN MARTENA."

Ruim negen jaren vroeger, in April 1564, hield
Jufvrouw CUNIER VAN MARTENA (ZOO genoemd, zon-

der melding van een' echtgenoot) boelgoed van eenige
losse goederen; in de akte daarvan vind ik als koo-
pers van kleinigheden aangeteekend, onder anderen
CORNELIS de dienaar van HAUBITS, en HEIJN de
dienaar van THOENES VAN EGMOND, en naast
den post, solvit VAN HAUBITZ.

Nog melden mijne aanteekeningen een derde
huwelijk van CUNIRA VAN MARTENA met HERMAN

HULLEN, waarvan mij, gelijk ook verder van haar,
niets bekend is.

FOKEL VAN MARTENA trouwde aan HANS VAN OST-

HEIM , eenen Edelman van Duitsche afkomst, en
met de Hertogen van Saxen herwaarts gekomen,
getiteld Erfschenker van het Graafschap van
Hennenberg. Hij komt vervolgens voor als Drost
van het Kasteel te Leeuwarden. In 1540 teekende
hij voor zijne schoonmoeder, zoo als boven gemeld
i s , de collatie van Sjaardema Leen. Dat hij niet
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lang daarna overleden is, kan.tnen uit het hertrou-
wen zijner weduwe besluiten;

Hij liet bij haar eenen zoon na, HESSEL VAN: OST-

HEIM, Deze is Grietman van Idaarderadeel geweest
in 1565, een der verbondene Edelen, en warm
voorstander der vrijheid, dat hij met ballingschap
moest boeten, waarin hij, waarschijnlijk in Oost-
friesland, gestorven is. Bij zijne echtgenoot TET
VAN BURMANIA (bij FERWERDA , 8ste en 9de generatie)
liet hij twee zonen na, HANS en HESSEL VAN OSTHEIM,

van welke de eerste in Friesland bleef,- de andere
in Gelderland geleefd heeft en een eenigen zoon
BARTHOLD gehad, die, herwaarts wedergekeerd, te
Franeker overleden en begraven is in 1654; — en
eene dochter, JEL VAN OSTHEIII , die gehuwd is aan
FREDERICK VAN VERVOÜ, van welke beiden wij straks
breeder zullen handelen. Zie over het gesiacht van
OSTHEIM, — want zoo behoort de naam geschreven
te worden, zoo als mij gebleken is uit de eigene
zeer net en sierlijk geschrevene handteekening van
JEL zelve; — TE WATER , ÖI , bl. 198 (waar ver-
keerdelijk HESSEL FERWOU staat), IV, bl, 448 , VAN

SMINIA, Grietmannen, bl. 149.

FOKEL VAN MARTENA is, volgens mijne MS. aanlee-
keningen, weldra hertrouwd met HERO OCKINGA

den jongen, die reeds in 1544 zonder kinderen
stierf, en te Franeker begraven ligt. Doch bij
TE WATER , IV, bl. 442, wordt haar tweede man
genoemd HERO HOTTINGA , zonder meer.

Volgens dezelfde aanteekeningen is zij ten der-
denmale gehuwd aan een ongenoemd Hollandsch
Edelman. TE WATER zegt: de derde onbekend.

Uit de stukken van een proces, ten jare 1550
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te Franeker gevoerd ,1 over het maken , bij vernieu-
wing, uit eener hand van eene straat bij de
Visehmarkt, van de huizen af tot aan den wal,
ten genoege van den Raad en de geburen, heb
ik gemeend te kunnen opmaken, dat Juffrouw
FOKEL MARTENA, ZOO als zij herhaalde malen ge-
genoemd wordt, zonder meer, zekerlijk in dat
jaar niet meer haar domicilium te Franeker, maar
haar verblijf te Leeuwarden had, doch dat zij
evenwel in de zaak betrokken was, wegens het
buis, waarin zij gewoond had bij de Visehmarkt,
hetwelk men dan schijnt te moeten houden voor
•Motfinga-Huis.

LVTS VAN MARÎENA , ook wel SITS en SYTHYE ,

£>ij verbasterde spelling (Charterboek, II, 648), of,
zoo als zij zelve schreef, LUCIA , had tot echtge-
noot FRITS VAN GROMBACH of GRUMBACH , volgens
WINSEMIUS , fol. 423, uit den Duitschen adel, die
met den Saxischen huize in Friesland gekomen was,
en niet onwaarschijnlijk, gelijk ook de Heer
VAN SMINIA , bl. 202, vermoedt, een zoon van
HANS VAN GRUMEACH , die de Saxische Vorsten bij
hunne komst reeds vergezelde. Deze werd in 1503,
den 29 Augustus, door de Hertogen GEORG en
HENDRIK begiftigd met de verbeurd verklaarde goe-
deren van WILKE REYNIA , en genoemd: » die
i erbar und vheste unse lieve getrouwe ende ampt-
ï man to Lewarden, HANS VON GRUMBACH , die
ï onsen lieven Hern und Vader saliger ende uns
ii langen tijt trouwelick ende wel gediend heeft,"
€harierboek, I I , 229. Bij de bevestiging dier
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gifte in I5O9, op Maandag na St, Lucia, wordt
hij genoemd: » unser liebe getruwe Rath und
* Amptman zu Herlingen, HANSE VON GRUMBACH,"

Charterboek, I I , 267. Als Raad in het Hof komt
hij voor in 1512, MARTENA, Annaal, bl. 77 , en
in den Naamrol, en nog in 1514 bij PETRUS THA-

BORITA, bî. 180, en aanteek. bl. 119.

FRITS VAN GROMBACH , het zij dan de zoon, of
wel buiten twijfel bloedverwant, van HANS , is ze-
kerlijk weldra zeer ia gunst geweest bij de Bour-
gondische Regering. Bezwaarlijk echter zal hiermede
overeen te brengen zijn het berigt vaa den Schrijver
des Tegemvoordt'gen staats van Friesland, II , bî.
419: dat FRITS VAN GROMBACH met Keizer KAREL

uit Frankenland naar de Nederlanden was vertrok-
ken, en voor zijne aan den Keizer bewezene
getrouwe diensten, in 1518, Drost van Harlingen.
gemaakt werd. Behalve andere moeijelijkheden,
waartoe het vervolg van dit berigt leidt, blijkt uit
WiNSEMiüs, fol. 423, en SCHOTAHUS, fol. 564 en 566,
dat hij reeds in 1515 Drost van Harlingen was,
en volgens eene copie van sauvegarde in het Char-
terboek, I I , bl. 115, bekleedde hij dien post nog-
in 1522. Ondertusschen was hij in 1517 Grietman
van Barradeel, vervolgens in 1525 Raadsheer in
het Hof, ook Ridder geheeten. In 1533 komt hij
voor als Overste Dijkgraaf van geheel Westergoo,
bij het arbitrament tusschen de Binnen- en Bui-
tendijksters, zie WINSEMIUS , fol. 508. Hij werd
in April 1535, door den Stadhouder SCHENK, in
eene commissie benoemd tot het oprigten van een
corps van den derden man, zie Charterboek, I I ,
674. Later is zijn naam mij niet voorgekomen.
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Hij is te 'Franeker in de Martini kerk begraven»
Het Wapen van GROMBAGH was een roode keper
en drie zwarte sterren op een wit veld.

Mét zijne echtgenoot heeft hij Martena-Huis oî
ter Horne te Beetgum, zoo het schijnt, als fami-
liegóed van haar, bewoond en bezeten. Het zou
door hen aanmerkelijke verbeteringen gekregen
hebhen, en, door :het huwelijk van eene hunner
dochteren naderhand tot. hét geslacht van" SCHWART-
SENBERGH overgegaan, sedert in hetzelve altijd
gebleven zijn, volgens TE WATER , IlI, bl. 97.

Zij teekende dé; collatie«:van 'Sjaardema leen,
den 18,Mei 1548, LUCIA'VAK MARTENA weduw van
GROMRACH ', hem dus overlevende, en wel met drie
dochters, AMELIA , MARIA en EMERENTIA. Van deze
huwde EIEEREBTIA VAN GROMBACH aan SIPKE of
SCIPIO MECKEMA , later een ijverig voorstander der
vrijheid; en MARIA aan JOHAN ONUPHRIUS Baron
THOE SCHWARTSENBERGH EN HoHENLANDSBERGEN, v a n

welke beide ik mijne berigten verschuif tot het al-
gemeen overzigt van het geslacht MARTENA.

AMELIA , gewoonlijk AMMEL" VAN GROMBACH , zou,
indien men mag afgaan op hetgene van haar bij
FERWERDA, in de genealogie van Egmondt, 19de
generatie , ü, gemeld wordt, dat zij na bijna zestig
jaren weduwe geweest te zijn, in: den ouderdom
van negentig jaren, in 1605, te Harlingen zoude
zijn gestorven, -—dan reeds in 1515 of weinig
later moeten zijn geboren; zeker echter schijnt hetj
dat zij, aa twee maal gehuwd.té. zijn geweest, nog als
weduwe eenen hoogen ouderdom bereikt heeft. ---
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Heî is wel zonderling, dat . AMELIA VAN GROBBACH

met hare huwelijken en afstammelingen geheel ont-
breekt in het Stamboek van SIJBOLD VAN ADELEN

VAK CRONENBURGH , en even zoo in mijne aantee-
keningen, afkomstig van den Raadsheer E. M. VAN
BURMANIA ; en dat de Heer TE WATER eenen misslag,
die hiertoe eenige betrekking heeft, in het III deel,
bl. 94, begaan, op nadere aanwijzing, in het IV
deel, bl. 442, heeft moeten verbeteren ; daar juist
deze tak, door de drie zonen van AMMEI, alle
uitstekende vrienden en handhavers der vrijheid,
en ook nog naderhand, hoogst merkwaardig is
geworden. Ik zal denzelven zoo naauwkeurig
mogelijk trachten uit een te zetten en op te helderen.

AMELIA VAN GROMBACH , medeërfgenaam van de
goederen van den hoofdtak van het geslacht van
MARTENA , volgens den Heer J. SCHELTEMA , staat-
kundig Nederland, I I , bl. 406, bij toevallige mis-
vatting haar met EMERENTIA verwisselende, is eerst
gehuwd geweest aan J*> JAK VAK EGMONDT VAN

MERESTEIN, gesproten uit het wijdberoemde en rijk-
ste geslacht der EGMONDEN (TE WATER , I I , 367},

zoon van ALBERT VAN EGMONDT en ANNA VAN FOREEST.

Hij was de oudste zoon van zeven kinderen, en
ouder broeder van Jr. ANTONY VAN EGMONDT VAK

MERESTEIN, boven vermeld als gehuwd met MARGA-

RETA VAN BUNAU, de volle nicht van AMELIA.

De geslachtlijsten van EGMONDT, boven aange-
haald , noemen hem Castelein te Harlingen, en
berjalen zijn overlijden op den jare 1546. Hij is
te Franeker in de Martini kerk begraven. Het
huwelijk schijnt dus maar weinige jaren te hebben
mogen duren, maar uit hetzelve zîjn drie kinderen
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geboren, in de geslachtlijst in deze orde opgegeven;
FREDERIK, ALBERT en ANNA.

Jr» FREDBRIK VAN EGMONDT VAN .MERESTEIN , die

in 1615, in den ouderdom van twee en zeventig
jaren, overleed, moet dus omtrent 1543 geboren
zijn, en, schoon het eerste kind, naar moederlijken
grootvader zijn geheetenj ten zij de geslachtlijst
onnaauwkeurig in de orde mogt wezen.

Hij wordt met hoogen lof door den Heer TE
WATER , I I , bl. 370, vermeld , als bevorderaar der

vrijheid, en in de aankleving aan het verbond der
Edelen in 1566 van onwrikbare trouw. Door ALBA

beschuldigd, van een begunstiger der ketters te wezen;
aanleiding tot het prediken op het huis te Kleef
bij Haarlem gegeven te hebben , den Predikanten
huisvesting te verleenen , en de verbindtenis der
Edelen in Friesland smakelijk te maken; werd hij
met verbeurd verklaring zijner goederen gebannen.

Hij is gehuwd geweest met HETTJE (HECTORIA)

VAN HOXWIER , dochter van M1'- HECTOR of HETTE

VAN HOXWIER , Ridder en Raadsheer, en heeft bij
haar eenen zoon nagelaten, JAN VAN EGMONDT VAN

MERESTEIN , van wien vermeld wordt, dat hij in
1599, op de vloot van den Admiraal PIETER VAN

DER DOES, ongehuwd overleden is, in den ouders-
dom van drie en dertig jaren, dus omtrent 1566
geboren, laatst mannelijk oir uit het geslacht EG-
MONDT VAN MERESTEIN ; — en eene dochter, LucrA
VAN ELMOTJDT VAN MERESTEIN , die later huwde aan
Mr* HTJGO RUISCH , Raadsheer te Utrecht; zij overleed

in 1596, en liet twee zonen na.

