Het heerlijk Leen Nijefenne op 't Bildt,
en zijn bezitters uit de Geslachten Van Hemmema en Du Tour,
door H. SANNES.
I. H e t

Leen

onder

de H e m m e m a's.

Ten O. van Berlikum, ongeveer waar thans het buitentje
„Berghof" staat, lag oudtijds H e m m e m a-S t a t e, ten N.
van den Hoogen- of Groenendijk, dus feitelijk op aangeslibden
Bildtgrond, ofschoon die, zooals een eigenaardige bocht in de
grietenijgrens ons toont, tot Menaldumadeel werd en wordt
gerekend. De bewoners van deze State waren Olderman van
het toen nog stedelijke voorrechten genietend stadje Utgong
aan de Middelzee. *) Het waren de Hemmema's. De eerste, van
wien de geschiedenis melding maakt, was Hette Hemmema,
+1400. 2 ) Ongetwijfeld is het geslacht veel ouder en hadden
zij hun burcht, eerst van hout, later van steen, daar aan den
oever der Middelzee gesticht om zich te beter te kunnen verdedigen tegen de Noormannen, die meer dan eens Utgong geplunderd en verbrand hebben en de Middelzee en haar boorden
gemaakt tot een tooneel van schrik en verwoesting.3) ^
De zoon van Hette, Doeke Hemmema, was gehuwd met Hil
Onsta uit Groningerland. Hij komt nog in 1491 voor als Olderman te Berlikum,4) een aanzienlijk ambt, want de Olderman
was het hoofd der stadsregeering.5)
Hierop volgt weer een Hette Hemmema, die echter reeds
vóór zijn vader, in 1489, gestorven was en te Berlikum in de
kerk begraven ligt onder een roode zerk.6) Uit diens 2e
huwelijk, met Ebel Rienksdr. Juwsma van Rinsumageest, had
hij o.a. een zoon D o e k e H e t t e s ( H e m m e m a ) , die
') Tweetal van kerkelijke Leerredenen etc. door Petrus Nota, Bedienaar des G. W o o r d s te B e r l i k u m ; Franeker 1781.
2
) S t a m b o e k van den Frieschen Adel.
3
) Friesche Volksalm. 1889 bl. 179 aant., 185 e. v.
4
) Charterboek I bl 742.
6
) T e l t i n g : Oud Friesch Stadrecht bl. 85, 87.
6
) MSS. Burmania, Prov. Bibl. van Friesl.
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in 1502 voorkomt als Grietman over Barradeel.1) Hij was gehuwd met Bauck v. Popma. Deze Bauck was de heldin, waarvan Winsemius, Worp v- Thabor2) en anderen ons verhalen,
dat zij met mannenmoed de vijanden, die Hemmema-State wilden verwoesten, te weer stond in Aug. 1496, bij welke gebeurtenis wij hier niet zullen stilstaan. Zij moest de state overgeven,
de levenden werden gedood, „wtgesecht" de wakkere Bauck,
die gevankelijk naar Groningen werd gevoerd en in de gevangenis van een dood kind, volgens sommigen van een tweeling
beviel.3)
Bauck werd in 1497 uitgewisseld tegen andere gevangenen.
De Schieringers namen nu vreeselijk wraak en weerden zich
eenigen tijd zoo geducht, dat de Vetkoopers het beleg van
Franeker moesten opbreken en ook Hemmema-State niet langer bezet konden houden. Doeke kon zijn stins nog in 't eind
van 1496 weder betrekken.4)
Deze Doeke Hettesz. Hemmema nu had „in voirtyden", „van
den Quersten ende Regtren des Westerlandes", (zie de straks
te noemen Leenbrief) vijf en dertig morgen Bildtland in eigendom gekregen. Het Bildt n.1. was toen reeds aangeslijkt, en
ofschoon nog niet bedijkt (dat geschiedde van 1505—1508),
hadden toch de omliggende kloosters en heerschappen reeds
stukken van den aangeslibden kwelder aan zich getrokken en
in gebruik genomen en door lage kaden beveiligd tegen hooge
vloeden. Zoo deden de kloosters Mariëngaarde en Aanjum, zoo
deden de kerken van Wier, Berlikum en Beetgum, zoo deden
vele particulieren, en zoo had ook onze vriend Doeke reeds
Bildtgrond in gebruik, en was zijn recht op 35 morgen daarvan, door de „Oversten ende Regtren" van Westergoo, in
ruil natuurlijk voor verleende diensten of hulp aan die „Oversten", erkend.
Nu kwamen de Saksische Hertogen in Friesland, door de
Schieringers ingehaald, toen dezen tegen het Vetkoopersch—
Groningsche blok op den duur het loodje bleken te moeten leggen. Den 30en April 1498 droegen de Geestelijken, Edelen en
Steden van Westergoo aan hertog Albrecht van Saksen de heer')
)
3
)
199.
4
)
2

A n d r e a e : Nalezing bl. 72.
W i n s . bl. 340; W . v. T h . Dl. IV bl. 254 e. v.
P. Nota. Zie o o k : G a b b e m a : Verhaal van Leeuwarden bl. 196—
W o r p v. T h . IV bl. 256.
W o r p v. T h . IV bl. 259. Zie o o k : Fr. Volksalm. 1893 bl. 41, 42.

Wumkes.nl

474

schappij over hun landen op.1) Na eenigen strijd volgden ook
Zevenwouden en Oostergoo en nog vóór het einde des jaars
zag de Hertog zich in geheel Friesland erkend als „Gubernator
ende Potestaat". Bij bulle van 20 Juli 1498 erkende de Duitsche
keizer, Maximiliaan I, hertog Albrecht als zoodanig ; zie Chbk.
I bl. 786.
De gebeurtenissen uit dien tijd zijn bekend genoeg ; ik verwijs hiervoor naar Theissen's uitvoerige studie.2) Bepalen
wij ons tot ons onderwerp.
Den 22 Juli 1498 werd door Keizer Maximiliaan te Freiburg in
Breisgau de G i f t b r i e î geteekend, waarbij aan Albrecht van
Saksen, wegens getrouwe en ijverige dienst, dien hij „onsen beminden Heer en Vader lofî. ged., en ook aan Ons en den Hoog
WelGeb. Heer Philips, onsen beminden zoon, aan het H. R. Rijk,
bij onse voorname en moeilijke oorlogen, verbonden en geschillen, in eigen persoon en ten koste van zijn bijzondere bezittingen,
getrouwelijk en nuttelijk bewezen (heeft) en nog dagelijks bewijst," tot eenige belooning van zijne zoo getrouwe dienst geschonken werd „dat nieuwe door opslijking aangewassen weideof bouwland 't g r o o t e B i l d t en 't k l e i n e B i l d t ,
de Werff, de Schelling en Amelandt geheeten, met zijne aanhoorigheden aan de zee in Friesland gelegen" en wel in v o 1l e n eigendom. 1 1 )
Albrecht heeft reeds in Aug. 1499, toen hij in Friesland vertoefde, zijn nieuwe bezitting bezichtigd4) en doen meten, doch
eerst zijn zoon George was het gegeven, het Bildt te doen
bedijken en dus tot een productief domein te maken (1505—'08).5)
Tot 1515 n.1. heeft het Saksische bestuur hier geduurd :
Albrecht van 1498—f1500 ; daarna zijn beide zoons Hendrik en
George tezamen van 1500—1504 ; ten slotte George alleen van
1504, totdat hij in 1515 Friesland overdroeg aan Karel V, heer
van Holland etc.
Deze Saksische hertogen nu hadden het plan, h e t L e e n s t e l s e l , zooals dat na Karel den Grooten de toestanden in
het Frankische Rijk en elders beheerschtee), maar dat in het
') Chbk. I bl. 782.
) Theissen: Centraal gezag en Friesche Vrijheid, Ie hoofdstuk c.
3
) Origineel in 't algera. Rijksarchief; copie in de verz. Buma, bibl.
*) Chbk. II, bl. 8.
Fr. Gen.
5
) Theissen, bl. 57—61.
6
) Zie de uitvoerige studie over het Leenstelsel in het Tijdschr. voor
Gesch. Jrg. II, III en IV.
2
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land der „Vrije Friezen" nooit ingang had kunnen vinden, hier
in te voeren. Op den Landdag te Franeker op 20 Mei 1504,
kwam hertog George, toen pas in Friesland gearriveerd, met
het voorstel, dat de Heerschappen (edelen) hunne onroerende
goederen aan hem zouden opdragen en weder in l e e n
zouden terugontvangen.1)
Een storm van verzet stak onder den adel op. George kon zijn voornemen niet
volvoeren : hij moest genoegen nemen met den 21en penning,
door de edelen te betalen van al hunne huren. Die 21e penning is door den Frieschen adel betaald tot en met 1514.2)
Toen stond de Hertog den Heerschappen toe, dien last af te
koopen of af te dienen door 3 mnd. lang 500 knechten ten dienste van den Hertog te betalen. Karel V bevestigde bij de overdracht in 1515 dien vrijdom.3) Zoo ging het derhalve met de
plannen tot invoering van de feodaliteit in Friesland.
Nog eer Hertog George met de heerschappen de regeling
van 1504 getroffen had, werd door hem en zijn broer het loon
der dankbaarheid uitgekeerd aan hun wakkerste helpers en
trouwste vrienden. Daaronder behoorden, behalve Hessel
Martena, ook de Hemmema's. In 1498 was Doeke Hemmema
met Hessel Martena uitgetrokken met 1000 Duitsche en 500
Friesche knechten, om Zevenwouden voor den Hertog te winnen4), terwijl ook Alefî Hemmema zich weerde5). En terwij!
de stad Franeker, waar de Friezen in 1500 tevergeefs hertog
Hendrik belegerd hadden, voor haar dapper gedrag, bij giftbrief van 26 Maart 1501, behalve vrijdom van accijns voor in
de stad gebrouwen bieren, één week- en 2 jaarmarkten, 200
morgen
van het
Saksische
domein
Het
B i l d t g e s c h o n k e n w e r d 6 ) , — welke 200 morgen de
stad daar nóg bezit, onder St. Jacobiparochie, — werd Hessel
Martena „sonder brieven" beschonken met 26 morgen Bildtland onder St. Annaparochie,7) en bekwam Doecke Hettes
(Hemmema) 15 morgen van hetzelfde Bildtland bij de 35 morgen, die hij — zie boven — reeds bezat, welke 50 morgen te')
)