ALBERT VAN EGMONDT VAN MERESTEIN, die, mag

men stellen, een jaar na zijnen broeder zal geboren
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zijn, en nu naar vaderlijken grootvader geheeten ,
heeft bij TE WATER , I I , bl. 368, en III , bl. 460,

bijna nog grooteren roem van verdiensten voor de
vrijheid, dan zijn broeder. Hij was een medebond*
genoot, en in onverflaauwden ijver teekende hij
nog in 1569, met zijnen vriend JELLE EELSMA en

anderen, eene bijzondere verbindtenis, om zich
tegen Spanjes dwingelandij te verzetten, en den
vijand allen afbreuk te doen. Hij was een der
voornaamste bevelhebbers van de vloot van den
Prins van Oranje, en de vertrouweling van dezen.
In 1572 werd hij tot Krijgscommissaris aangesteld ,
en gaf blijken van beleid en dapperheid, bijzonder
in 1574, als bevelhebber te Gouda, dat hij voor
de listen van NOIRCARMES wist te beveiligen. Hij
heeft SARA VAN BREDERODE, natuurlijke dochter van
REINOÜD, in huwelijk gehad, doch is zonder kin-
ren , in 1596, gestorven.

ÁNHA VAN EGMONDT VAN MERESTEIN kan slechts
weinig later, zoo voor het overlijden haars vaders,
geboren zijn. Zij is, volgens de geslachtlijst bij
FERWERDA, gehuwd geweest aan N. SALANCY in
Welschland. Van hem is mij niets bekend gewor-
den; maar dat zij in Franeker gewoond heeft, is
mij gebleken uit eene akte van wederinhuring van
het huis, daar zij reeds inwoonde, en hetwelk
toenmaals aan de stad behoorde. Zij wordt gehee-
ten Juffrouw rjif SALJNZIJN en verscheen sampt
FRITS VAÎI FERFOU, huer adiunct (haar halve broe-
der van moeders zijde), om huringhe van die
huizïnghe met Burgemeesteren te maken, voor
dezelven den 23 April 1583. Buiten op die akte
staat; huring van J. AMA rdN EGMOKDT. Zij
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kan toen omtrent acht en dertig jaren oud geweest
zijn. Later heb ik van haar niets vernomen, noch
of zij kinderen of andere betrekkingen gehad hebbe.
Alleen ik moet opmerken, dat, bij collatie van
Sjaardema Leen, den 24 December 1584, mede
door. AMMEL VAN GROMBACH geteekend {Analecta
12), hetzelve om te studeren voor de helft is gege-
ven aan JÁCUS VAN GALENSY , en in 1595, den 20

December, voor vier zesde gedeelte der inkomsten,
aan GEORG VAN CALENCHY tot den ouderdom van

vijf en twintig jaren toe. In het album van de
akademie te, Franeker vind ik als student, den 27
October 1595, ingeteekend GEORGIUS SÂLÂNCI

Nobilis Franek. Juris Stud. Deze kan een zoon
van haar geweest zijn, en, zoo men voor JACUS

JORIS lezen mag, dan kan het de naam van den-
zelfden jongeling aanduiden, die reeds van vroeg
af genot van dat familie leen zal gehad hebben. In
de Martini kerk is ook een graf van Joncket PIE-
TER VAN CHALANSY , misschien is wel deze_, ik zou
het bijna durven stellen, dezelfde in het geslachtre-
gister genoemde N, dat is hier, meen ik, in
voornaam niet bekende SALANCY.

Ondertusschen was AMELIA VAN GROMBACH, zeker-
lijk weinige jaren slechts na het overlijden van JAN
VAN EGMONDT, in een tweede huwelijk getreden
met Jr. RAAS VAN VERVOÜ , een Luiksch Edelman,

van wien mij verder geene bijzonderheden zijn
voorgekomen. En daar men aan haar eenen zoo
langdurigen weduwstaat toekent, kan ook deze
echt van geen' langen duur geweest zijn. Slechts
een zoon is er uit geboren, FRITS of FREDERICH

VAK Vmvott» volgens SCHELTEMA omstreeks 1550.
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RAAS VAN VERVOU is te Franeker overleden, en
ligt in de Martini kerk begraven.

Eer ik nu verder ga, verdient Martena-Huis' zelf
vooraf nog eenig onderzoek. Dat het, als stam-
huis, steeds zonder eenige vervreemding bij het
geslacht gebleven is, is blijkbaar genoeg, maa? niet
door wie uit hetzelve bewoond, of ook wel in
bijzonder eigendom bezeten. Nergens is mij iets
voorgekomen, dat daaromtrent eenig Jicht kan
geven, veel min beslissen. Zoo ik eenige gissing
mag wagen, dan komt het mij ten minste niet
onwaarschijnlijk voor, dat LUTS VAN MARTENA ,
die, behalve JEL , de eenige der zusters is, die
slechts eenmaal is gehuwd geweest; en, zoo men
op hetgene in den Tegenwaordïgen staat van
Friesland, I I , bl. 419, wordt opgegeven, mag
afgaan, omstreeks 1540, of kort daarna,, reeds
weduwe was; dat deze, na het overlijden van
hare moeder, het zij al spoedig, of wel bij eene
schikking, ten tijde van het huwelijk van hare
dochter MARIA VAN GROMBACH , met den Baron
VAN SCHWARTSENBERGH , omtrent de Martena-Stins
te Beetgum gemaakt, deze zal verlaten hebben-, en
Martena-Huis te Franeker betrokken, en weîligt
in eigendom zal hebben verkregen; en dat die
eigendom vervolgens op hare dochter AMMEL VAN

GROMBACH is overgegaan. Indien men mag aanne-
men , zoo als het wel schijnt, dat de uitoefening
van het regt van collatie vóór Sjaardema leen,
waartoe de geregtigden altijd te Franeker bijeen
kwamen, gehecht werd aan de bezitting \&n.Mar-
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tena-Hnis, dan komt die opvolging volkomen
overeen met die der ons uit de Analecta bekende
ondergeteekende stukken; 1540 BOTH HOTTINGA,

1548 Lucu VAN MARTENA wed. GROMBACH, 1564
ontbreekt alle onderteekening, 1584 AMMEL VAN

GROMBACH (en toen berustte onder haar, Juff.
AMELIA VAN FERVOU genoemd, het Register van

de landen, renten en steèpachten tot de praebende
behoorende, zie Analecta, bl. 13), 1611 FRÜDERICH

VAN V E R V O U .

Daar mogen nu al geene blijken voorhanden
zijn, dat AMELIA VAN GROMBACH Martena-Huis met
haren eersten man, JAN VAN EGMONDT , of met ha-
ren tweeden , RAAS VAN VERVOU , bewoond hebbe,

voor het tegengestelde zijn die er even weinig.
Maar dat zij het als weduwe niet alleen bewoond,
maar als eigenaresse bezeten heeft , daarvoor zijn
de klaarste bewijzen bij te brengen.

In eene lijst van huizen , of bewoners derzelve,
te Ftaneker, van den jare 1595, vindt men aan
de Voorstraat achtervolgens: Gromhachs poort (dat
is de poort of het poort kuis bovengemeld). Item
die huysinghe ten westen naast daaraan (dat is
Martena-Ifuis), dan Juffrouw Amelia kelders,
als die afzonderlijk door huurders bewoond werden.

Dat nu het huis haar in eigendom behoorde,
blijkt verder uit een stuk, waarvan ik, omdat het
tevens tot eene andere belangrijke opmerking leidt,
niet kan nalaten het hoofd hier geheel af te
schrijven.

» Articulen en Bestek, waer oppe Juff. AMELIA

» VAS GROMBACH , weduwe van wijlen Joncker
» RAES VAN VERWOB, ter presentie van JOAHHES
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9 HARMESZ. AMMAMA en VEST JANSZ. , Burgemees-
ï teren, PIETER AÜGUSTINUSZ. ENS en JAN CORNELISZ,,

» Geswooren Gemeensluyden, TAECKE SIBESZ. en

» GERRIT LYEWES , Hopluyden, als daertoe expres-
ï selijk bij Burgemeesteren, Raad, Geswooren Ghe-
ï meen te, ende Bevelhebbers dezer stede, geordon-
» neert en gecommitteert zynde, den meestbiedenden
» praesenleert te vercopen en te verpaehten seeckere
» huyssteden, alhier binnen Franeker, in haer
i groot Hof geleeghen, soo als dezelve op no, 1 ,
, 2 , 3 enz., ter ordonnantie en by advys van de
» Magistraet dér voors. stede, by THOMAS FREREXSZ.,

J stads timmerman , cum socio, afgepaelt syn,
•» vermoge die caerte daervan synde."
vervolgens
» welke Articulen den comparanten metter stads
» trommelslach en aenplecking van billetten, ter
» plaetse van de verpachting vergaderd, voorgelesen
» synde, heeft daerna gekoft en gepacht" enz.

Te zamen twintig huissteden. De verpachting is
gehouden den 26 Maart 1588. De articulen bevat-
ten voornamelijk, dat ieder kooper en pachter van
eene huisstede verpligt zal zijn, om daarop binnen
twee jaren een goed pandakt huis met opgaande
gevels te bouwen, ook neffens hetzelve eene goede
straat te maken en te onderhouden; en voorts, om
de op iedere huisstede gelegde grondpacht, alle
jaren, op den 1 Mei, in infinitum te betalen aan
de verpachteresse. Die grondpachten waren meest-
al twee goudguldens, of nog eenige stuivers hooger.

Op deze wijze heeft AMELIA VAN GROMBACH , met
haren grooten hof van Martena-Huis een ver-
nieuwd voorbeeld gegeven, hetwelk later weder
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door anderen gevolgd is, als door -TZALLING VAN

BOTHNIA in 1598, door JARICH VAN OCKINGA , toen
eigenaar van Dekama-Huis, in 1608, van welke
ik ook soortgelijke acten van publieke verkooping
en verpachting van huissteden, zelfs van eene de
kaart, gezien heb^ een vernieuwd voorbeeld, zeg
ik, om van de hoven of uitgestrekte gronden der
stinsen, van welke er zuidwaarts zelfs over het
diept tot aan het bolwerk liepen, een gedeelte,
met overleg der stedelijke Regering en van de ver-
dere vertegenwoordigers der burgerij te bestemmen,
en, onder bezwaar van grondpacht, te verkoopen,
tot het aanbouwen van bewoonbare huizen, en
aanleggen van straten, en zelfs, zoo als mij geble-
ken is, van bruggen. Een maatregel, die al van
ouds door adelijke bezitters der gronden, bijzonder
door het geslacht van SJAARDEMA , blijkt gebruikt
te zijn tot eigen voordeel van koop- en blijvende
grondpachts-penningen voor de huissteden, maar
dan ook alzoo grootelijks tot aanbouw en vergroo-
ting der stad; en waardoor dan ook nu op nieuw
eene aanmerkelijke uitbreiding der stad, aan de
zuidkant, uit hoven ontstaan is, nog kenbaar in
de namen Hofstraat, het nieuwe Mof enz.

Na zekere regtsvordering van AMELIA VAN GROM-

BACH , in Junij 1597, wegens huur haar compete-
rende, is mij van deze onder haar geslacht zoo
merkwaardige vrouw later niets meer kennelijk
geworden.

Volgens het voorheen gemelde, zou zij nog acht
jaren geleefd hebben; zij heeft het bezit van
Martena-Huis aan haren zoon uit den laatsten
echt nagelaten.
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Het doorloopend schetsen van dit familie-tafereel
heeft reeds ongevoelig ons verre gevoerd in dat
gewigtig tijdperk, de laatste helft der zestiende
eeuw, toen ons Vaderland geheel van gedaante
veranderde, onder de krachtige handhaving der
geschondene vrijheid.

De Hervorming, in de eerste helft dier eeuw
door een goed deel van Europa verbreid, had ook
bij onzen landaard eene verdeeldheid te wege ge-
bragt, kenbaar in gehechtheid aan de van ouds
gekruikelijke kerkplegtigheden, en het gezag van
den Paus te Rome, of in sterken afkeer van even
dezelve. Velen bleven het oude aankleven, van
daar Roomsckgezinden genaamd, terwijl eene groote
en steeds meer toenemende menigte van Onroom-
schen, zoo dan bij tegenstelling geheeten, dat
verwierpen voor eene eenvoudige navolging, zoo
zij beweerden, van het Christendom der eerste eeuw.