Theissen bl. 53.
Theissen bl. 54. Zie o o k : Register van den Aanbreng van 1511,
dl. I, Voorbericht bl. V; Chbk II, bl. 84.
3
) Theissen bl. 415.
4
) W i n s e m i u s Kroniek v. Frl. bl. 357.
6
) Wins., bl. 359.
6
) Chbk. II, bl. 2 1 4 : W i n s bl. 381.
7
) Chbk. II, bl. 307.
2
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samen, nu tot EEN LEEN werden gemaakt „NIJEFENNE" genaamd.
De leenbrief is van 13 October 1502 en luidt woordelijk als
volgt :
„Wij Georgen ende Henrick Gebroudren, van Gots gnaden
„Hertogen tot Sassen, Landgrauen in Doringen, Merckgrauen
„tot Myssen, Romsscher Konnelicker Majestaet ende des Heilige
„Roomsche Rijks Euwlicke Gubarnatoren ende Potestaten in
„Vrieslanden ; Bekennen voer allen ende ygelicken die dezen
„onssen openen brieff aenzichtigen, dat die Eirbare onszen
„lieuen getrouwen D o u c k e H e t t e z , den Hooggeboorene
„fursten, onnzen lieuen Heeren ende Vader Heeren Aelbreecht,
„Hertogen to Sassen etc, Saliger loeîflicker gedachtenisse, in
„zijnen zaecken ende aenleggen een lange tyt, Dessgelicken ons
„oick, getrouwelicken ende wel gedient, ende zich altyt hoe
„eenen getrouwen Onderdanen toegehoert, geholden haet, ende
„henforden wel doen kan, zal ende mach ; Derhalven wy hem,
„tot restitutie ende erholungen sinre verderffnisse ende scha„den, szo hy om beruerdes onnsenen Heeren Vaders Seliger
„ende Onszen wille geleden, V i j f f t i e n m o r g e n
lan„ d e s op o n s e n e R e g a l i ë n e n d e V r i h e d e n
der
„ B i l d e , t o t d e n vijff e n d e d e r t i c h m o r g e n l a n „ d e s d e s s u l f f t s , d w e l k e h e m i n v o i r t y d e n , er
„vurgenombde onnsene Heeren Vader Seliger ende wy Disse
„friesserlande in bescut ende Regement genomen, v a n d e n
„Ouersten ende R e g t r e n des W e s t e r l a n d e s
„ s i n t g e ë y g e n t e n d e g e g e u e n w o r d e n , hoewel
„zulckene gaue der XXXV morgen landes geene kracht noch
„stadt nit hebben mach ; aengezien zin trouwe Dinste, als bouen
„voorteykent, hem die sulfftigen sampt den XV Die in eynen
„zomme Vijîftich morgen Landes maecken, genedelicken con„firmeert, geleent ende gegeuen hebn, confirmeren, lenen ende
„geuen Hem e n d e z i j n s L i j f f s e r u e n
in ende mit
„kracht dis briefîs ; alzo dat hy die sulfftigen L morgen Lan„des opt Bilde gelegen, henforders mit allen horen nuttingen,
„Renten, Ackeren, Wayden, Wateringen, nit mit al uytgesloten,
„van ons, onssen eruen ende nacomen oick sust(?) ygelicken
„ongehindert nietten ende bruycken zal ende mach, hoe zulcke„ner leengueden gewoente is. Hy zal oick zuckene gueden Er„deren ( = orde) ende szo offten ende dicke sinre ( = de zijnen,
„zijn onderhoorigen) to fallen komen, rechte folge doen as
„sichs van sulckene Leengueden behoirt, Doch ons hir inne
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„vorbeholdenn alle appellation,
Accisen,
Pachtenn
„ende tollen
zo o n s s e n e
gemenen
Lande
„ g e u e n ; daarop hy ons oick gewoenlycke loeîîlycken ende
„gelofîten gedaen haet, Ons onssen eruen nut ende profyt to
„schapenen, ende schaden getrouwelicken to bewaren ende to
„verhuden, Oick alle dat doen solle ende wolle, dat een ge„trouwen leensman sinen rechten Heeren to done schuldich is,
„'t alle getrouwelicken ende zonder argelist. Des T'oirkunde
„hebn Wij onszen Friesschen Lant Ingezegil aen dessen Onszen
„brieîf laten hangen, die gegeuen tot Haerlinge, den dartienden
„dag in Octobry in 't Jaer XVc ende twe. —
(was get.) J. Wuvergaw." 0
Onder aan het perkament hing het Friesche landzegel in
roode was, met het opschrift : Sigellum Ducum Saxonie Gubernatorum Frisiae.
Lang heeft D o e k e H e m m e m a , d e e e r s t e b e z i t t e r v a n d i t L e e n , er geen genot van gehad : hij stierf
reeds in 1503, nadat twee jaren tevoren zijn manhafte echtgenoote Bauck was heengegaan.
De t w e e d e b e z i t t e r v a n h e t L e e n N i j e f e n n e
was Doekes zoon : H e t t e H e m m e m a , hoveling te Berlikum. Hij huwde ± 1525 met Berber Graetnia of Gratinga,
dochter van Sicco, die zijn naam van Burmania in Graetnia
veranderd had, en diens Ie vrouw Ida van Dekama. 2 ) Hette
Hemmema en ook zijn oom Alef behoorden bij de 60 edelen,
die op den 22 of 29 Juni 1515 den huldigingseed aan Karel V
als heer van Friesland aflegden. 3 ) Bij brief van 11 Januari
1517 werd hij dan ook door den nieuwen vorst in zijn leen bevestigd, 4) gelijk bij de overdracht van Friesland aan Karel V
door hertog George ook uitdrukkelijk bedongen was, dat
schenkingen Van Bildtland (dit domein was door George mede
aan Karel V overgedragen), door hem aan bijzondere personen gedaan, door den nieuwen vorst erkend zouden worden.
') De Leenbrief is te vinden in het Comm. en Instr.boek van het
Mindergetal, B fol. 72. Rijksarch. te Leeuwarden. Bovenstaande ekst
is evenwel overgenomen uit het boekje „Advysen rakende het Heerlijk
Lheen Nijefenne", door D. C. baron Du Tour, welk boekje hierna aangehaald zal worden als: „Advysen".
2
) Sminia: Nieuwe Naaml. van Grietmannen bl. 173.
3
) / Qabbema, bl. 306; Wins. bl. 434; Worp v. Th. V, bl. 153.
4
) Vlle Rentmeestersrekening van Jan Rattaller 1525—26 fol. 139;
Comm. en Instr.boek B p. 73.
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Hette komt in een vonnis van 19 Sept. 1531 voor als Grietman
van Menaldumadeel *), doch was dit 2 ) ook reeds in 1529 ; in
1537 was hij evenwel als zoodanig reeds vervangen door Pieter
van Groeningen. In 1555, bij den troonsafstand van Karel V,
deed hij den eed van trouw aan diens opvolger Filips II.
Het Leen lag ten N.W. van Berlikum in den Zuidhoek van
't Bildt onder behoor van het dorp St. Jacobiparochie.3) Het
had reeden met steenen hoogemeien naar den Koudeweg en
naar den Hoogen- of Groenendijk, terwijl een opvaart uit de
Blikvaart de verbinding te water met de buitenwereld tot
stand bracht. Op het Leen stond nog geen huis. Er bestaat een
oude kaart van 't Bildt van 1571, geteekend door „Jan Jansen,
Koster van St. Annenparochie", die op deze kaart alle boerderijen met den naam van den bewoner heeft geteekend.4) Het
huis Nijefenne komt er niet op voor. Toch moet er omstreeks
1655 een huis op gestaan hebben, want in dat jaar zijn de Stemcohieren voor Het Bildt opgemaakt en daarin komt als de Ie
stem onder St. Jacobiparochie voor : de bezitter van Nijefenne ;
en slechts aan landen met een huis er op, was het stemrecht
verbonden. Op jongere kaarten vinden we dan ook steeds het
huis Nijefenne aangegeven, zoo b.v. op de kaarten van Schotanus 1664 en 1698 en op die van F. Halma 1718 ; op de kaart
van Winsemius 1622 zoeken we Nijefenne tevergeefs, doch daar
ontbreken meer adellijke Zathen.
De Heeren van Nijefenne beschouwden zich als e i g e n a a r s
van het Leengoed en pretendeerden steeds vrijdom van dorpsen gemeentslasten, evenwel niet altijd met succes. Toen de
Rentmeester Boudewijn van Loo over 1560 een omslag van
12 st. per morgen Bildtland onder St. Jacobiparochie hief,
wilde Hette Hemmema daaraan niet voldoen. In 's Rentmeesters rekening over dien omslag (Rijksarchief Leeuw.) vinden
we aangeteekend : „Van XLIX margen lic XXVI meden VIII
„voet VIII duym lants, die bij Hette van Hemmema ten Rech„ten Leene gehouden werden, voor hem ende zijn lijffserven,
„van welcke landen die voorsz. Hette, alsoe hij sustineert in
„alle oncosten nijet gehouden te weesen, betaelt heeft ses stu„vers opte mergen, compt alhier ter somme van XXIX pond
XII schell. VI penn.".
')
)
3
)
4
)
2

Sminia: Naamlijst, bl. 173.
Andreae : Nalezing, bl. 58.
Zie bijgevoegd schetskaartje tegenover bl. 518.
En voor dit werk 3 car. gl. en 14 st. ontving!
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Doch de Rekenkamer nam hiermee geen genoegen en de
Rentmeester ontving last „omme van Hette Hemmema van
desen termijnen inne te vorderen XII st. op die morgen, gelijcx
dander pachteners geven."
Hette maakte zijn testament den 6 September 1572 en stierf
„to Franker in Liuwe Dirxz huijs, de 12 Novembris 1572, de jouns
„weijnich neij 4 ure en bigraeven in de omgong van Fraen„kera tierke ; opt graeff is en Bernestien meij Hemmema en
„Boytsma wepê," zegt zijn zoon Rienk Hemmema in zijn
rekenboeck off Memoriael 1569—1573. *) Hette was 76 jaar
(P. Nota zegt 82 jaar) 2 ) oud geworden ; zijn vrouw Berber
Graetnia stierf waarsch. reeds eerder, in elk geval vóór 1573.
Van hun 8 kinderen was Rienk een der jongste ; met zijn vrouw
Ath van Roorda (gehuwd 1 Nov. 1567) bemeiërde hij sedert
I Mei 1569 een plaats te Hitzum, zooals blijkt uit zijn Rekenboeck, op den perkamenten omslag versierd met het wapen
van zijn geslacht, een klimmenden windhond. De oudste zoon
van Hette was Doeke Hemmema, die echter 30 Maart 1570, dus
nog vóór zijn vader, gestorven was ; „ende is begraevê to
Berltzû" zegt Rienk.
Zoo was nu gerechtigd tot het Leen Nijefenne, de 2e zoon
van Hette en Berber, nl. D o c t o r S i c k e
(Sixtus)
v a n H e m m e m a , geb. 6 Febr. 1533.3) Hij was de d e r d e
b e z i t t e r v a n h e t L e e n . Hij, de eenige van zijn geslacht, die zich uitsluitend H e m m i n g a schreef, (al komt bij
zijn onmiddellijke opvolgers deze naam ook een enkele maal
voor) heeft zich naam gemaakt als geleerde, en vooral als
schrijver van zijn „Astrologiae ratione et experientia refutatae
liber ; auctore Sixto ab Hemminga, Frisio, Patritio Bellocomensi", verschenen in 1583 bij Plantijn in Antwerpen 4 ),
deed hij zich kennen als een man, die zijn tijd ver
vooruit was.
P. J. D. van Slooten heeft in de Friesche
Volksalmanak voor 1893 (bid. 35—60) hem de eer gegeven,
') Bibl. v. h. Friesch Genootschap.
) Zes en zeventig jaar komt mij wat onwaarschijnlijk v o o r : immers
hij zou dan geboren zijn in 1496, en toen kreeg zijn moeder Bauck in
de gevangenis een (of twee) dood(e) kind(eren). 't Zou natuurlijk
mogelijk zijn, dat hij tusschen 12 Nov. en 31 Dec. nog 77 jaar werd,
d a n zou hij geboren zijn in 1495, wat niet uitgesloten is.
3
) Zie bijgevoegde stamtafel.
2

4

)