De ijzeren staatkunde van dien tijd, die geene
vrijheid van denken kende noch duldde, en geene
gehoorzaamheid aannam, dan in slaafsche onder-
werping , meende haar belang te vinden, niet
slechts in de uitsluitende bescherming der eerstge-
noemde, maar in de bitterste vervolging, ter dood
toe, van de laatsten; doch bij de uitvoering dier
maatregelen tevens het prangend juk doende ge-
voelen eener alles onderdrukkende tirannij, die
elk beklag voor strafbaren opstand verklaarde,
verwekte zij zelve dien opstand, die weldra de
edelste onder Roomschen en Onroomschen beiden,
wars van slavernij en gewetensdwang, vereenigde
tot den krachtigsten tegenstand.
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Ongelukkig vervoeren de driften der menschen hen
zoo ligt buiten het spoor, vooral bij misleiding en
verwarring van begrippen. Vrijheid of onderwer-
ping in kerk en staat, werden spoedig zoodanig
vermengd, dat van Roomschgezindheid, gehoor-
zame eerbied en gehechtheid aan het Spaansch
bestuur, hoe hard ook, onafscheidbaar geacht werd;
terwijl de Onroomschen onder de leus van vrijheid
zich vaak verwoestenden moedwil tegen de anderen
meenden te mogen veroorloven. Eindelijk deed
het onder wijs beleid toenemend overwigt van de
voorstanders der Hervorming den evenaar wel aan
hunne zijde overslaan, maar gezegend bleef voor
allen het ware doel, de burgerlijke vrijheid, behou-
den en bevestigd.

Van het algemeene kan men geleidelijk tot het
bijzondere besluiten. Wanneer wij nu een, twee
en drie generatiën der afstammelingen van HESSEL

VAK MARTENA terug gaan, dan vinden wij, tot nog
bijna aan het einde toe, edele menschen en goede
Christenen der Roomsche kerke. Zoo waren nog
JAN en ANTONIJ VAN EGMONDT , van wier twee zus-
ters , ADRIAHA Prioresse van Rhijnsburg, ANNA

Nonne in V Gein bij IJsselstein Waren, en wier
doorluchtige bloedverwant, Graaf LAMORAAL in dat
geloof als een slagtoffer der vrijheid stierf. Maar
ook allengskens heeft de vrijheidsijver ook hier
doen neigen tot de partij der Hervormden; en hoe-
wel er geene sporen van overgang kennelijk zijn,
kan men dien in de laatste tijden vermoeden, en
in de volgende generatie, waartoe wij nu over-
gaan, kan men er de bewijzen van vinden.

Dat even zoo dat besluit uit het algemeene tot het
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bijzondere ook met betrekking tot Franeker in
dien tijd geldt, bevestigt de geschiedenis. Die stad
werd in 1562, als bijzonder verdacht, ernstig,
bij brieve, in naam van Koning PHILIPS , ver-
maand , om toch ijverig ter misse te gaan, en zich
van alle afzonderlijke zamenkomsten, strijdig met
de openlijke rust, te onthouden (WINSEMIUS , Re-
rum Frisicarum, p. 41).

Tien jaren later, in het merkwaardige jaar 1572,
toen BRONKHORST , in naam des Prinsen van Oranje,
met eenige troepen de stad genaderd was, schoolde
reeds van binnen eene menigte ijveraars te zamen,
die, in weerwil der Spaanschgezinde Regering, de
poorten met geweld opende, om die manschappen
in te nemen. Kort hierop kwam JOOST VAN SCHOU-

WENBURG , door Duco MARTENA ondersteund, rnet
hetzelfde oogmerk, maar meer gewelddadig, met
plundering en brand. Hij legde eene bezetting in
Sjaardema-Huis, waar hij zijn verblijf nam, dreef
de Koningsgezindfen ter stad uit, ontwapende de
Roomschgezinden, veranderde de Regering, liet
RUARDUS AcRONius, geWezen Priester, en PETRUS

HARDENBERGIUS onverhinderd prediîcen, en stelde
voorts daar eenen provincialen Raad in. Doch
daarna, zijner eigene partij ongetrouw geworden,
verliet hij vlugtende de stad, waar Duco MARTENA

nog bleef.
Spoedig nam nu echter alles eenen wederlceer.

De Roomschgezinden herstelden de afgezette Re-
gering; men verzoende zich met CASPER DE ROBLES;

en de Spaanschgezinde Regering bleef tot de ge-
vangenneming van ROBLES in 1576, en zelfs onder
de oproerige bewegingen, die daarna door de

I. . 9
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Waalsche bezetting veroorzaakt werden, volstandig
meesier. Het was zelfs na de pacificatie van Gend
niet, dan onder stoute tegenkanting, dat zij in
Ï577 door CAREL ROORDA en JULIÜS VAN BOTHNIA

van die magt ontzet, en door een Staatsgezind
Bestuur vervangen werd. Niet lang daarna werd
SIXTUS RÏPPERTI , die voormaals ook hier heimelijk
gepredikt had, tot Leeraar der Hervormden beroe-
pen. Zie WIKSEMITJS , Rerum Frisicarum, p. 152,
157, 258, 308, Chronijk, bî. 572, 578.

Het was bij die toedragt van zaken, in het zoo
gedenkwaardige jaar 1572, dat ook bij Jonker
FRITS VAN VBRVOC, de bewoner van Martena-Euis,
het vrijheidsvuur ia den edelen boezem ontgloeide.
Hij bereikte nu den ouderdom van twee en twintig
jaren. Zijne gebroeders VAN EGMOKDT, zijne aan-
verwanten SCIPIO MECKEMA en IDSARD BOUMA waren
voorlang reeds openlijk voor de zaak der vrijheid
uitgekomen. De ballingschap van HESSEL VAN OST-

HEIM scheen wraak te roepen tegen de dwingelandij.
Boor zoo vele voorbeelden aangevuurd, schoon hij
de geweldige handelwijs van SGIIOUWENBTJRG wel
niet zal hebben goedgekeurd, besluit bij het zwaard
voor vaderland, vrijheid en godsdienst aan te gor-
den , en hij heeft het daarvoor meer dan dertig
jaren trouw en dapper gevoerd.

De Heer SCHELTEEA schelst hem als krijgs- en
staatsman kortelijk. Zijn leven, door eene bekwa-
me pen uitvoerig beschreven, zou een werk van
waarde zijn. Steeds het oorîogstooneel volgende,
deelde hij in al de hagcheîijke voorvallen van dien
tijd in Friesland en Gronúigerland, als Kapitein
van een vendel Nederlandsche 'voelknechten. Zijne
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bekwaamheden deden hem niet slechts de gunst
van Graaf WILLEM LODEWUK winnen, maar diens
geheel vertrouwen genieten. Hij werd zijn hof-
meester, en in gewigtige zaken door hem gebruikt.
Groole dienst deed hij in het slechten der geschillen
te Be/faijl in 1592, en in de bevordering van het
overgeven van Groningen in 1595, waar hij zelf
gijzelaar werd. Later ook aîs bevelhebber te Eni-
den, in 1604 en volgende, bij de twisten tusschen
den Graaf en de Stenden. Zie 2de Jag(praatje ,
bl. 34, en 3de Jagtpraatje, h\. 61.

Dan reeds aanmerkelijk in jaren gevorderd, het
ongestadige zwerven en onzekere verblijf in leger
of vesting moede, wenschte hij van het moeitevolle
krijgsmansieven ontslagen te worden, en hij ver-
wisselde dat met de stille rust des burgers, waarvan
hij het genot, vooreerst ambteioos, op zijn Martena-
Muis zocht en vond.

Reeds vroeger had hij , nog afwezig, aan be-
schikkingen over deszelfs bijgronden gedacht, en
uit Einden, bij missive van den 10 Januarij 1606,
» Burgemeesteren en de Raedt der stede Franeker
9 verstendigt, dat hij van meinige was, âie ledige
i piacts after sijn hoff, binnen Franeker leggende,
» te verpachten, het welck tot nut ende verbete-
i ringe grootelij cks van de sladt dienen zoude,"
en nu , het huis betrokken hebbende in het gezel-
schap van echtgenoot en zoon, ontwierp en maakte
hij weldra eenige herstellingen en verbeteringen
aan hetzelve.

In 1609 heeft hij zijne daagsche of woonkamer,
in het oostelijke gedeelte der eerste verdieping,
vergroot en veraangenaamd door de timmering van
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een vooruitstekend besloten vertrekje of balkon, in
de breedte naar buiten van vier en de hoogte van
acht voeten, dat en van voren en aan iedere
zijde ramen tot uitzigt over de straat had. Hij
had eerst de onaangenaamheid, dat de stedelijke
Regering, met verbod aan het werkvolk, om met
het begonnen werk voort te gaan, hem in de uit-
voering van dat ontwerp wilde verhinderen. Bij
herhaling beproefde hij, van de , zoo het schijnt,
onderling zeer oneenige Regenten de vergunning
te bekomen, op grond, dat hij met zijne uitbou-
wing nog eenen halven voet bleef binnen de
ruimte, die elk burger voor zijne uitstekende luif
wettelijk gebruikte; maar vergeefs. Nu vervoegde
Lij zich, met beklag daarover, aan den Hove van
Friesland, waarop hetzelve, na plaatselijk onder-
zoek door eenen Commissaris, bij uitspraak, hem
zijn volle regt liet wedervaren.

In ditzelfde jaar en bij deze gelegenheid is het
boven vermelde geschilderde vensterglas, ter ge-
dachtenis des stichters , door HESSEL VAN OSTHEIM ,
den broeder zijner echtgenoot, geschonken.

Eeaige jaren later, in 1616, heeft bij, die een
liefhebber der bouwkunde schijnt geweest te zijn,
nog eene andere min zigtbare verandering gemaakt,
door achter het poorthuis een nieuw gebouw, tot
een keuken geschikt, tegen het groote, en daar-
mede aan de oostzijde vereenigd, te laten optrek-
ken. Vervolgens het poorthuis zelf, tot twee af-
zonderlijke woningen verdeeld, en aïzoo Groot en.
Klein poorlhuis genaamd, waarvan het eerste nog
met den zijgevel van Martena-Euis verbonden
bleef, te verkoopen, met beswaar van grondpach-
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ten, en onder eenige voorwaarden van juist be-
schrevene veranderingen, door de koopers zelven
te maken, als ook van het wegbreken en opruimen
van schuren en loodsen door dezelven.

Het komt mij vrij vermoedelijk voor, dat omtrent
dezen tijd ook eenige verandering en verfraaijing
aan de poort of ingang door den toren tot hoofd-
ingang is aangebragt, en boven de trotsche steenen
boog de wapens van hem en zijne echtgenoot zijn
uitgehouwen.

Ook vermoed ik, dat hij toen mede het wapen,
van Saxen in het steenen zijraam ten westen, dat
welligt ten gevolge van eenige verandering in de
zaal toegemetseîd werd, zal hebben doen invaüen.
Het is toch door HESSEL MARTENA zeîven niet daar
geplaatst; dat raam was toen het uitzigt uit zijne
ridderzaal.

Ondertusschen had hij onderscheidene commissiën
van staat bekleed: in 1613 was hij lid van Ge-
deputeerde Staten; maar in ditzelfde jaar 1616 is
FREDERIIC VAN VERVOÜ TOT MARTENA-HÜIS , zoo als

hij nu in de geschiedenis genoemd wordt (WAGE-

NAAR , X, 427), en reeds zijn zes en zestigste jaar
bereikende, nog eene nieuwe, meer roemrijke,
loopbaan als staatsman ingetreden, wegens de pro-
vincie Friesland gecommitteerd zijnde ter vergade-
ring van de Raden van Staat der Vereenigde
Nederlanden, en als zoodanig heeft hij verscheidene
commissiën naar Groningen, Delf&jl en Zeeland
bekleed. In 1619 is hij vervolgens wegens Fries-
land ter vergadering van Hun Hoog Mogenden de
Heeren Staten Generaal afgevaardigd, in welke
hooge betrekking hij in het volgende jaar 1620,
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den 13 Julij, te Leeuwarden de pïegtige lijkstatie
verzeîde van Zijne Genade Graaf WILHEIM LÜDWICH

VAN NASSAB, Stadhouder van dit gewest. Zie WIN-

SEMITTS , Chronijk , 904.

In het laatst van dat jaar werd hij , met nog vijf
Heeren, benoemd tot een Gezantschap van wege
den Staat aan Koning JACOBUS den eersten van
Engeland. De gezanten vertrokken den 21 Januarij
1621, zij hadden den 7 Februarij het eerste ge-
hoor, en namen weder hun afscheid den 18 April.
ÏRITS VAN VERVOÜ werd nevens de andere Heeren
Ridder geslagen, en zij ontvingen elk een geschenk
van omtrent vijftien honderd oncen verguld zilver-
werk. Zie hierover ÂITZESIA , Zaken van staat en
oorlog, ï , 25—32.

2)eze was de laatste dienst, die de brave man.
het Vaderland heeft mogen bewijzen. Niet lang na
zijne terugkomst heeft hem de dood verrast. Hij
bereikte den ouderdom van zeventig jaren. Met
ridderlijke statie is hij den 16 Julij dezes jaars uit
Martena-IIuis begraven (WINSEMIUS, Chronijk, 911).
Het lijk is bijgezet in den grafkelder, die aan het
huis behoort. Het wapenschild, zijnde eene roode
eenigzins gebogene bande op een wit veld, en de
kas is in de middenkerk opgehangen, als ook een
lijkdicht ter zijner vereering, op een groot zwart
bord , in gouden letters met het penseel geschreven.
Beide hebben zijne gedachtenis mogen levendig
houden, tot dat de onzinnige adelhaat van 1796
op deze en zoo vele andere famiîie-gedenkteekens
zijne woede toonde, en toen mede de steenen
wapenen van Saxen, VERYOÜ en OSTHEIM met den

beitel heeft doen vernielen.
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ï)e Historieschrijver en Hoogîeeraar PIER ros WIK--
SEMÏUS heeft 's mans nagedachtenis vereerd met eene
lijkrede in het Latijn, die hoogst zeldzaam is ge-
worden. Zie DE W A L , Be claris ICtis, p. 441.

VERVOU zelf heeft vele zaken, die zijn leven en de
geschiedenis van zijnen tijd betreffen, beschreven
in "gedenkschriften, die nog voorhanden zijn in
handschrift, getiteld: Eenige çjedenkweerdige e/e-
schiedenissen, tot narichting der nakomelingen
sommarische wijze beschreven. Daarvan zijn twee
stukken; het eerste loopt reeds van 1568, zoo deze
opgave juist is , tot den jare 1609, en dit is waar-
schijnlijk het werk van zijne rust op Marfena-
Suis, en was denkelijk niet verder gevorderd (ten
zij er nog een stuk mogt verloren geraakt zijn),
toen hij tot het meer bezige staatsleven geroepen
werd. Van dien lijd af schreef hij een tweede
stuk, met de gebeurtenissen van 1616 aanvangende,
en hij heeft het tot in 1620, dus bijna tot het
einde zijns levens, vervolgd.

Deze voortreffelijke gedenkschriften heeft Jr. EPO
SJUCK VAN BURMANIA , die bekwame staatsman yan
het midden der vorige eeuw, in zijne Jagtpraafjes
met grooten lof aangehaald; ook de Heer TE WATÏE

zoo vermeld (Verbond der Edelen , I I I , 21) ; îater
de Heer SCHELTEMA; en nog onlangs zijn ze ge-
bruïkt door den Heer VAK HEÜSDE , den zoon, in
zijne Diafribe in GuiLiELMl LuDOria NASSAVII

vitam ingenium et merita. Het zal een verdienste-
lijk werk van het Provinciaal Friesch Genootschap
wezen, dezelve, na de schriften van JAKCKO DOU-
WAMA , eens aan het licht te brengen,

AUezins doet hij zich keaneu als egn godsdiens-
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tig en naauwgezet man, van groote trouw, eer-
lijkheid en onbaatzuchtigheid, verstandig en werk-
zaam , die zich ter spreuke had gekoren: Sine
labore nihil. In het staatkundige was hij een opregt
vaderlander, maar bijzonder de zaken van Graaf
WILLEM LODEWIJK en van Prins MAUKITS toegedaan.

Zijn huwelijk met JEL VAN OSTHEIM, zijne nicht,
heeft twee hoofdtakken der afstammelingen van
HESSEL MARTENA vereenigd. Hij had bij haar eenen
zoon, van wien straks nader, die voor hem stierf,
maar die een eenig dochtertje naliet, hetwelk bij den
dood des grootvaders omtrent acht jaren oud was.

Zijne echtgenoot, eene schrandere vrouw , heeft
hem nog eenige jaren overleefd. In 1628 liet zij ,
onder bekrachtiging der Regering, de rooijing
bepalen van eene sloot, in het groote hof van
Martena-Huis, tot scheiding van belende hovingen.
In de akte daarvan heet zij Mevrouw JüLiA FAN
OSTHEIM. In 1631 was zij voornemens, zoo als
zij in eene kîagte aan de Regering zegt, » om
» voor aan de straat, in den ingang, tot sieraad
» van haar huis, en consequentelijk van de stad,
7, eene poort te laten maken , waarvan zij de vleu-
» gels reeds had laten beginnen aan te hechten,"
doch werd daarin verhinderd door den eigenaar
van het belende huis ten westen, die haar het regt
daartoe betwistte. Hieruit is een proces geboren,
waarvan ik de uitkomst niet gevonden heb; doch
de poort is achtergebleven. Daar ik later niets van
haar vernomen heb, is zij waarschijnlijk niet lang
daarna gestorven, hare nu volwassene kleindochter
nalatende als eigenaresse van Marte,na-Euis.

Beider vooroverledeii zoon HESSEI. RAAS (dus ge-
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noemd in eene rekening van der Vijf Deelen Zeedij-
ken van den jare 1619, waarin hij als Dijkgraaf
voorkomt; en niet LAAS, zoo als de Heer VAN SMINIA,

bl. 194, hem noemt,) VAN VERVOU wordt in de memo-
riën zijns vaders op het jaar Î595 reeds ten minste
als een jongeling vermeld (dste Jagtpraatje, bl. 34).
Hij werd in 1614 Grietman van Franekeradeel. Hij
woonde als Volmagt ten landsdage mede de vergade-
ring bij van den 3 Julij 1619, in welke het behan-
delde op de Synode van Dordt werd goedgekeurd en
aangenomen, maar derzelver ontworpene kerkeorde-
ning verworpen. Later komt hij niet ?oor, en zijn
opvolger als Grietman was reeds in 1620 benoemd.
Hij schijnt dus omtrent dezen tijd gestorven te zijn.

Hij is gehuwd geweest met SJOUCK OCKIWGA ,
dochter van JOOST OCKINGA en SAEPK VAN CAMMIN-

GHA , en liet bij haar de reeds vermelde eenige
dochter na. Zij is als weduwe in 1633 hertrouwd
aan PIETER VAN CAMMINGHA , Heer van Ameland
(VAN SMINIA, Grietmannen, bl. 194). Hij schijnt
niet lang geleefd te hebben, daar zijne heerlijkheid
weldra op zijnen broeder WYTZE VAN CABÏMINGHA

blijkt te zijn overgegaan.
SAEPK VAN VERVOU, de erfdochter van dezen tak,

naar moederlijke grootmoeder aldus geheeten, ge-
woonlijk SOFIA , is geboren omtrent 1613, zoo als
men besluiten kan uit hare beeldtenis, in achttien-
jarigen ouderdom, ten jare 1630, onzeker door
wien, geschilderd, en nog op Slartena-Euis voor-
handen. Zij is afgebeeld levensgroot, ten voeten
uit, van eene rijzige gestalte, schoon gelaat, fiere
houding en prachtige Ideedij.

Zij is eer$ gehuwd aan Jr<
 WYTZE VAN CAMMIN-



e HA, Beer van Araeland, in waî jaar heb ife rúa&
aangeteekend gevonden; maar daar hij de eigen,
schoon jonger, broeder was van Jr» PIETER VAN
CAMMINGHA , die de echtgenoot was van SJOUCK.

OCKIUGA, en dus stiefvader van SAEPK, van wien
eerst bij versterf, volgens de oude, bij uitersten
wille weleer daarop gemaakte beschikking, de titel
en waardigheid van Heer van Ameland op hem
moest overgaan, en daar ook diens sterfjaar on-
zeker is , kan men slechts in het algemeen voor-
onderstellen , dat hij den dood zijns broeders heeft
afgewacht, eer hij zijnen titel aangenomen, of de
band der stiefdochter zou gevraagd hebben. Dat
zij echter in 1637 reeds gehuwd zijn of waren, is
mij gebleken uit de vermelding van een réciproque
testament tusschen WYTZE VAN CÀMMINGHA , Vrij- en
Erf heer van Ameland, en zijne vrouw SOFIA VAN

YERVOU , Vrijvrouwe van Ameland, op den 2 De-
cember 1637 te Franeker, voor Mr. JACOB VAN

GHEMMENICH , Advokaat voor den Hove, gemaakt.
Misschien heeft tot dien tijd des huwelijks betrek-

king gehad het schenken van fraaije glazen met
dit jaartal, zoo als een, nu reeds zeer beschadigd,
van HANS VAN OSTEEIM , haren oudoom, en een
zeer keurlijk geschilderd, met een mans en vrouwen
beeld, met derzeîver wapens, en onder het eene
glas Meer TACO FAN CAMMINGA, Ontvanger van
fVbnseradeel en Monster-Commissaris, en onder
het andere Juffr. ANNA FAN SICKINGA, vrouw van
CAMMINGA. Hij was neef in den vierden graad van
WYTZE , maar zijne moeder FED OCKINGA was eene
zuster van SJOUCK , de moeder van SOFIA.

Geen langen duur ondertusschen heeft dit huwe»



lijk mogen hebben, noch is daaruit een kind
geboren. In 1640 bevonden de echtgenooten zich
op Ameland, hij in zwakken toestand, die hem,
bij kinderloosheid, nu bedachtzaam maakte op
andere schikkingen over zijne goederen. Het boven-
gemelde testament werd in Maart dezes jaars door
PETRUS ARNOLDIHUS , Predikant op Ameland, als

daartoe geîastigd, te Franeker geligt, en aan Heer
WYTZE overgebragt. Vervolgens is den 14 Novem-
ber O. S. van dit jaar 1640, op het slot te Ballum,
weder een mutueel testament, kort voor zijnen
dood, gemaakt. Hij was reeds te zwak om te
teekenen.

Bit testament is, zoo verre zijne beschikkingen
betreft, bekend geworden en gedrukt in de Vin-
diciae Anielandicae van U. HUBER, Operum mino*
turn, I I , p. 208 seq. Bij hetzelve zijn aanzienlijke
voordeeJen en goederen aan zijne echtgenoot ge-
maakt als zijne erfgenaam, andere te lijfstonde,
doch zoo zij weder mogte trouwen, en dan eenen
zoon naar hem WYTZE VAN CAMMINGHA noemde,
dan stelde hij dezen tot erfgenaam, eeuwig en
erfelijk. Dan de gelegenheid, om hieraan te vol-
doen , heeft ontbroken.

De schoone jeugdige vrouw heeft nog eenige
jaren prachtig, als weduwe, op Martena-Huis
geleefd, eer zij tot eenen nieuwen echt gekomen
is. Dat zij zeer goed hare regten , al waren het
misschien vermeende, wist te doen gelden, en ,
aan den anderen kant, dat men haar met bijzon-
deren eerbied bejegende, is mij gebleken uit eene
aanteekening, die zekere toen voorgenomene stede-
lijke verandering betreft: In het resolutieboek van
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Burgemeesteren en Raden leest men, 1645, den
12 Mei, s de Vrouw VAN VERWOW bij monde te
j> zoecken affteleyden van de swaersinnicheit, daer-
» meede Haer Eed. ingenomen is , aengaende het
» verkleynen van Haer Eed. hoowinge, tot gebruick
•» ende gerijff van een gemeene straet, daertoe
» committerende de fleeren MEYNSMA en WELLENS."

Een aardige tegenhanger van het voorgevallene bij
de uitbouwing haars grootvaders. Niet lang hierna
heeft zij zich in tweeden echt begeven met eenen
man van reeds gevorderde jaren , en weduwnaar,
maar die reeds de aanzienlijkste ambten had be-
kleed , en volwassene kinderen had, met den
Ridder JOACHIMUS ÀNDREAE.

Deze Heer, van Slraalsond in Pomeren geboor-
tig, en in 1607 te Franeker gekomen en als
student bij de akademie ingeschreven, werd in
1613 tot Hoogleeraar in de natuur- en zedekunde
aangesteld, en toen ingeleid door Jr- FREDERIK VAN

VERVOTJ en Jr- DOUWE VAN BOTHNIA , als Gedepu-

teerde Staten; twee jaren later als Hoogleeraar in
de regten, en na vijf jaren dien post bekleed te
hebben, in 1620 tot Raadsheer in den Hove. Nu
trad hij in het huwelijk met ANSK VAN BURMANIA ,
derde nagelatene dochter van Jr> POPPE VAN BUR-
MANIA, die als Grietman van Hennaarderadeel reeds
in 1597 overleden was, en zuster van BOCKO VAN

BURMANIA , die dienzeîfden post nu bekleedde. Bij
haar heeft hij twee zonen en eene dochter verwekt.
Mij is niet gebleken, wanneer zij is overleden.