Aanwezig in de Prov. Bibl.
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die hem toekomt. Naar dit artikel zij voor zijn verdere levensbijzonderheden hier verwezen.
Niets was Sicke van Heraminga liever geweest, dan zich stil
en rustig op zijn stins te Berlikum terug te trekken, te midden
van zijn gezin (hij was n.1. 2 Aug. 1563 gehuwd met Ath
Siercksdr. van Bootsma, bij wie hij 10 k.k. kreeg) en zich verre
te houden van de politieke beweging dier dagen en zich te bepalen bij zijn astrologische studiën. Doch daar waren de tijden
niet naar ! Omstreeks 1572 was het om en bij Berlikum zeer
onrustig : de Geuzen — „piraten" noemt Hemminga hen —
maakten de kusten onveilig. Reeds 7 Mei had het Hof van
Friesland een ieder, wie hij zij, verboden des morgens voor
zonsopgang en des avonds na zonsondergang aan de Bildtzijl
met schepen aan te komen bij verbeurte van schip en lading *) ;
den 22 Augustus volgde het verbod om de Geuzen eenige adsistentie te verleenen2) ; den 12 September gelastte de stadhouder Caspar de Robles den Grietman van 't Bildt, Allert van
Syrxma, bekend te maken, dat de Ingezetenen dier Grietenij
hun granen niet langer naar Franeker (dat in handen der Geuzen was) mochten brengen, maar naar Leeuwarden, op verbeurte van lijf en goed 3) ; den 18en September waren de Ingezetenen van Menaldumadeel en Franekeradeel door De Robles
opgecommandeerd, om dadelijk na publicatie dezes, man bij
man zich te Berlikum te vervoegen bij 's Konings soldaten aldaar, met schoppen, leppen en ander gereedschap om te graven, benevens „allerleye provande van broot, butter, kees, speek
ende vleesch, oock drank, 't welck men hen voor een redelijcken
prijse sal affcoopen," bij peene van voor een vijand en rebel
geacht en dienovereenkomstig gestraft te worden.4) Om in de
kosten te voorzien, werd bij Resol. van 2 Oct. 1572 een omslag
van 2 st. op de floreen en bij Resol. van 2 Dec. nog een nadere
omslag „ten dien zelven einde," weer van 2 st., en later nog
eens een, geheven. In Chbk. III, p. 911 lezen we van een Victorie
„tegens de Geusen of Rebellen bij Berlikum bevochten" en wordt
ieder bevolen om de gevluchte Geuzen, die zich hier of daar
trachten schuil te houden, te apprehendeeren en aan 't Gerecht
over te leveren. Tijdens deze onlusten, was Sixtus met zijn
gezin en zijn grijzen vader Hette, tijdelijk naar Franeker getrokken, waar de oude man stierf, gelijk we zagen. Uit dezen
terugtocht naar Franeker mag men afleiden, dat Hemmema
— zij het dan ook nog niet openlijk — het met de Geuzen
<) Chbk. III, bl. 885. 2) ibid. bl. 900. 3) ibid. bl. 906. 4) t.a.p.
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hield : immers Franeker had reeds in Aug. de Geuzen binnengelaten en aldra begon zich hier een gewestelijk bestuur te
organiseeren tegenover dat van den Spaanschen bevelhebber te
Leeuwarden.1) In Chbk. III blz. 911 vinden we dan ook een
ordonnantie van 't Hof van Friesland, waarbij den meiers van
de Franeker landen op Het Bildt, alsmede den meier (s) van
de leenlanden van de Erven van Hette Hemmema ten strengste
verboden wordt, huur van die landerijen te betalen aan den
Rentmeester van de genoemde stad of aan de erven van genoemden Hette, bij peene van nog eens te betalen en als faulteurs en den Rebellen toegedaan, gestraft te worden. Deze ordonnantie is geteekend 4 Nov. 1572 ; daar er gesproken wordt
van „de erven van Hette Hemmema", moet deze vóór 4 Nov.
overleden zijn. Toch stelt het Rekenboeck van zijn zoon Rienk
zijn dood op 12 Nov. ; de aant. van E. M. v .Burmania eveneens
en het Stamb. v. d. Fr. adel ook. Wat hiervan zij, Sixtus was
niet aan het sterfbed van zijn vader. Voor familiezaken was hij
naar Groningen gereisd, na door de Walen (zoo noemde men
De Robles' soldaten), die Franeker omsingelden, heengekomen
te zijn ; op de terugreis evenwel werd hij te Leeuwarden, naar
het schijnt op last van Robles, gevangen genomen — als verdacht persoon, zooals ook uit 't bovenstaande blijkt —, doch
zonder eenig verhoor ondergaan te hebben, na zes weken gevangenschap, zonder meer weer losgelaten2) ; twee dagen na
zijn gevangenneming was zijn vader gestorven. Na 1572 keerde
de rust eenigermate terug en kon Sixtus met zijn gezin de stins
te Berlikum weer betrekken. Hieruit bleek het Spaansche
Bestuur klaarblijkelijk zijn loyaliteit voldoende ; althans in 1573
werd hij met het feudum Nijefenne beleend, zooals we lezen in
het volgende merkwaardige Friesche stuk in het Comm. en
Instructieboek van het Mindergetal B fol. 77.
„Memorial.
„Om dattet ijn tokommende tijden sil mogen verstinzen wirde
„hat dat is dier ijn mijn brieff fent feudum vorhelle is, to witten ;
„ende betaelt synde onsen heer geweijden ende heerlijcken
„rechten daertoe staende ende behoorende etc. : so hab ich dit
„wille vorclaerje ende by geschrift stelle ; de eed ende hulde
„dien habbende ijn presentie van Heer Jasper de Robles here
„van Billij, Mr. Anthoine Del Waille raid ordis, Doctor Jan
') Blok. Gesch. v. h. Ned. Volk, Ie dr., III bl. 111.
2
) Fr. Volksalm. 1893, bl. 46.
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,.Charles procureur-generael, Peter van Heemskerck griffier van
„den Howe, Hette van Dekema, dier mey mij boppe gien wier,
„waerd voort mentie macke ven disse wirden, dier aeck ynde
„aaide confirmatie vorhelle wiern ende de Heer van Billij vre„giende hoe volle ofte habbet wier, so soe de griffier Heems„kerck antwird dattet ijtelycke porcelen wiern, bedraegende
„togerre yn alles twa ende trijtich Car. goune ende twa sturen,
„dier hij Heemskerck soe ontfaen so alst brief van confirmatie
„scrioun wier, ende in ijder den het syns dier fen soe jaen.
„Da seijde Heer van Billij, dat it gene dier him soe mogge
„competerie, datter mij dat schinsse, wier fen ick hem tancke,
„ende biwerre mijn eere, hem in ame wijns schinsende, dier
„nochtans hij naet wilde accepterie, alhoewol dat ickt al opt
„blockhuijs seijnd ende fiere litten hie. De brieff scrioun
„wessende, seij mij Heemskerck, d a t de H e e r g e w e i j d e n
„ende h e e r l i j c k e n r e c h t e n wier thien C a r o l u s
„ g o u n e. Het segel saun Car. goune ende thien sturen, de
„griffier selfs saun Car. goune en X sturen, bedraegende togerre
„vijff ende twijntich Car. goune, dier ick hem totelde ende
„bethioed mij da dat de rest, to witten de ore saun Car. goune
„twa sturen dat dade Heer van Billij tokame meij ijtelijcke ven
„sijn familie ofte thienners, dier de Heer mij schinst hie ; Aldus
„hab ick dit teeckne op den nioegentienden Novembris 1573, op
„welcke deij yt sijgel bij mijn Heer president Igram van Achlen,
„morns tusken acht wren ende nioegen dier oan hinge.
Sicke van Hemmingha."
Den 15 April 1584 is Sicke van Hemmema gestorven ; zijn
vrouw Ath overleefde hem met nog slechts 3 van de 10 kinderen, die zij hem geschonken had. Hun zoon S i e r c k v a n
H e m m e m a , geboren 17 Januari 1569, was de v i e r d e bez i t t e r v a n h e t H e e r l i j k L e e n N i j e f e n n e . Den 25
Maart 1585 (oude stijl) verscheen hij als oudste zoon van wl.
den Ed. H. Geb. Heer Doctor Sicke van Hemmingha, geadsisteert
cum matre curatrice Juffer Ath van Boijckama (varieert met
Boijtsma = Bootsma), wed .van bedoelden Sicke, voor Gedeputeerden, verklarende dat het Leengoed door den dood van zijn
vader op hem was vervallen „en vermits na rechte voorsz.
„leengoeden binnen jaar en dach na 't versterven van den vasael
„en laesten besitter van dien, moeten worden verheft en inves„tituere versocht aen den Stadtholder van wegen Co. Mat. van
„Hispangien, Here van Vrieslandt ; en dat hij Sierck comparant,
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„geen middel heeft om d' voorsz. leengoeden voor den Stadt„holder van Sijn Mat. te verheffen, vermits d' absentie van den
„selven buiten dese Landen, en dat.hij compnt. denselven Stadt„holder ofte oock dominii Feudi na gelegen des tijds niet can
„noch geholden is te volgen, vermits desen inlantschen oorlog
„en onwilligh ; Soo ist, dat de voorsz. Sierck van Hemmingha,
„geassisteert als voren, ter presentie en aanhoeren van ons on„dergeschr. als getuigen daartoe versocht en geroepen, heeft
„geprotesteert en protesteert als noch, dat hij bereit is d' voorsz.
„50 morgen lants als Leengoeden te releveren, verheffen en
„confirmatie te versoecken en de eedt te doen soo ger
„Stadtholder van wegen Sijn Mat. in desen Landen sal ge„raacken te resideren en dat hem onschadelijk sal wesen 't
„verloop van tijd door voorgaande reden en want voorsz. Sierck
„van Hemmingha aen ons versocht heeft van t' gene verhaelt is,
„kennisse te willen dragen in toecomende tijden en hem daeraff
„acte gepasseert te worden, hebben hem desen gegunt en verleent om te strecken na behoren. Actum binnen Leeuwarden
„op dach, maent en jaere als boven ( = 25 Maart 1585). (Get.)
„Riemersma, Joannes Wilhelmi Velssen, Bouricius." (Comm.
en Instr. b. v. h. Mindergetal B fol. 75.)
Hier zien we dus duidelijk de veranderde toestanden : Hemmema — nu openlijk — de Staatsche zijde toegedaan, en de
Staten des Lands in de rechten getreden van den voormaligen
Landheer.
Van dezen Sierck vinden we in de verschillende bronnen
zeer weinig opgeteekend. Hij schijnt rustig zijn Goed bemeierd
te hebben ; althans we treffen hem noch in een diplomatieke,
noch in eenige militaire functie aan. Wat het eerste betreft,
bleef hij daarmee geheel in de lijn der Hemmema's, die zoo goed
als nooit een staatkundige post hebben waargenomen ; in verschillende militaire charges evenwel hebben onderscheidene
leden van dit geslacht hun land met roem gediend, waarvan
we nog voorbeelden zullen ontmoeten.
Niet altijd evenwel rolde voor Sierck het leven als dat eens
gerusten Landmans heen : in het boekje „Advysen" etc, lezen
we op blz. 12, dat de Friesche Rechtsgeleerde Joan van den
Sande (lib. 4, tit. 9, def. 2) weet te verhalen, dat Sierck van
Hemmema, in nood, pl.m. 1600 zijn geheele Leengoed eens verpand heeft aan Hajo van Scheltema ; bij zijn dood was het
nog niet weder ingelost. Zijn zoon Sicke (zie hierna) eischte als
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Leenopvolger, het Leen wederom op, doch wenschte Scheltema
de vereischte som niet te betalen ! Het Hof van Friesland veroordeelde hem daar niettemin toe : eerst na de betaling kon hij
zijn Leengoed in bezit nemen.
Sierck van Hemmema is jong overleden, reeds den 23 October
1603 te Dordrecht, zooals blijkt uit een request van zijn weduwe
Lijsbeth Lucasdr. Jarges van Groningen, met wie hij omstreeks
1594 gehuwd was. In dat request, gedateerd 12 Dec. 1604, zegt
Lijsbeth, dat haar man is overleden „in 'slands dienst" ; waarschijnlijk (zegt Halbertsma) *) aan de pest. Dit lezen we ook
in Mss. Burmania (Prov. Bibl.). Zijn beide broers, Hette en
Sicke, sneuvelden tegen de Spanjaarden in Brabant ; wanneer,
heb ik niet kunnen vinden. —
Lijsbeth dan bleef achter met 5 kinderen, twee zoons : Sicke