Als Raadsheer is hij levens tot gewigtige zaken
in den staat gebruikt. In 1634 ia 's ffage, tot
vereffening der geschillen tusschen dei» Hollandschen
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en den Frieschen Stadhouder (FREDERIK HENRIK en
HENRIK. CASIMIR). In 1635 in gezantschap naar
Zweden, met ROCHUS VAN DEN HOWAART en ANDRIES

BIKKER (WAGENAAR, XI , 213). In 1637 als extra-

ordinaris Rekenmeester. Later, in 1644, weder in
gezantschap naar Benemarken, met SCHAAP en
SCHONK , bij welke gelegenheid hij waarschijnlijk
tot Ridder verheven is (AITZEMA, VI, 13).

Dan in 1646, in het begin des jaars, toen hij
reeds tot eerste en oudste Raadsheer in den Hove
was opgeklommen, heeft hij dien post nedergelegd,
en het genoegen gehad, zijnen oudsten zoon
HENNING GEORG VAN ANDREAE in denzelven te zien
opvolgen.

Het is allezins waarschijnlijk, dat hij te dezer
tijd, na zijn ontslag uit het Hof van justitie en van
alle gehoudenheid tot verblijf te Leeuwar-deti, in
het huwelijk is getreden met de nog jeugdige we-
duwe , die nu haar drie en dertigste jaar telde,
terwijl hij, in vooronderstelling van zijne geboorte
omstreeks het jaar 1590, zijn zes en vijftigste kan
bereikt hebben; en dat hij dus in 1646, als een
achtbaar bewoner, Martena-Muïs bij haar betrok-
ken heeft.

In datzelfde jaar is hij ook Curator der Friesche
hoogeschoïe geworden , en heeft voorts het overige
van zijn leven in hooge staatsbezigheden gesleten.
In 1648, den 18 April, teekende hij als Voorzitter,
wegens Friesland, van Hun Hoog Mogenden de
Staten Generaal de ratificatie van den vrede van
Munster. Ook is hij lid geweest van de groote
vergadering in 1651. Eenen hoogen ouderdom
heeft hij echter niet mogen bereiken: bij overleed
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den l î Mei 1655, en is te Leeuwarden begraven
in de Jacobijner kerk.

Nog bijna zestien jaren heeft SOFIA VAN VERVOU

hem op Martena-Hwis overleefd. Van latere ver-
anderingen aan hetzelve is mij niets voorgekomen;
alleen een geschilderd vensterglas van Jr> HERO VAN
OCKINGA , in 1666 geschonken. Maar n u , ander-
maal weduwe, leefde zij niettemin, zoo als de
overlevering getuigt, in deftige en rijke pracht.
Het geval heeft haar ook eenmaal de bijzondere
gelegenheid gegeven, om die ten toon te spreiden
en te bezigen, bij het onthalen, of veeleer ver-
zorgen, van eenen doorluchtigen gast.

Toen Prins JOHAN MAUKITS VAN NASSAU, den
27 December 1684, het ongeluk had, te Franeker,
ia het overrijden van de brug tusschen de eerste
en tweede Dijkstraat bij het Weeshuis, toen de
toîbrug geheelen, door het breken van dezelve,
met zijn gevolg van Heeren, in het water te stor»
ten , e n , onder zijn paard beklemd, zich de borst
te beseeren, heeft zij den naauwelijks geredden
Vorst ibij haar op Martena-ffuis ontvangen en
verpleegd, waar hij eenigen tijd lang heeft moeten
blijven, tot dat hij volkomen hersteld was en tot
vorige gezondheid geraakte *.

* Deze geheel onbekend gewordene bijzonderheid om-
trent Martena-Huis heb ik gevonden in de Annotatiën van
eenige aanmerkensweerdige dingen enz., een handschrift
yan HoRATlus VITRINGA, oldt Griffier 's Hoffs van Fries-
land (vader van den beroemden CAMPEGIITS V I T R I N G A ) ,

bevattende geschiedenissen van zijnen tijd, voor zijne kin-
deren en kindskinderen, in zijnen ouderdom, beschreven;
drie deelen in 4to, -waarvan het eerste en tweede loopen
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Martena-Huis is dus toen het tooneel geweest
der deelnemende bezoeken, van de Prinses weduwe
ALBERTINA AGNES VAN ORANJE , van hare mede-
gebragte geneesheeren, van de Hoogleeraren der
akademie en van anderen, bij den door dat on-
geluk getroffenen Vorst, en van al de omstandig-
heden , die bij dit geval hebben plaats gehad.

Het laat zich ook hieruit verklaren, waarom het
testament van den Vorst, aldaar toen door den
Notaris PIETEE. RUDOLPHI geschreven, vervolgens aan
den Rector en Senaat der akademie ter bewaring
plegtig is overgegeven, en daaronder tot Septem-
ber 1670 is verbleven (zie mijne Bijzonderheden
van de familie HBMSTMRBUIS , bl. 29, Eerste
verhandeling over den nieuwen stijl, h\. 65, en
Oratio de J-OANNE WAURITIO, Nassaviae Principe).
Gelijk toch uit de adelijke familiën binnen Frane-
ker, na JULIÜS VAW BOTHNIA, bijna niemand immer
deel nam aan de regering der stad, zoo heeft ook
SOFIA VAN VERVOU, als weduwe van den Curator
AWDREAE, naar de toen plaats hebbende inrigting,—-
zoo vaak de ongelukkige bron van dwaze naijver
en conflicten van jurisdictie, —- sich aan de alca-
demie blijven hechten, en met sommige Professoren
vriendschappelijke betrekkingen onderhouden; en
zulks welligt te meer, doordien wijlen de Heer
ATÏDREAE onmiddelijk in. sijnen post als Curator
was opgevolgd door haren neef en bijzonderen
vriend Jr. HERO VAN OCKINGA. In de acta van den

van i65y tot 1676, het derde alleen de jaren i6g6 en 1697
behelst. Thans het eigendom van hel Provinciaal Friesch
Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-, Oud-
heid» en Taalkunde.
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Senatus Generalis vindt men de blijken hiervan.
Diarium I I , p. 140: » D. 28 Januarij 1671 is
ï gesturven de Wel Edele Vrouwe Mevrouwe SOPHIA

Ï YERVOU , wed. van den Wel Edele Heer Ridder
» JOACHIMUS ANDRÉ , in sijn leven Curator van de
j universiteit alhier, en is oversulcx in Senatu
» Generali besloten, dat haer Wel Edeles lijck
» soude gehouden worden voor een lijck van de
3 academie. Alsmede is besloten, dat in de ver-
ï segelenge der naegelatene goederen, alrede gedaen
» door den Praesident van de stadt, het segel der
» academie boven het segel van de stadt soude
» werden gestelt. Actum in curia" enz.

SOFIA VAN VERVOU is alzoo op Zaturdag den
28 Januarij 1671 op Martena-Euis overleden, in
den ouderdom van omtrent acht en vijftig jaren.
Haar lijk is in de Martini kerk, in den grafkelder,
bij dat haars vaders bijgezet, en haar wapen op.
gehangen, dat ook in 1796 is verloren gegaan.
Behalve het bovengemelde jeugdige portret, is er
een ander van haar in vergevorderden ouderdom,
ten jare 1667, dus als weduwe, geschilderd. Het
Wordt bewaard in het Claarkampster of Blaauwe
weeshuis, naar de kleederdragt geheelen, waarvan,
zij Mederegentesse geweest is. Zij was de laatste
eigenaresse en bewoonster van Martena-Euis uit
den hoofdtak der afstammelingen des stichters,
welke in haar ook geëindigd is.

Ruim drie weken voor haar afsterven had zij ,
op Woensdag den 4 Januarij, bij uitersten wille,
beschikking over hare nalatenschap gemaakt. Vol-
gens denzelven moesten verscheidene legaten worden
afgegeven, waarvan deze de voornaamste waren:
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Aan het Oude Weeshuis (dat is het gemelde Claar-
kampster) duizend guldens; aan het Diaconie Wees-
huis vijf honderd guldens; aan de Gemeene Armen
vijf honderd guldens; aan de Martini Kerk drie
groote zilveren schotels met haar wapen, en de
grootste messchen kroon met haar wapen, om die
in de kerk nevens haar gestoelte te hangen ; aan
de kerk te Bronrijp drie kleine zilveren schotels.

Haar papegaai met zijn messchen korf en hon-
derd guldens aan SÜSANNA RUISCH. Zij zal waar-
schijnlijk de dochter of wel kleindochter geweest
zijn van LUCIA VAN EGMOKDT, voorheen vermeld.

Aan hare nicht, in den vijfden graad van moe-
ders zijde, ANNA VAF CAMMIJVGHA , gehuwd aan
Jr- Sicco ERNST VAN AYLVA , Grietman van West-

dongeradeel, eene dochter van TACO VAN CAMHIHGHA

boven vermeld, doch bij zijne tweede huisvrouw
LUTS GROVESTINS , maakte zij al het goud, zilver,
hout, t in , linnen en wollen, waar VERVOUS of
CAMMINGHAS wapen, naam of letters op stonden;
het ledikant met groene zijden behangsels en bed
met zijn toebehooren; acht broccade stoelen met
gouden bloemen; ook twee diamanten pendanEs en
diamanten braseletten; voorts al het land, geld en
alles, wat haar eeuwig en erfelijk was aangekomen
uit het testament van wijlen Heer WYTZE VAN CAM-

MINGHA.

Nog aan deze zelfde met hare nicht, de oudste
dochter van OcKlNGA, te Biirgwerd (zoo aan-
geduid), alle goud, juwelen, en wat verder tot
het lijf behoort.

Aan SOPHIA VAN OGKINGA (de betrekking mij niet
bekend) hof, kamp en huis te Bronrijp.

I. 10
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Wijders aan Mevrouw ANDREAE , echtgenoot van
POPPE VAN BuRMANiA, gezegd VAN OOSTENDE , hare
plaats te Spannum. Eeze was CLARA ÂSDKEAE , de
voordochter van SOFIAS tweeden man. Haar oudste
broeder, de Raadsheer, was reeds in 1656 overleden,
en men kan gissen ook nu al de andere broeder.

Aan Professor MATTHAEUS , een zeer geacht man,
die zelfs in de stedelijke Regering is geweest, lijf-
arts van het huis van NASSAU , een zilveren half-
mengelen; en aan Professor WUBBENA , een woel-
en warziek man, en later ook van een kwaad
gerucht, maakte zij , daar men zich over verwon-
deren mag, acht pondematen lands onder Franefter
gelegen, en eene plaats te Weisrijp,

Na. deze vemiaïdng van de genoemde en nog
eenige kleine legaten aan hare bedienden en andere
personen, stelde zij tot wettigen erfgenaam van al
hare overige roerende en onroerende goederen.
» haren beminden en waarden neef HERO VAN

x OCKINGA , Ontvanger Generaal en Curator der
» akademie," en bij vooroverîijden zijne beide
zonen FREDBRIK en JARIGH VAN OCKINGA , doch
onder deze dubbele voorwaarde.:

1. Dat hij erfgenaam, zoo veel mogelijk en naar
regte doenlijk, zou vindiceren de legitima en tre-
bellianica van hares bestevaders FRITS VAN VERVOÜ

en harer bestemoeders JEL VAN OSTHEIM nagelatene
goederen.

2, Die erflating binnen vier en twintig uren na
de opening des uitersten willens aan te nemen.

In gevalle van weigering, substitueerde zij den
Heer Sicco ERNST VAN ÁYLVA , Grietman van West-
dongeradeei, den vermelden echtgenoot van ARHA
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VAN1 CAMMWGHA , onder dezelfde voorwaarde. En
nogmaals, in gevalle van weigering, werden als-
dan gesubstitueerd de Gereformeerde armen der
stad Franeker.

Moeijelijk valt het nu te begrijpen, van wat aard
de toestand der nagelatene goederen van de groot-
ouders, welke in het eerste gedeelte der voorwaarde
voorondersteld wordt, moge geweest zijn, wat
daaromtrent gebeurd ware, en wat dus de daarop
gegronde vordering van den erfgenaam insloot.
Alleen bij de uitkomst is gebleken, dat noch BEUO

VAN OCKIWGA , die zijne nicht nog jaren overleefd
heeft, noch Sicco ERNST VAN AYLVA , de erfenis
aanvaard heeft, maar ook dat die vervolgens even
min op de Gereformeerde armen van Franeker
gekomen is.

Wat er verder in dezen is voorgevallen, heb ik
niet kunnen opsporen. ïn publieke akten, waar
Martena-Huis voorkwam, vond ik den eigendom
aangewezen door het onbepaalde de erven van
Mevrouw Aft'DREJE.