en Doeke of Duco (de jongste, pas geb. in 1603) en drie dochters : Ath (jong gestorven), Bauck en Barber. Onder de moederlijke leiding groeiden de kinderen op.
S i c k e , die na
zijn vaders dood, als oudste zoon, d e v i j f d e b e z i t t e r
v a n h e t L e e n werd, bezat liefde voor de wetenschap en
studeerde te Franeker aan de Academie, waar hij onder de
vele buitenlanders, die daar studeerden, vriendschap sloot met:
een jongen Engelschen edelman, Robert Vere, den 2en zoon
van den Graaf van Oxford. Eekhof f vertelt in den Fr. Volksalmanak van 1836 den roman tusschen Bauck, Sicke's zuster
en dezen Brit, die haar huwde. Bauck f 1653 in Engeland.
Ook Barber is met een Engelschman, John Spencer, in Harlingen in garnizoen, gehuwd.
In Recesboek E van 't Bildt ( = Handelingen van het Nedergerecht ; Rijksarchief Leeuw.) lezen we, dat op den Regtdag.
van 17 Dec. 1627 : L u c a s J a r g e s t o t S t e e n w i j k
voor hem en J u f f. E l i s a b e t h J a r g e s , a l s m o e d e r
en g e a u t h o r i s e e r d e c u r a t r i x
over
Sicke
v a n H e m m e m a , haar zoon, eischers, protesteren de effectu van de opsegginge, Jetske Rinsedr., wed. van Claes
Willems, voor haar en als moeder en voorstandersche over
hare kijnderen, bij de gedagte Claes in egte getogen, gedaagde,
gedaen, omme St. Petri ad Cathedram aenstaende ( = 22 Febr.)
in vrijdom te hebben alsodanige Saate en landen d'n y u e
F e n n e g e n a e m t, als zij van de eischers in huijringe is
hebbende. Waaruit dus blijkt, dat reeds in 1627 op het leen
') J. H. Halbertsma: Fragmenten van het Geslacht der Van Harens.
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Nijefenne een boerderij gestaan kan hebben. In 1636, 1643 etc.
blijkt uit eischen tot huuropzegging tegen Rintse Claesz. resp.
Jan Claesz., dat toen inderdaad een „huisinge" op Nijefenne
stond. (Recesb. van 't Bildt.)
Zoo leeren we Sicke van Hemmema dus kennen als de landedelman, die zich onledig houdt met het beheer van zijn goederen, en het verwondert ons niet, als we in de Stemcohieren
van 't Bildt van 1655 onder no. 1 lezen : eijgenaer Jr. Sicco
van Hemmema ; s e l î s g e b r u i j c k e r . Hij was gehuwd
met Womck Carelsdr. van Unia, weduwe van Douwe Jans
Roorda, die hem reeds 19 Nov. 1639 door den dood ontviel,
zonder hem kinderen na te laten. Sicke zelf is 19 October 1664
overleden, nog overleefd door zijn moeder Elisabeth Jarges,
die 2 Sept. 1665 op den leeftijd van 92 jaar, overleden is en te
Berlikum „op 't choor" is bijgezet. (Burm.). Ze had al haar
kinderen overleefd, behalve den jongsten zoon D o e c k e of
Du co v a n H e m m e m a , geboren in 1603, op w i e n , bij
Resolutie van Ged. Staten van 7 Nov. 1664, nu h e t L e e n N ij ef e n n e d e v o l v e e r d e : hij w a s e r d e z e s d e
b e z i t t e r van 1 )- Deze Doecke had in zijn jeugd de militaire
loopbaan gekozen. Hij ontving in 1632 een aanstelling als
luitenant en huwde in 't zelfde jaar 2 ) met Barbara Erntreiter
von Hofreit, een dochter van Erhardt, den commandant van
't Staatsche Garnizoen te Embden (gestorven 1638). In 1637, bij
resolutie van 19 Sept., werd hij bevorderd tot kapitein ; in 1645
vinden we hem als kapitein van de Stadhouderlijke Garde, en in
1664, het jaar van zijn verheffing tot Heer van Nijefenne, was
hij bij resolutie van 9 April aangesteld tot Luit.-Collonel titutair van een nieuw regiment, gecomponeerd uit de gedetacheerde compagnie ter repartitie van deze en van de provincie van
Stad en Lande staande.3)
'n Geheel ander man dan zijn broer Sicke, was hij meermalen Volmacht ten Landsdage, en is zelfs Gedeputeerde
Staat van Friesland geweest (1671—74). Bij hem heeft
kardinaal Fabio Chigi (die later Paus Alexander VII werd,
1655—'67) in April 1646 op zijn reis naar den Westfaalschen
vredehandel als Pauselijk vertegenwoordiger, een bezoek ge') Comm. en Instr.boek F. fol. 149.
) Volgens het „Eheregister der reform. Kirche" in E m d e n
23 Jan. 1633. (Mededeeling van Dr. F. Ritter, Emden).
3
) Resol. d. Staten.
2
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bracht, toen hij de wijdvermaarde Berlikumer paardenmarkt
wilde zien *)• Burmania, in zijn Mss. over Friesche Adellijke Geslachten (Prov. Bibl.) weet ons echter ook nog iets minder moois
van onzen Doeke te vertellen: „Doeke Hemmema, old Gedep.de
„Staat van Vriesland en Volmagt ten Landsdage, heeft 1676 op
„10 Juli sig niet ontsien in presentie van verscheidene personen
„uit te braken en te seggen, dat Docter Angelus Tingaj&n olde
„schelm en een Landsdief was. Dr. sprak hem daarover aan,
„met dat gevolg, dat hij ter zake verbale injuriën aan Deselve,
„bij sententie van 14 Juli 1677, gecondemneert wierd te betalen
„32 GGld. cum exp. — Hemmema zeide, dat hij dien dag op
„zekere comparitie was geweest aan Anna Buuren ( = St. Anna,,par.), vanwaar 's avonds laat te Berlikum komende, hadde
„gevonden staan op de Heereweg, voorsz. Docter en Cornelis
„Visscher, van welke laaste was aangeroepen en sonder regt
„ofte woord met de vuist aangetast en gestoten, waardoor irri„teert was geworden, en vermits bovendien seer beschonken
„was, wiste niet, dat sodanige woorden hadde geuit." (Typisch
staaltje van de zeden ten plattenlande in die dagen !)
In de eerste jaren van hun huwelijk woonden Doecke en zijn
jonge gemalin te Emden, waar dan ook successievelijk geboren
werden hun kinderen : Erasmus in 1633, Elizabeth 25 Nov. 1635,
Sierck Robert in 1638 (gestorven, 3 weken oud), Sicke waarschijnlijk ook, in 1640 (hij was vaandrig te Emden, doch stierf
reeds in 1666, ongehuwd), Ernhart den 16 Juni 1643, (stierf als
luitenant bij de infanterie, 25 Sept. 1660 ; te Berlikum bijgezet).
In 1645 vestigde Doecke zich met zijn gezin te Leeuwarden, waar
den 29 Dec. 1646 hem een zoon, Hette genaamd, geboren werd,
die evenwel spoedig stierf. Wel werd hun dochter Wilhelmina
nog te Emden geboren, den 26 Sept. 1649, doch de laatste 2
van de 9 weer te Leeuwarden, en wel Doecke of Duco den 9
Mei 1652, en Hendrik 22 Juli 1656, welke laatste evenwel in
1657 stierf.
De oudste zoon, Erasmus v. Hemmema was eerst student
geweest van 1651—'54 te Franeker, daarna te Utrecht, en huwde
in 1657 met Tjemck Tjercksdr. van Herema. Hij en zijn vrouw
werden 29 Aug. 1658 te Berlikum aangenomen als lidmaten
der Ned. Herv. Kerk. Hun eenig kind, geb. 1658, is jong
gestorven. Erasmus had in 1655 de militaire loopbaan gekozen, evenals zijn vader en zijn broers Sicke, Ernhart en
') Petrus Nota: „Tweetal kerkelijke leerredenen."
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Doecke. Hij trok in 1659 met de expeditie van De Ruyter tot
hulp van Denemarken tegen de Zweden, die een inval op de
Deensche eilanden hadden gedaan en de Sont gesloten hielden.
Met dezelfde expeditie was de beroemde ambassadeur en
Grietman van Het Bildt, Willem van Haren, die in 1658 met
Erasmus' oudste zuster Elizabeth gehuwd was, *) naar Kopenhagen vertrokken, als buitengewoon gevolmachtigde van de
Staten-Generaal, en had een belangrijk aandeel in het tot stand
brengen van den vrede in 't Noorden. Het landingsleger, dat
op De Ruyters vloot was meegevoerd, landde nu op het eiland
Fünen en belegerde de stad Nyborg, die door de Zweden was
bezet. Bij dit beleg is Erasmus den 24en November 1659 gesneuveld. Zijn vrouw Tjemck v. Herema overleefde hem, en
is 1 Juni 1666 gestorven. ^ » ^
Na den dood van zijn vader in 1664, vinden we Doecke met
zijn gezin meermalen op Hemmema-state en Nijefenne, maar
toch meest te Leeuwarden. Een vreugde was het hem, zijn
oudste dochter Elizabeth gelukkig gehuwd te weten met den
Bildt-Grietman Willem van Haren, die te St. Annaparochie een
woning had doen bouwen en tuinen en hoven doen aanleggen.
Elizabeth van Hemmema is 26 Dec. 1688 overleden en was
de eerste, die ter ruste gelegd werd in de door haar man in
1686 gestichte familie-grafkapel aan de Noordzijde der in 1682
nieuw-gebouwde kerk te St. Annapar. Haar eenig kind Willem,
was in 1661, zeer jong, gestorven.
Nog twee kinderen waren den ouden Doecke van Hemmema
overgebleven : Wilhelmina en Duco. De eerste was den 5en
April 1671 te Leeuwarden gehuwd met den kapitein Onno
Swiers van Tamminga tot Saxenhuizen, een Groninger edelman,
die reeds in 1674 stierf aan de gevolgen van een kogelwond
aan zijn arm, in 't beleg van Grave opgedaan.2) Ze hadden
2 kinderen : Albertina en Swier Tamminga, over wie straks
nader. Nog zij vermeld, dat Wilhelmina weldra hertrouwde
met Binnert Frederiks Heringa van Grovestins (weduwnaar
van Titia Doeckesdr. van Burmania), die van 1679 tot zijn
dood, den 24 Oct. 1696, Grietman over Ferwerderadeel was.3)
Dit huwelijk bleef kinderloos. Wilhelmina overleefde hem :
zij stierf den 28 Jan. 1718 te Groningen en werd daar in de
A-kerk begraven.
') Zie stamtafel.
) Mss. Burmania.
3
) Sminia, Naamlijst bl. 52.
2
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Intusschen had de oude Doecke in 1673 te Berlikum zijn
vrouw Barbara verloren, die aldaar in Hemmemagraî op 't
Choor werd bijgezet ; hijzelf moest den tol der natuur betalen
den 15 Juli 1698 „des nademiddags omtrent 3 uijren, na enijge
weijnijge dagen siekte, sonder enijge pijne of benautheijt,
gansch schielijk, in 't 96e jaar zijns ouderdoms ; ende bijgeset
nevens zijn vrou op 't Choor te Berlikum" zegt Burmania. In
de oude kerk natuurlijk ; de tegenwoordige dateert van 1779.
Rest ons nog D o e c k e of D u c o v a n H e m m e m a , de
J o n g e , geb. 9 Mei 1652 te Leeuwarden en na zijns vaders
dood, den 15 Juli 1698, de z e v e n d e b e z i t t e r v a n
H e m m e m a 1 e e n of „N ij e f e n n e" en de laatste Heer van
dit Leen uit het geslacht Hemmema. Hij hield zich aan de
traditie van zijn geslacht, ging in militairen dienst, en bekwam
2 Juli 1669 een aanstelling als kapitein bij de Friesche Garde. 0
Als zoodanig stond hij aan den Rijn bij Lobith, toen koning
Lodewijk XIV van Frankrijk over die rivier ons land binnenrukte den 12 Juni 1672. Aan het moorddadig gevecht, dat er
na den overtocht der Franschen ontstond, nam hij deel2) en
werd met de andere weinige overgeblevenen gevankelijk naar
Emmerik gevoerd.
In 1673 stonden — zoo vertelt ons Halbertsma3) — in
Friesland vijf grietenijen open, waarvan de ritmeester Ernst
van Haren, de broeder van den Ambassadeur Willem v. H., er
één zocht, om die i.p.v. zijn compagnie paarden te kunnen besturen ; als dit gelukte ( en 't gelukte : Ernst werd in 1673
Grietman van W. Stellingwerf), dan wenschte de oude Doecke
voor zijn zoon Duco, de openvallende compagnie en wendde
zich bij schrijven van 8 Juli 1673 *) deswege tot zijn schoonzoon
Willem v. Haren den Ambassadeur, om diens voorspraak en
recommandatie bij Hare Hoogheid. (Albertina Agnes, de Wed.
van Stadhouder Willem Frederik, toen regentes voor haar minderjarigen zoon Hendrik Casimir II). Duco kreeg de Ritmeestersplaats 11 Aug. 1673.5) De Staten v. Friesland vernietigden
evenwel bij besluit van 21 Nov. 1673 deze aanstelling, door
')
)
3
)
4
)
5
)
2