Ban eindelijk is uit het ná te meïchne gebleken ,
dat eigenaar van Martena-Nuis geworden is Jr°
ABEL COENDERS VAN VERVOU. De naam van VERVOU

duidt genoeg van zelven eene beirekking van. va-
ders zijde aan ; maar die mij nergens was voor-
gekomen , dan misschien in een vensterglas van
Jr- ABEL COENDERS , niet het wapen van twee tegen
elkander springende bokken , maar voorts te zeer
geschonden, om jaargetal of iets > dat licht zou
kunnen ?even, te ontdekken. In het testament
ziet alïes op betrekkingen van moeders zijde, ten
zij misschien de raadselachtige voorwaarde.
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Men moet echter nu wel vooronderstellen, dat

Jr- ABEL COENBERS VAN VERVOU , als nabestaande

van vaders zijde, het zij terstond, het zij dan na

weigering der beide eerste bij vervanging geïnsti-

tueerde erven , gronden van regt, welke dan ook ,

moet gehad hebben, om zich de erfenis toe te

eigenen buiten het testament; *.

* Eenig nader licht hieromtrent ben ik verschuldigd
aan de verpligtende vriendelijkheid van den Heer Mr. H.
O. T?EITH, Archivarius der provincie Groningen, die mij
daartoe eenige bijzonderheden, betreffende de mij van el-
ders geheel onbekende familiebetrekking, heeft medegedeeld,
waarvan ik nu gaarne dankbaar gebruik maak.

In het Nobiliarium van CONDERS VAN HELPEN, hand-
schrift, wordt deze aanteekening gevonden : » Jhr. JoHAN
» VAN VERVOU is geweest de grootvader van den Ridder
» BERNHARD CONDERS VAN H E L P E N ; en hij is gehuwd

» geweest aan ANNAMARIA Gravinne VAN D E R M A R C K . "

Volgens genealogische opgave is TlTIA (of Ï E T E K E ) VAN
VERVOU, dochter van 3AN VAN VERVOU, gehuwd geweest

aan ABEL CONBERS VAN HELPEN BER.NHAE.DS zoon (die

Burgemeester te Groningen is geweest in i6o3 en l6o4, en
Hovetman in 1602 en i6o5).

Uit dit huwelijk is geboren BERENT of BERNHARD
CONDERS VAN VERVOU, die alzoo den moederlijken naam

heeft aangenomen, Heer van Faan enz., Ridder der orde
van St. Michiel, als Ambassadeur in. Zweden in 1678 over-
leden.

Deze heeft dus SoFIA VAN VERVOU zeven jaren over-
leefd, en, zoo hij na de repudiatie door de bij testament
geïnstitueerde erven, als de naastgeregtigde in den bloede
van vaders zijde erkend is, reeds toen de erfenis kunnen
aanvaarden.

Maar onzeker blijft nu nog, en zelfs 'zeer duister, welke
de graad van betrekking; geweest zij, in de eerste plaats,
tusschen 3AN VAN VERVOU en RAAS VAN VERVOU. De
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Hoe het met de uitbetaling der legaten zich heeft

toegedragen , is mij niet gebleken; maar wel, dat

de koperen kroon, die voormaals de zaal van

SOFIA VAK VERVOU versierde, nog ten huidigen

dage, volgens de letter van het testament, in de

middelkerk hangt, tegenover het gestoelte of de

ingeslotene ruime vrouwenbank, waar zij plagt te

laatste is door SCHELTEMA genoemd JJaïksch Edelman,
zonder redegeving van gezag; van den eerstgenoemden
wordt het van zelven waarschijnlijk, door de vermelding
van zijn huwelijk met ANNA MARIA Gravinne VAN DER
MARCK, zekerlijk verwant aan WlLLEM Graaf VAN DEH.
MARCK, Heer van Lumei, die, Luikenaar zijnde, in zijn
vaderlijk gewest in 15-8 gestorven is (TE W A T E R , I I I , 22).

In zeer verschillende familie aanteeteningen, of genea-
logische tabellen, komt JAN VAN VERVOU ook voor als
gehuwd met ANNA VAN MEICAMA of MocCAMA. Be-
zwaarlijk valt het, die beide vrouwen voor eene en dezelf-
de te houden; men zou knnnen onderstellen, dat hij twee
malen is gehuwd geweest. Doch veel bezwaarlijker nog is
het verschil in de filiatie te vereffenen.

Volgens eene tabel zou JAN VAN VERVOU eenen zoon,
broeder van ÏETEKE, gehad hebben, JAQUES VAS VIRVOÜ

geheeten, die, gehuwd met MARIA VAN Cï-OCQUEM, de
vader zou zijn van B.AAS VAN VERVOU. De onbestaan-
baarheid blijkt uit de tijdsvergelijking, daar R.AAS reeds
omtrent i548 trouwde met AMELIA VAN GROMBACH,

weduwe van EGMONDT; JAN VAN VERVOU eerst in i58o

in de geschiedenis voorkomt.
Volgens eene andere opgave zou omgekeerd H. VAN

VERVOU (ZOO, en niet JAQUES), doch gehuwd met ANNA

DE CLOCQUEM, wel de vader-van RAAS geweest zijn, maar

deze bij AMELIA VAN GROMBACH JAN VAN VERVOTI

verwekt hebben, wiens dochter TETEKEN aan ABEÏ* CON-

DERS huwde. Het gebrekkige in deze genealogie is blijk-
baar, daar in dezelve de moeder van AMELIA, echtgenoot
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zitten, en die tot Martena-Euis behoort; en dat des-.

geüjks de drie zilveren schotels met haar wapen nog

bij de viering van het nachtmaaî worden gebruikt.

Dat Jr. ABEL COENDERS VAN VEKVOTJ , te Gronin-

gen woonachtig, als eigenaar, Martena-Muis,

en ook land, daartoe behoorende, heeft verhuurd,

is mij, het laatste zelfs uit zijne eigene handteeke-

ning, gebleken van vijftien pondematen aan eenen

ATE PIERS , voor den tijd van vier jaren, begin-

nende op St. Pieter 1887, voor 45 goudguldens

's jaars en alle lands lasten, zonder korting; en

van FREDERIK VAN GROMBACH, wordt opgegeven BOT
VAN HOLDINGA, dus verward met de grootmoeder EoTH
HOTTINGA, en daarJjij de geslachtnaani verminkt

In ciçze verwarde onzekerheid is de waarheid, zelfs bij
gissing, laocijelijk te naderen; evenwel, de tijdvoîging in
acht genomen, daar wij RAAS VAN VERVOU slechts als
vader van FREDERIX. VAN VERVOU alleen kennen, en hij
de geboorte van dien zoon in i55o niet vele jaren over-
leefd heeft, en gecnen aaninerkelijken ouderdom bereikt;
daar JAN VAN VERVOU in I58Q in de geschiedenis als een
krijgsman van reeds gevorderde jaren, zoo het schijnt, als
bevelhebber van eea vaandel knechten, bij (3e vermeeste—
ring van het blokhuis te Leeuwarden, en vervolgens van
dat te Harlingen, voorkomt (zie WlNSEMIUS, Chroniji,
fol. 654, Rerum Frisicarum, 1. VI, p. 448), doch nog in
hetzelfde jaar met eenen broeder, GEQRG- geheeten, sneu-
velde, terwijl een derde broeder, FREDURIK, behouden
bleef (WlNSEMIUS, Chroniji, foi. 679, 'Rerum Frisicarum,
VII, öi5), indien ik hem, zoo als schijnt, voordenzelfden
mag houden; ™— zou ik voor îiet naast beide JAN" en KAAS
voor broeders, maar van zeer verschillende jaren houden.
Dienvolgens B.AAS cte oudste, overgrootvader van SOFIA
VAN VERVOU, en JAN de jongste, grootvader van BEREND
CONDERS VAN VERVOU, geven tufschen dezen, en SOFIA
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zijn de personen met name bekend geworden ,

die, het zij de kelders, het zij de achterhuizinge ,

en bijzonder het groote huis, als huurders heb-

ben bewoond. Onder de laatstgemelde is de Heer

Professor CAMPEGIUS VITRINGA geweest, die er in

1694 in woonde, en er toen nog drie huurjaren

aan had. Ook zou er de beroemde Jufvrouw

ANNA MARIA VAN SCHURMAS eenigen tijd haar verblijf

in gehad hebben, volgens berigt van Professor CAN-

BEGIETER , bij TE WATER opgegeven, deel ïV, bl. 443.

Omtrent het laatstgemelde jaar overleed te Gro-

fiene betrekking van den. zevenden graad ; en nader schijnt
mij die ook niet gebragt te kunnen worden»

Martena-Huis is alzoo, na SOFIA VAN VERVOU, het
eigendom geworden van Jr. BEIINHARD CONDEIÎS VAN
VERVOU, Ridder, Heer van Paan, Suisinga, fVesterwijt—
•werd, Onderdendam, Menkeweer enz. Van dezen was een.
zoon, in echt verwekt bij ANNA CONDERS, dochter van
W I L L E M CONDERS en ELISABETH ROETMERS,

ABEL CONDERS VAN VERVOU, geboren den 16 Septem-
ber 1627, na zijnen vader Heer van Faan, Huisinga enz.,
en ook eigenaar van Martena-Huis. Hij is gehuwd geweest
met BYWJE LEWE, dochter van JOEST LEVVE en HARMTJE

OMPTEDA, en liet twee zonen na, Jr. BEREND CONDERS VAN
VERVOU en JOEST (of JUIST) LEWE CONDERS VAN VERVOU.

Bij uitersten wille beschikkende, heeft hij den laatstge-
noemden onterfd, maar in gevalle dezelve kinderen mogt
verwekken, dan deze kinderen benevens zijnen zoon B E -
B.END tot zijne erfgenamen ingesteld, en tevens voor die
kinderen als curator bonorum benoemd CLSMENS HERMIUS.

Het was dus ten gevolge hiervan, dat, na het overlijden
van Jr. ABEL CONDERS VAN VERVOU, de toestand des

nagelatenen boedels zulks vorderende, gemelde curator in
i6g4 Martena-Huis bij decreet vaa d«n Hove van Fries-
land opentlijk heeft verdoekt.
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mngen 3r' ABEL COENDERS VAN VERVOII, nalatende

als zijne erven zijnen zoon Jr- BEREND COENDERS

VAN VERVOU en zijne kleinkinderen, geboren van,
zijnen anderen zoon Jr» JUST COENDERS VAN VERVOU,

maar » tevens eenige considerabele schulden, welke
ï niet konden betaald worden, ten zij werde ge-
» procedeerd tot alienatie der vaste goederen in
> Friesland, Martena-Euis mitsgaders vijftien pon-
» dematen lands en eenige grondpachten." Ten
dien einde verzocht nu CLEMENS HERMIUS , woon-
achtig te Groningen, als curator testamentarius over
die kleinkinderen, consent bij requeste aan den
Hove van Friesland.

Dat consent werd behoorlijk verleend den 20
April 1694, en ten gevolge daarvan is door gemel-
den curator bonorum, bij decreet van den Hove,
D de heerlijcke adclijcke huysinge, Martena ge-
x noernd , kelderen , achterhuisinge , hovinge , cum
* annexis, beswaard met zes goudguldens jaarlijk-
» sche grondpacht of eeuwige renten, zijn behoor-
» lijke huisflorenen, wallen, pijpen etc. lîem vijftien
» pondematen lands buiten de noorderpoort te
j, Franeker, bezwaard met acht florencn en zeven
ï stuivers 's lands lasten, bezwaard met huringe
» enz.," eerst te Franeker op den raadhuize, bij
de brandende keerse, den 22 Junij 1694, vervol-
gens tot verhooging te Leeuwarden voor den Hove,
met het ligten van het zegel uit den wasse, voor
den Raadsheer MATTHIAS VAN VIERSSEN, als Commis-
saris , den 10 Julij daaraan volgende, opentïijk
verkocht; en is daarvan kooper gebleven de Heer
SUFFRIDUS WESTERHCIS, mede-R.aad ter Admiraliteit
te Amsterdam, en Burgemeester der stad Franeker,
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voor de somma van vijf duizend twee honderd en
vijftig Caroli guldens.

Twee eeuwen was Marlena-Huis eene adeîijke
bezitting geweest, nu ging de eigendom over in
den gegoeden deftigen burgerstand, en ook daar-
mede bijzondere regten, van ouds tot het huis
behoorende; met name het meermalen gemelde deel
in de collatie van Sjaardema leen, en het regt der
zwanejagt, of om die vogelen te mogen houden;
eertijds mede eigen aan Sjaardema-Slot, maar van
hetzelve, in het begin der achttiende eeuw, op
de stad overgebragt; en aan Boihnia-Huis, maar
met deszeîfs sloping te niet gegaan; — voorts ook de
eigendom van den grafkelder der familie, van het
gestoelte of de afgescheidene zitplaatsen in de kerk,
van de afbeeldingen des stichters en der laatste
eigene bewoonster, benevens eenige kleinigheden
van minder belang.

De Heer SUFFRIDUS WESTERHUIS, nu de eerste
bezitter in het tweede tijdvak, was in Mei des
jaars 1668 te Leeuwarden geboren uit rijk begoe-
digde burgers, die dezen zoon bestemden, om
door regtsstudie zich tot de waarneming van aan-
zienlijke posten bekwaam te maken, en met dat
oogmerk kwam hij in 1684 te Franeker, en
schreef zijnen naam in het album der akademie
den 11 Junij.

Dan nieuwe betrekking en nieuwe inzigten waren
oorzaak, dat hij de begonnen loopbaan niet vol-
eindde. Hij trad in het voorjaar van 1686, in
achttienjarigen ouderdom, in den echt met TITIA
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BOGARDA , die te Franeker, in December 1665, uit
een deftig burgergeslacht geboren, reeds voor lang
hare ouders en ook haren eenigen broeder verlo-
ren had.

Van nu af hechtte WESTERHUIS zich aan Frane-
ker, waar hij den 19 December 1690 den eed als
burger deed, weldra lid van de Vroedschap, ver-
volgens Burgemeester werd, en daarna van wege
deze provincie Gecommitteerde in den Raad ter
Admiraliteit te Amsterdam,

Dien post bekleedde de Heer WESTERHUIS , en
bewoonde als eigenaar het belende huis ten westen
van Martena-Huis, toen dit in 1694 opentlijk
verkocht en door hem gekocht werd.

Weldra zal nu de nieuwe eigenaar schikkingen
gemaakt hebben, vereischt om het te kunnen be-
trekken , of wel nog vooraf zoodanige herstellin-
gen , alsmede veranderingen ter verfraaijing te laten
doen, die noodig en behagelijk geacht werden;
en de laatste zijn ook inderdaad vrij aanmerkelijk
geweest.

De trotsche, maar zich verschuilende, ingang
door de groofe torenpoort, ter zijde van het ge-
bouw , hoe ridderlijk ook, strookte nu niet meer
met den heerschenden bouwtrant. Die oude ingang
dan onveranderd, maar ten onbruike, gelaten,
werd aan de voorzijde, aan de straat, een
nieuwe ingang aangebragt, waarmede veranderin-
gen van binnen in verband moesten staan. De
groote zaal, die nog vijf ramen van de onderste
verdieping had beslagen, werd nu tot op drie in-
gekort, en daardoor de langwerpige in eene meer
vierkante, maar nog zeer ruime, zaal veranderd,
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langs de wanden met, in vakken regelmatig ver-
deeld , weluitgevoerd schilderwerk bekleed, en van
boven met een daarbij voegend platfond gedekt.
De overgeblevene ruimte van twee ramen werd nu
tot een hoog en breed voorhuis of vestibule ver-
fraaid, waaruit men ter regterhand in de zaal
trad, ter linker in de daagsche kamer, die weinig
verandering onderging. De uitgestrektheid der nu
verworpene twee ramen werd gevuld met een zeer
groot deurkazijn, waarin, midden tusschen en
onder ingevatte glasramen, ter verlichting van het
voorhuis, zich de breede deur opende; waarvoor
een hoog bordes tusschen de beide ingangen der
kelders gebouwd was, waartoe men van den west-
kant langs elf sleenen trappen, langs eene ijzeren
leuning, opklom, Uit het voorhuis Icop£ voorts
een breede, hooggewelfde en-, gelijk het voorhuis,
met marmer gevloerde, gang naar achteren, waar
men door een aangeveegd besloten bordes of bal-
kon weder ter linkerzijde met trappen in den tuin
afgaat. Be uitgestrekte hovinge van ffiarlena-Muis
werd nu in eenen tuin van vermaak kunstig her-
vormd , met parterres en spiegelhagen, naar den
trant van LE NOTRE ' en den smaak des tij ds, en
vooral tot voldoening van dien des bezitters, die
groot vermaak, voor uitspanning, "vond in hel
kweeken van uillandsche en zeldzame heesters en
gewassen. Eigenaar zijnde van het huis ten westen,
nam hij daarvan het achterste gedeelte af, ver-
eenigde den tuin daarvan met den zijnen, en rigtte
het achtergebouw in tot eene ruime oranjerie.
Voorts werd het achterste deel der hovinge met
keur van vruchtboomen beplant.
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Be Heer WESTEHHIJIS had eenige jaren het ge-
noegen , bij deze zijne kruidkundige liefhebberijen,
en ook die voor andere wetenschappelijke kennis
van natuur en kunst, aanmoediging, hulp en veel-
vuldige onderrigüngen te vinden in de vriendschap-
pelijke verkeering met eenen man, in dat alles
uitnemend bedreven, en die met zijne echtgenoot
door huwelijksbetrekking verwant was, met WILLEM

VAN R A N O U W .

Deze, uit den Briel geboortig, was, onzeker
door welke aanleiding, naar Franeker gekomen ,
nog jong, maar kundig, en vooral bedreven in
de chirurgie, tot welker beoefening hij zich hier
schijnt nedergezet te hebben. Hij was ook dichter,
naar den geest van dien tijd, dat is, vriendschap,
achting, of deelneming in de voorvallen van den
dag, wekten hem bij menige gelegenheid tot de
uilboezeming van berijmden wensch of treurklagt,
meer proeven van welmeenendheid, dan van smaak
of kunst, van welke in lateren tijd een verzamelde
bundel is in het licht verschenen *. Het vroegste
gedicht daaronder is van Ï694, op den dood van
den beroemden ULRIC HUBER , later een op dien
van Mevrouw VAW DER WAAIJEN , en voorts vele op
bevorderingen tot akademische graden, alle welke
van zijne gemeenzaamheid met beoefenaars van
studie en belangstelling getuigen. In 1697 schreef
hij zelf nog zijnen naam in het album, zekerlijk

* Alle nagelaatene gedichten van den beroemden Heere
IVILLEM rAH RANOUW , {in leven) M. Doctor, Monster-

Commissaris van 'friesland, en Burgermeester van Fra—
nelcer, bij een verzaameld enz. door AhB. LYKLAMA à
NYHOLT , J. V, D. Franeker 1731.
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om de wettige gelegenheid te hebben, om lessen
der Hoogleeraren bij te wonen; men vindt hem
chirurgiae cultor et practicus genoemd.

Dan omtrent het jaar 17CÖ trad hij in het huwe-
lijk met MARIA BONCASIP , te Franeker geboren,
zuster van NICOLAAS BONCAMP, Equipagieœeester van
de Admiraliteit te Harlingen, wier moeder eene
zuster was geweest van don vader van Mevrouw
WESTERHUIS. Van dezen tijd af paarde hij met de
uitoefening der heelkunst de waarneming van ver-
scheidene posten.

Van 1704 tot 1709 was hij Inspector Bursae of
van de vrije tafel, voor 's lands alumni en buiten-
landscbe studenten. In 1705 Vroedsman geworden,
was hij in 1707 Burgemeester der sîad, vervolgens
Ontvanger der geestelijke goederen. Hij heeft ook,
als Lid van Staat, het ambt van Monstercommissa-
ris bekleed.

Dat hij ondertusschen ver was van zich aan de
beoefening der wetenschappen te onttrekken, blijkt
uit de vermelding van eeae gedeeltelijk bewerkte
verhandeling over het onderscheid tusschen de al-
oude en de nieuwe natuurlijke historieschrijvers,
welke hij in 1713 den Heer WESTE&HUIS mede-
deelde , die hem met hooge goedkeuring tot de
voltooijing aanmoedigde.

Dan na verloop van een paar jaren, het zij ,
gelijk hij zegt, dat zekere trek naar Holland hem
lokte, het zij dat hij eenen minieren kring van
werkzaamheid verlangde, nam hij liet besluit, Fra-
neker te verlaten. Eerst zich naar Ulrecht begeven ,
en aldaar, den 6 Junij 1715, den rang van Doctor
in de medicijnen, met het schrijven en verdedigen
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eener dissertatie JDe morborum facie fucata, ver-
kregen hebbende, vertrok hij , met zijne echtgenoot
en dochtertje, het eenige kind, dat hem van vier
was overgebleven, naar Amsterdam , met oogmerk ,
om aldaar de geneeskundige praktijk te oefenen.

Dan hier vatte hij de taak op, om als schrijver
zijne verzamelde kundigheden der wereld mede te
deefen, en hij verwierf zich roem door het uitgeven
van zijn Natuur- en konst-kabinet, waarvan hij
het eerste stukje, dat in 1719 verscheen, aan den
Heer WESTERHUIS opdroeg. Dit werk, bij stukjes,
veelal om de twee maanden, uitkomende, is tot
acht boekdeeîen in 8vo aangegroeid, waarvan het
laatste gedeelte in 1724 verschenen was, toen de
verdere uitvoering van des schrijvers uitgestrekt plan
door zijnen dood werd afgebroken.

Doctor WILLEM XÂ'S HAHOUW overleed te Amster-
dam den 24 December 1724. Zijne weduwe .keerde
met hare dochter in het volgende jaar naar Fra-
neker terug.

Ondertusschen had de Heer WESTERHUIS steeds
een werkzaam leven, in de waarneming van aan-
zienlijke ambten, blijven leiden, In het jaar Ü697
was hij, in plaats van DAVID CONSTABTIJW Baron DU

TOUR , bij resignatie, aangesteld tot Rentmeester
der domeinen van Friesland, welken post hij
twintig jaren heeft bekleed. Vervolgens ook, als
Lid van Staat, in verscheidene commissiën optre-
dende, zat hij in 1727 en 1728 in het Colîegie
van'Gedeputeerde Staten, en had in die betrekking
het genoegen, den 15 Maart des laatstgenoemden
jaars, nevens den Heer H. W. VAH ATXVA, als
gecommitteerden van Hun Edel Mogenden, den
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Heer Mr. EPEUS WIELINGA , eenigen zoon van zijne
eenige zuster DIEUWKE WESTERHDIS , sedert 1709
weduwe van den Postmeester JOHANNES WIELINGA,

als verkoren Raadsheer in den Hove, bij hetzelve
in te leiden.

Zijn laatste eerambt was dat van Gecommitteerde
wegens Friesland in de Generaliteits Rekenkamer
in 's Gravenhage. Daar zich bevindende, werd
hij door eene slaapziekte met koorts overvallen,
waaraan hij na twee dagen overleed, op den 22
October 1731, in den ouderdom van 63 jaren en
5 maanden. Zijn lijk werd naar Franeker over-
gevoerd, en in den grafkelder bijgezet.

Daar zijn echt niet met kinderen gezegend was,
liet hij zijne weduwe TITIA BOGAKDA na in het
volle en vrije bezit van aJ hunne goederen , waar-
over zij dan ook naderhand beschikt heeft. Zij
heeft hem nog bijna 5 jaren en 5 maanden over-
leefd. Zij stierf den 14 Maart 1737, in den ouder-
dom van 71 jaren en 3 maanden, en is in den
grafkelder bijgezet, waarna dezelve, ingevolge
haren uitersten wil, vijf en zeventig jaren is ge-
sloten gebleven.

Hoe aanzienlijk het vermogen dezer echtelieden
geweest moet zijn, kan men daaruit eenigzins
besluiten, dat Mevrouw WESTERHUIS bij uitersten
wille hare schoonzuster DIEÜWKE WESTBRHDIS , bo-
ven vermeld, tot hare universele erfgenaam benoemd
hebbende, nog daarenboven tot onderscheidene
legaten beschikt heeft over tien boereplaatsen, een
huis en hoving buiten, twee binnen Franeker, en
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een te Harlingen, en over eene som van honderd
vijf en vijftig duizend guldens, in geld of gelds-
waarde te voldoen.

Tot de hoofderfenis, die aan hare schoonzuster
verviel, behoorden onder anderen nog ten minste
vijf en twintig stemgeregtigde plaatsen , alle in de
grietenij van Barradeel gelegen , over welker stem-
regt de schrandere testatrice, als blijkbaar besiepen
op deszelfs toenmalig gebruik en waarde voor
regeerzieke bezitters, niet verzuimd heeft de daartoe
strekkende schikkingen , zelfs voorwaardelijk, voor
de toekomst naauwkeurig te bepalen.

Onder de legaten was er een, hetwelk bijzondere
en wel zeer loffelijke vermelding verdient. Hetzelve
bestond in eene zate lands te Tzum, eene te
Edens en eene te Dronrijp gelegen, benevens
zes duizend guldens klinkende munt, over welk
gelegateerde zij tot administratoren verzocht en
benoemde de Diakenen der Gereformeerde gemeente
te Franeker, met verder bepaald oogmerk en ver-
zoek , om , op den grond, daartoe ten oosten van
haren grooten tuin aangekocht en bestemd, te
doen bouwen achttien kamers, en alsdan in iedere
kamer te stellen eene godvruchtige weduwe of
bejaarde, dochter, geen onderhoud van anderen
genietende; en voorts, na aftrek van de noodige
reparatiën der kamers, de overige som van interes-
ten en huren jaarlijks gelijkelijk onder de weduwen
en dochters te verdeelen, onder verband noglans
van alle jaren rekening te doen aan de Regering
der stad.