Resol. Ged. Staten.
Fr. Volksalm. 1840, bl. 101.
Fragmenten van het Geslacht der Van Harens.
„Hareniana", Prov. BibL, Portef. 774.
Resol. v. Gedep. Staten.
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Ged. St. slechts provisioneel gedaan.1) Toch is hij later weer
luitenant (1676) en kapitein (1707) bij de Friesche Garde en
Raad van de Prinses-Douairière van Nassau (Amalia van Anhalt-Dessau, de wed. van Hendrik Casimir II, en van 1696—
1707 regentes voor haar zoon Johan Willem Friso).
Bij Investituurbrief van den 22 December 1698 werd Jr. Duco
van Hemmema, Ritmeester, met „Nijefenne" beleend.2) Bij al
zijn militaire charges had hij niet veel gelegenheid, zijn goederen
zelf te beheeren. In de nieuwe stemcohieren van 1698 vinden
we dan op Nijefenne ook weer een meier, en wel Wijbe Wijtses.
In 1710 trouwde Duco te 's-Gravenhage met C i v i l e Sus a n n a Mar c-W i l l e m s d o c h t e r , b a r o n e s s e
du
T o u r , weduwe van Jacques, graaf d' Aumale en markies d'
Haucourt. Hun huwelijk bleef evenwel kinderloos en zoo daalde
met zijn dood, den 21 Februari 1721 te 's-Gravenhage, de
laatste mannelijke loot van het aloude Friesche geslacht ten
grave. Zijn lijk werd bij die zijner vaderen te Berlikum bijgezet.
Zijn weduwe erfde zijne bezittingen (uitgezonderd 't Leen
Nijefenne, waarover straks), en liet ze bij haar dood, den 15
Jan. 1729 te 's-Hage, na aan haar eenigen zoon uit haar Ie
huwelijk : Karel Duco, graaf d' Aurnale, geb. Sept. 1693. (Zijn
vader Jacques, graaf d' Aumale, was geb. 19 Jan. 1656, geh.
met Civile Susanna du Tour in 1682 ; en overleden 20 Febr.
1708.)
Over dezen Karel Duco schrijft Ds. P. Nota uitvoerig, ook
hoe hij Hemmema-State te Berlikum verfraaide. In den slag
bij Raucoux (1746) tegen de Franschen, werd hij gewond en
stierf tengevolge daarvan den 17en October van dat jaar
in een veldhospitaal te St.-Truyen.s) In 1747 werden de
goederen van den graaf verkocht, de State aan Hotze
Quader4), die de adellijke huizinge spoedig deed afbreken,
„tot groot verdriet van de Ingezetenen" — zegt Ds. P. Nota ;
— „van de heerlijke hovingen werden nu moestuinen en kooltjerijen gemaakt", wat tot op dezen dag zoo gebleven is. Slechts
de „Aumale-poort" herinnert nog aan Hemmema-State.
') Register van Statenresolutiën. door Chalmot.

2

)
)
daan,
4
)
3

Comm. en Instr.boek F. fol. 151.
Zie het verhaal van 's graven dood door zijn knecht Evert g e in de „Vrije Fries" dl. Vï in „Het geslacht Arnoldi", bl. 57 e. v.
Zie Protocolboeken van Menaldumadeel. Rijksarch. te Leeuwarden.
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II. Het Leen in bezit van de Du Tour's.
En h o e g i n g h e t nu v e r d e r m e t H e m m e m a l e e n
o f N i j e f e n n e ? In de Leenbrief van 1502 stond uitdrukkelijk, dat de Hertogen van Saksen die 50 morgen lands „confirmeren, lenen ende geuen Hem ende z ij n s L ij î f s e r u e n".
Duco, de laatste bezitter uit het geslacht van Hemmema,
stierf 21 Febr. 1721, gelijk wij zagen, zonder kinderen na te
laten. De eenige van zijn geslacht (van des eersten Leenmans,
Doecke Hettes' Lijffs erven alzoo), die toen nog leefde, was
A l b e r t i n a v a n T a m m i n g a , de dochter van Duco's zuster Wilhelmina van Hemmema t 1718. Deze was 5 April 1671
gehuwd met den kapitein Onno Swiers van Tamminga (t 1674)
en schonk hem 2 kinderen : Albertina, geb. 1672, en Swier van
Tamminga, geb. 1674, welke laatste bij resolutie van 8 Febr.
1692 een compagnie kreeg (dus kapitein werd), id. 12 April
1704 werd aangesteld tot Majoor bij het Regmt. van den Colonel
Schratenbach, id. tot Overste-luitenant den 27 Maart 1706.
Reeds den 18 November 1709 evenwel stierf hij te Leeuwarden,
ongehuwd, oud in 't 36e jaar, en werd 10 dagen later te Berlikum bijgezet in den grafkelder der Hemmema's.
Zoo was dus in 1721, bij den dood van haar oom Doecke van
Hemmema, de eenige nog in leven zijnde uit dat geslacht :
Albertina van Tamminga, geb. in 1672. Zij was in 1685 (op
13-jarigen leeftijd dus !) gehuwd met David Constantijn, baron
du Tour, een broer van Civile Susanna du Tour, die in 1710
huwde met Doecke van Hemmema. De achterstaande stamtafel van de voornaamste leden van het Hemmema-geslacht en
aanverwante families, zal den overgang van het Leen op de
Du Tours duidelijk doen zien.
Het G e s l a c h t Du T o u r , zoo lezen we in het Stamboek
v. d. Fr. Adel, stamt af van een oud-adellijk geslacht in Champagne. Martial, baron du Tour, diende koning Hendrik IV
(1589—1610) in onderscheidene betrekkingen. Zijn zoon David,
baron du Tour, was de eerste van zijn geslacht, die in de
Nederlanden kwam, als kapitein in het leger van Prins Maurits;
hij f 17 Juli 1625. Zijn zoon, Mare Willem baron du Tour,
werd edelman bij Prins Frederik Hendrik, later kamerheer
van stadhouder Willem II, na 1650 Raadsheer van de Souvereine Hoven van Brabant ; hij t 8 April 1672, oud 48 jaar.
Van dezen Mare Willem nu waren David Constantijn en Civile
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Susanne (geh. lo. 1682 met Jacques d' Aumale, f 1708; 2o. 1710
niet Doecke v. Hemmema) kinderen. De eerste trouwde, volgens het Doop- en Lidmatenboek der Ned. Herv. gemeente te
St. Annaparocliie, aldaar den 13 Dec. 1685 met Albertina van
Tamminga. David Constantijn baron du Tour, geb. 1658, was
van 1687 tot 1697 Rentmeester der Domeinen in Friesland en
volgde als zoodanig op zijn vrouws aangehuwden oom, den
Ambassadeur Willem van Haren, die vrijwillig van dezen post
afstand had gedaan.L) Later was hij gecommitteerde wegens
de edelen van Friesland ter Statenvergadering en bij de StatenGeneraal. Toen nu zijn zwager ( = zijn yrouws oom) Doeke van
Hemmema stierf (zie stamtafel), werd zijn gemalin A l b e r t i navanTammingabeleendmethetHeerlijkLeen
N i j e f e n n e , e n w a s d a a r v a n d u s de a c h t s t e bez i t t e r . Bij resolutie der Staten van Friesland d.d. 6 Nov.
1721, werd zij in het bezit van dit Leengoed bevestigd. Hier
volgt uit het Staatsresolutieboek de „Investituur van gemeld
„Lheen, door Vrouwe Albertina van Tamminga van de Staten
„van Friesland geobtineert. De Staten van Frieslandt, Allen
„den genen die desen zullen zien ofte horen lezen, Salut ;
„Alzo aan onze Gedeputeerden heeft geremonstreert en versogt
„Vrouw Albertina van Tamminga, Huisvrouwe van den Heere
„David Constantijn du Tour, om in Leen te ontvangen, vermits
„het overlijden van Jr. Duco van Hemmema, haar Oom, vijftig
„morgen Lands, leggende op 't Bildt, haar Supplts. moeders
„Overgrootvaders Vader, (moet zijn : Grootvader), mede Duco
„van Hemmema genaamt, gegunt, verleent ende gegeven bij
„de Doorlugtige en Hooggeboren Furst en Heere Albregt Hertog
„van Saxen, ende namaals dezelve gifte bij Heeren Georg ende
„Hendrik, Gebroederen, Hertogen tot Saxen als Erf-Gouver„neurs ende Potestaten van Frieslandt, tot restitutie ende ver„goedinge van de verderf f enis en schade, bij den denzelvun
„Duco van Hemmema geleden, mitsgaders tot vergeldinge van
„deszelfs goede en getrouwe diensten geconfirmeert en in Lheen
„gegeven, gelijk breder is gebleken uit de Origineele Constitutie„brief, daarvan zijnde geëxhibeert, ende beginnende :
Wy
„Georgen ende Henrick Gebrouderen, van Gods genaden Har„togen tot Saxen etc
ende eyndigende : die gegsven fot
„Harlingen den 13 dag van October in 't jaar Vijftienhondert
„en Twee, hangende daaraan het Friesche Landzegel in roden
') Burmania: Naamlijst van Rentmeesters.
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„wasse ; Met welk Leengoed ook successivelijk n a e i s c h i e r
,,L h e e n r e c h t e n bij de hoge Overheden dezer Landschappe
„in der tijd zijn beleent geworden Hette, Sicke, Sierck, Sicke
„ende Duco van Hemmema (er moet nog een Duco bij !) „des
„Supplts. moeders Overgrootvaders Vader, Overgrootvader,
„Grootvader, Oom, Vader en Broeder1), getuigende zulks ook
,,de Origineele Leenbrieven ende dispositie van verheffingen
„ende Investituur mede geëxhibeert, ende nademaal door het
„overlijden als voren van des Supplt.es. Oom, hetzelve Leen op
„Supplte. ware gedevolveert, verzogte zij overzulks, dat haar
„mogte worden vergunt ende geoctroieert na gewoonte, Brieven
,.van confirmatie in forma, met praesentaüe om den Eed van
„getrouwigheid ende Vasalage te praesteeren ; So ist, dat wij
„genegen zijnde de Supplte. haar verzoek te accordeeren, den„zelven vermits overlijden van voorsz. Jr. Duco van Hemmema,
„haar Oom, met de voorgemelde Vijftig Morgen Lands van ons
„in Leen roerende, hebben beleent ; consenteeren diensvolgens
„bij desen den voorsz. Vrouwe Albertina van Tamminga de
„Investiture van 't vorengedagte Lheengoed met appendentiën
„en dependentiën van dien te genieten en te gebruiken na luid
„der voorsz. Origineele Leenbrieven, salvo tamen jure tertii, en
„behoudelijk mede, dat deselve Vrouw A. v. Tamminga zal
„hebben te doen den Eed, om haar te gedragen als een getrouw
„Vazal ende Vrouw van Leen schuldig is en behoort te doen,
„ook te betalen onze Heere Gewaaden ende heerlijke recht,
„daar toe staande en behoorende ; bevelende voorts alle hoge
,.en lage Justicieren, Grietsluiden, Rechteren en andere Officieren, ook een yegelijk die dit aangaan mag, haar Vrouw
„A. v. Tamminga hierinne geensins te turberen nog te verhinderen, maar veel meer het volkomen effect van desen onsen
„consent te laten genieten, daaraan onse ernstige meininge sal
„geschieden. Gegeven onder Onsen Zegil, gewoonlijke para„phure en Secretaris handt, binnen Leuwarden den 6 November
„1721. Bij de Staten van Frieslandt, ter Relatie van derzelver
„Gedeputeerden.
(get.) H. Huber vt.
„Ter ordonnantie van Haar Ed. Mog. (get.) J. S. v. Wyckel."
„Op huiden den 3 December heeft Vrouw Albertina van Tam„minga betaald de Heere Gewaaden en de Heerlijke Rechten,
„ook den behoorlijken Eed van getrouwigheid, hulde etc. op
') Deze formuleering is blijkbaar klakkeloos overgenomen uit den
beleeningsbrief van Duco van Hemmema in 1698.
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„deze Conîirmatiebrief in handen van de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Frieslandt gepraesteert, om haar in
„alles te gedragen als een getrouw vasal en Vrouw van Leen
„schuldig is en behoort te doen.
Me praesente.
(get.) H. Frieswijk."
Zoo was nu dus het Leen Nijefenne gescheiden van de overige
nalatenschap van Duco van Hemmema, welke laatste kwam aan
diens weduwe en haar nakomelingen uit haar Ie huwelijk,
terwijl Nijeîenne daaronder niet begrepen kon zijn, aangezien
de kinderen van Civile Susanna geen kinderen van een Hemmema waren en dus geen Lijîserven van den eersten Leenman ;
dit Leen kwam daarom aan de eenige nog levende loot van
Hemmemastam, al droeg die dan ook dien naam niet meer.
In 't Resolutieboek der Staten van Friesland lezen we dienovereenkomstig, op 10 Maart 1722 : Is verstaan en goedgevonden, dat Vrouwe Civile Susanna du Tour, weduwe van Duco
van Hemmema gelibereerd zal zijn van de betalinge van 't
collateraal ( = successierecht) ten opzichte van zeker stuk
Leengoed, dependeerende van deze Provintie en genaamd d e
N i e u w e F e n n e , gelegen op 't Oud-Bildt, zijnde voorsz.
Leen na den dood van den Heer Hemmema geconfereerd op
Vrouw Tamminga, Huisvrouw van D. C. du Tour ; en zal de
supplte. de vrijheid hebben om voorsz. stuk Leengoed van de
overige goederen des Boedels te deduceeren en op 't inventaris
te royeeren.
Aangezien nu Hemmema-state voor den bezitter van Nijefenne niet meer ter beschikking was, als behoorende aan Civile
Susanna du Tour en weldra aan de Aumales, vinden we van
omstreeks dezen tijd af den bezitter dier Heerlijkheid op het
Goed zelf wonen, wat zeker een verfraaiing en verbetering der
daarop staande boerderij met zich meegebracht heeft. Toch
vinden we in de Stemcohieren nog telkens meiers op Nijefenne.
Dus, of de Du Tours woonden op de (verfraaide) boerderij
en de meier elders, buiten het Leengoed, öf de meier bewoonde
de boerderij Nijefenne en hield een gedeelte voor den Landheer
beschikbaar.
Zoo bewoonde David Constantijn met zijn vrouw Albertina
de State „Nijefenne". Van hun 14 kinderen stierven er 8 jong
of ongehuwd. Van de overige zes, was de oudste dochter,
A m a l i a H e n r i ë t t e W i l h e l m i n a du T o u r , geb. te
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Leeuwarden 16 Oct. 1686, den 21 April 1709 te St. Annapar.'),
gehuwd met J r . A d a m E r n s t v a n H a r e n , die van 1698
tot zijn dood, den 12 Mei 1717, G r i e t m a n o v e r H e t
B i 1 d t was; zij werd weldra de moeder 2 ) van de twee beroemde dichters en staatslieden Willem en Onno Zwier van Haren; zij
stierf te Leeuwarden 13 Nov. 1731 aan de pokken.
De oudste zoon, M a r e W i l l e m b a r o n d u T o u r , volgt
straks. De tweede zoon O n n o B o l d e w ij n b a r . d u T o u r ,
geb. 29 Oct. 1689, was edelman bij Johan Willem Friso en geraakte met dien Prins in 't Hollandsch Diep bij Moerdijk den 14en Juli
1711, doch werd gered ; hij sneuvelde 13 Juni 1712 als kapitein
voor Quesnoy. Een jongere zoon J u s t i n P h i l i p p e b a r . d u
T o u r , geb. te Leeuwarden 4 Maart 1698 ; f 2 0 Febr. 17563),
had uit zijn Ie huwelijk met Vrouwe Elisabeth van Assendelft,
2 zoons en een dochter ; een van die zoons was J a c o b A d r i a a n b a r . d u T o u r , h e e r v a n W a r m e n h u y s e n (gedoopt te 's Hage 11 Aug. 1734 ; gehuwd 9 April 1758 met
vrouwe Anna Catharina Rumpf, douair. van Hans Willem
baron van Aylva ; G r i e t m a n o v e r H e t B i l d t door
resignatie van Willem van Haren, den dichter, zijn neef, (zie
boven), van 28 Oct. 1763 tot zijn dood den 25 Oct. 1780. Tenslotte waren er nog 2 dochters : Henriëtte Casemiera barones
du Tour, geb. te Berlikum 9 Juli 1703 ; t te Dillenburg 22 Nov.
1757 ; gehuwd 17 Febr. 1727 met Filip Hendrik Ernst, baron
v. Diepenbroeck, opperjagermeester van des Stadhouders Duitsche Staten ; en Berbera Theodore, barones du Tour, geb. te
Leeuwarden 12 Jan. 1709 ; t Dec. 1783, kinderloos ; gehuwd
7 Juli 1765 met Johannes Gerardus Fortuin, luit.-kol. en grootmajoor van de stad Leeuwarden (geb. 1710 ; f 1783).
De vader, David Constantijn bar. du Tour, is op de state
„Nijefenne" gestorven den 8en Dec. 1727 „des morgens de
„klok 8 uuren, aan een quynende Borstziekte, in 't 70e jaar zijns
„ouderdoms, zijnde Gecommitteerde ten Landsdage; is te Berli„kum in Hemmema-begraafplaats zonder pompe bijgezet." *) Zijn
weduwe Albertina van Tamminga bleef op Nijefenne wonen met
haar ongehuwde 'dochters, waarbij zich ook gevoegd had haar
') Doop- en lidmatenboek Ned. Kerv. Gem. te St. Ap.; Rijksarch.
Leeuwarden.
2