Hartelijk verheug ik mij , hierbij te mogen schrij-
ven, dat aan de begeerte der deugdzame vrouw
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niet alleen volkomen voldaan is, door het stichten
van een net gebouw, tot het oogmerk geschikt t

nu gewoonlijk het Gasthuis geheeten; maar dat
ook de weldadige vruchten dier instelling nu reeds
honderd jaren lang door zeer velen genoten zijn,
en op den 31 October des vorigen jaars 1837 de
gezegende nagedachtenis der stichteres, nevens die
van haren echtgenoot, door de thans beweldadigden
met een plegtig eeuwfeest, van de Administratoren
daartoe verordend, dankbaar is gevierd geworden.
Zie Leeuwarder Courant van Bingsdag den 28
November J837, Mengelwerk, N°- 93.

Een ander legaat, door Mevrouw WESTERHUIS

vermaakt, en hetwelk tot Martena-Euis betrekking
heeft, is dat van haar huis , ten westen van het-
zelve , aan haren neef, den Heer JACOBUS SCHELTE-

MA , Secretaris der Stad , die toen daarin woonde,
en wel met weder bijvoeging der oranjerie en van
dat gedeelte van den tuin, welke voormaals van
het huis waren afgenomen.

Ea nu nog een legaat, hier noodig te vermelden,
is dat van Martena-IIuis zelven. Dit haar bewoond
huis legateerde Mevrouw WESTESHUIS aan hare nicht
Mejufvrouw MARIA BONCAMP , weduwe RANOUW , en
dat wel met inboelen en geraden, bedden en beds-
kleederen, koper, tin, juwelen enz., daarin bevon-
den wordende, niets uitgezonderd, zoo het niet
anders speciaal ware gelegateerd; alsmede stal,
paarden , rijtuigen, wagenhuis enz., voorts verkla-
rende . haren ernstigen wille te wezen, dat deze
hare Iegataria die huizinge cum annexis, bij het
overlijden van haar testahïce, aanstonds in posses-
sie zou nemen, daar in trekken en metter daad

f. II
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bewonen. Bij deze beschikking was tevens , inge-
val van vooroverlijden, ia hare plaats gesubstitueerd
hare dochter Mejufvrouw ELISABETH VAK RANOUW ,
huisvrouw van den Heer Medicus TELTING.

De dood van Mevrouw WESTERHUIS bekrachtigde
dit alles den 14 Haart 1787, en nu was MARIA
BONCAMP , weduwe VAN RANOUW, de nieuwe eigena-
resse van Martena-Euis; doch niet lang daarna
levende, liet zij het met al hare overige bezittingen
na aan hare eenige dochter met derzelver echtge-
noot.

ISAAK TELTIHG, te Steenwijk in den ja re 17OO
geboren, kwam in den jare 1721 aan. de akademie
te Franeker, en verkreeg, na loffelijk voïbragte
studiën, den rang van Medicinae Doctor, op de
openlijke verdediging zijner dissertatie de nausea et
voniitu.

Ka gedurende zeven jaren reeds hier de genees-
kunde te hebben uitgeoefend, trad hij den 9 No-
vember 1732 in huwelijk met gemelde ELISABETH

VA» RANOUW , die te Franeker geboren was den
6 October 1712.

Dit paar brave rnenschen, hij een verdienstelijk
en geacht geneesheer en burger, die mede de posten
van Kerkmeester der Martini kerk en van Voogd
van Claarkampster • Weeshuis bekleed heeft, — zij'
eene verstandige en deugdzame huisvrouw, hebben
Martena-Huis in het vreedzaamste gedeelte der 18de
eeuw, ruim veertig jaren , bewoond en , met goe-
deren ruim gezegend, geruste en genoegelijke dage»
mogen slijten; min gelukkig echter door het gemis
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van hoop op nakomelingschap, nadat zij hun
eenig zoontje, bij den doop den 29 September
1733 ÂLBARTÏÏS genaamd, als een aankomende
knaap verloren hadden.

Bij weérkeerige uitersten wilsbeschikking hadden
zij elkander tot erfgenaam gesteld, en tevens geza-
mentlijk over hunne nalatenschap, na het verschei-
den van den langstlevenden , beschikt. ELISABETH VAIT

RANOUW overleed de eerste, den 12 Februarij 1778,
in den ouderdom van 65 jaren en bijna 4 maanden.
Haar echtgenoot, dat verlies diep betreurende, en
in eenzaamheid door begeerte naar zönea geboorte-
grond gedreven, besloot, hoe hoog bejaard ook,
aaa die neiging te voldoen, Na Fâaficna-Bids ver»
liuurd te hebben, verliet de grijsaard Franeker, in
den jare 1779, œet der woon zich naar Steenwijk
begevende. Niet Jaag echter heeft hem het gewenscht
genot mogen gebeuren; hij overleed den 4 Januarij
1781, in de stad aijaer geboorte, in het 82ste le-
vensjaar getreden.

Dé eindelijke uitersten wilsbeschikking der beide
echtgenooten nu bekrachtigd zijnde, bleek door
hen tot universele erfgenaam gesteld te wezen
TETTJB SCHELTEMA, huisvrouw, van Mr- ALBARTUS

TELTJNG , te Steenwijk.

TETTJE SCHELTEMA , geboren te Franeker, den 13
November 1740, was verwant aan al de drie bezit-
sters van Marlena-Hiùs , gedurende deszelfs tweede
of burgerlijk tijdperk. Hare grootmoeder van va-
ders zijde, TETTJE JACOBS TJESMA , was volle nicht
of zusterling geweest van TITIA BOGSARDA > dus was



160 HERINNERINGEN VAN

hare betrekking tot deze eerste bezitster die van den
zesden graad. Dezelfde grootmoeder was zuster ge-
weest van MARIA BONCAMP , van halven bedde,
maar van dezelfde moeder; dus was tot deze eene
betrekking van den vierden graad, en gevolgelijk
tot derzelver dochter ELISABETH VAN RANOUW van
den vijfden graad; maar deze had ook aan TETTJE

SCHELTEMA , van kind af, bijzondere genegenheid
toegedragen, en haar bijzijn en gezelschap gaarne
genoten, eer zij gehuwd naar Steenwijk vertrok.

ALBARTUS TELTING , te Steenwijk geboren , in 1745,
broeders zoon van Doctor ISAAK TELTING , kwam
in 1760 te Franeker, en teekende zijn' naam in
het album, om zich op de regtsgeleerdheid toe te
leggen. Na geëindigde studie werd hij daarin tot
Doctor bevorderd, den 26 Junij 1767, op eene
dissertatie Se ïnjuria, reali. Zich vervolgens in
zijne geboortestad als advokaat nederzettende, trad
hij den 7 Augustus des jaars 1768 in huwelijk met
TETTJE SCHELTEMA.

Na een bijna dertienjarig verblijf te Steenwijk,
gaf de aanvaarding der erfenis van zelfs de aanlei-
ding, om van woonplaats te verwisselen. De beide
echtgenooten begaven zich met hunne kinderen naar
Franeker, en, zoo dra de huurtijd geëindigd was*,
betrokken zij Martena-Buis. De Heer TEI.TIUG , nu
advokaat voor den Hove van Friesland geworden,
vond bezigheid en genoegen in de behandeling van

* Gedurende den tusschentijd is Martena-Huis in
huur bewoond geweest door Mevrouw de weduwe RIBOÜL-
liEAU , wier oudste dochter hier gehuwd was aan den be-
roemden Hoogleeraar J. H. VAN SWINDEN , de jongste aan
J. GARCIN , Walsen Predikant en Professor.
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regtszaken , ten nutte vooral zijner medeburgeren ;
in latere, maar min rustige, tijden is hij ook lid
der Stedelijke Regering geweest; ook tot de func-
tie ad interim van Raad in den Hove geroepen,
maar daarvan, op zijn dringend verzoek, na wei-
nige maanden ontslagen.

Hij is den 23 Julij 1802 overleden, in den ouder-
dom van 57 jaren. Nog bijna drie en twintig
jaren heeft zijne weduwe hem overleefd. Zij was
mede Voogdesse van Claarkampster Weeshuis; eene
achtenswaardige en ook zeer geachte vrouw, nog
lange het statig herinnerend voorbeeld der eenvou-
dige deugden en loffelijke zeden van een vroeger
geslacht, die eerder vergeten, dan nagevolgd of
verbeterd worden.

Zij overleed den 16 Mei 1825, het 85ste jaar
hares levens, en is met statelijke begrafenis in dea
grafkelder bijgezet,

Nu was Martena-Huis als uitgestorven. Voor
niemand der nabestaande erven was het of verkie-
zelijk of nog tijdig, hetzelve te betrekken, maar
men was even min genegen het te vervreemden.
Voor noodig onderhoud werd gezorgd, en voor de
nuttige bebouwing des tuins. Een en andermaal
is het huis. eenigen tijd verhuurd geworden.

Toen de Roomsch Catholijke Gemeente te Frane-
ker, voor hare door ouderdom gevaarlijk geworden
kerk, eene andere en sterke verlangde, sloeg men
het oog op dit gebouw. Plans en teekeningen voor
de verbouwing daartoe werden ontworpen, maar
gelukkig voldeden die bij onderzoek aan de bewinds-
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lieden even weinig, als de erven wel tot den einde-
lijken afstand zouden besloten hebben. De gemeente
bouwde eene nieuwe kerk, En Martena-Huis was
nog een beter lot beschoren.

Mr» ALBARTUS TELTING , die, na volbragte studiën
aan het athenaeurn hier, en aan de akademie te
Groningen, zich te Leeuwarden als advokaat had
nedergezet, en ook vrijwillig, als tweede Luitenant,
den krijgstogt naar België tot binnen de wallen
van het qude Leuven gevolgd was, werd, in het
laatst van 1832, door Zijne Majesteit tot Secretaris
der Stad Franeker aangesteld.

Onder de genoegens, welke de roeping tot dien
begeerden post, in zijne geboortestad, ten nutte
zijner medeïnboorlingen , hem scheen te beloven,
telde hij mede het vooruitzigt, om het grootouder-
lijk Martena te bewoonen , en deze wensch werd
weldra voldaan,

Hij verkreeg er nu den eigendom van ; liet het
noodige daaraan herstellen en in orde brengen;
verbeterde liet voorste gedeelte door in beide ver-
diepingen nieuwe kazijnen te doen plaatsen, wier
ramen met groote glasruiten voorzien, en in de
benedenste verdieping, door dieper zinking, nog
verlengd, nu eene veel breedere instraling van licht
naar binnen, en een veel vrolijker uitzigt naar
buiten, door de dikke muren, vergunnen, dan ooit
te voren. Toorts is van de oude gedaante niets
veranderd , dan slechts het toemetselen van een en
ander vensier, ia de oostelijke en westelijke gevels;
eene onaardige bezuiniging, maar die de burger-
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lijke huishoudkunde billijkt, sinds de staatshuishoud-
kunde het middel heeft gevonden, om het allodiale
daglicht te onteigenen, en zich voor het leengebruik
te laten betalen.

De tuin , die, gedurende de jaren van stilstand,
van vele verouderde sieraden allengs ontdaan was,
werd nu geheel vernieuwd, en , met behoud van
vele eerwaardige hooge boomen, die nu reeds meer
dan drie geslachten met hunne vruchten verkwik-
ken , naar den trant van een Engelsen park, in
eenen niet min bevalligen dan eenvoudigen smaak
aangelegd en beplant.

En nu zou ik meenen, mijne taak te kunnen
eindigen. Ik heb de herinneringen van Martena-
Huis, tot op den tegenwoordigen eigenaar en
bewoner gebragt. Maar die eigenaar en de zijnen
zijn voor mijn hart dierbaar. Door het huwelijk
zijns braven vaders, ia tweeden echt, met mijne
geliefde eenige dochter, heeft hij deze als moeder
geëerd, zoo lang zij heeft mogen leven. Van daar
de teedere, de eerwaardige benamingen, waarmede
wij elkander begroeien; maar die tevens de ware
uitdrukking bevatten van die wederzijdsche opregte
achting, innige genegenheid en hartelijke liefde,
welke gelijknamige betrekking in den bloede niet
dan slechts zou kunnen evenaren. Ik eindig dus
met den wensch, dat hij, onder Gods zegen, met
zijne dierbare echtgenoot en lieve kinderen, dit
zijn Marlena-Huis in allen wenschbaren voorspoed,
gelukkig moge bewonen, en ten langen leste aan zijn
niet min gelukkig nageslacht achterlaten I