) Zie stamtafel.
) Jaarboek v. d. Nederl. Adel 1888.
4
) Burmania.
3
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oudste dochter, Amalia Henr. Wilh., sedert 1717 weduwe van
Adam Ernst van Haren. Na 's Grietmans dood was er n.1. een
hevige familietwist ontstaan, — waarvan Halbertsma in zijn
„Fragmenten" gewaagt — en wel tusschen Willem van Haren
(den vader van Adam Ernst) en zijn schoondochter (Amalia,
de weduwe van Adam Ernst), welke twist nooit is bijgelegd.
Zij stierf 13 Nov. 1731. In 't zelfde jaar, den 9en October, was
ook Albertina van Tamminga te Leeuwarden gestorven en te
Berlikum bij haar man „ter ruste besteld". Aangezien met haar de
laatste loot uit het Hemmema-geslacht was heengegaan, kwam
nu de vraag aan de orde, wie het L e e n N i j e f e n n e krijgen
zou. Twee pretendenten deden zich op : M a r c W i 11 e m b a r.
d u T o u r , de zoon van Albertina van Tamminga en van
David Const. bar. du Tour ; en W i l l e m v a n H a r e n , de
zoon van Amalia Henr. Wilh. du Tour en van Adam Ernst
v. Haren. 1 ) Vijf jaren lang, van 1731 tot 1735, hebben zij er
om getwist.
Onmiddellijk na den dood van Albertina van Tamminga,
richtte Amalia Henr. Wilh. du Tour, weduwe Haren, zich den
12 Oct. 1731 met een Request tot de Gedep. Staten van Friesland, met het onderdanig verzoek, — „vermits geroerde Hem„mema-leen, bestaande in 50 morgens Bildlandt, de N i e u w e
„F e n n e genaemd, nu vervallen is op haar supplte. a l s h e t
„o l d s t e l e v e n d e k i n t v a n w e l g e d a g t e v r o u w e
„ A l b e r t i n a v a n T a m m i n g a , na 't geene de Leenrechten
„van de Lenen op vrouwen terzaken dicteren, dat de„selve komen op de o u d s t e o p s t r a e t van de kinderen", —
„om de supplte. met meergeseide Hemmemaleen alias de
„ N i e u w e F e n n e te belenen en dienvolgens te consenteren
„de investiture van geroerde Leen met alle appendentiën en
„dependentiën van dien, om 't selve te genieten en gebruiken,
„des vooraf voldoende de Heere gewaden en heerlijke Rechten
„en praesterende den eed, om Haer in alles te gedragen als een
„getrouwe vasalle en Vrouwe van Leen schuldig is en behoort
„te doen."
De dood overviel haar echter, eer er antwoord kwam op haar
Request, en 12 Dec. 1731 richtte Willem van Haren, Grietman
van Het Bildt, zich met gelijk verzoek tot Gedeputeerde Staten, als „o 1 d s t e n a g e l a t e n k i n t " van voorz. vrouwe
Amalia Henr. Wilh. du Tour, op wie Hemmemaleen gedevol') Zie stamtafel.
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veert was, doch die, „eerder uit dese werelt wech gerukt is, dan
geseide brieven van confirmatie voltrocken sijn" ; om nu hem
met het gemelde Leen te willen beleenen.
Van Haren had op zijn Request een uitvoerige Deductie,
„raakende de successie en devolutie van de 50 morgen Bildtland, door de respve. Hertogen van Saxen aan Jr. Duco van
Hemmema en desselfs lijfserven in Leen gegeven", laten volgen
in 1732, nadat de Ged. Staten bij resolutie van 31 Maart 1732
een commissie uit hun midden hadden benoemd, bestaande uit
de Heeren Vegelin van Claerbergen en Coehoorn, om deze
zaak te onderzoeken. Aan Van Harens Deductie ontleenen
wij, dat omtrent 't recht van devolutie van genoemd Leen, „vol„gende drie poincten in aenmerkinge komen, als primo : of de
„Verleijbrief, door de Saksische Hertogen aen Jr. Duco van
„Hemmema gepasseert, 't geroerde feudum alleen confereert
„aen de manlijke graed of mede de vrouwlijke sexe daertoe
„roepende ;
„Secundo : hoedaanig de Heeren Staten nae 't afsterven van
„Jr. Duco van Hemmema den Jongen, in 1721, die de laeste
„mansoijr van 't geslachte van Hemmema geweest is, meerge„seide feudum Hemmemanum hebben aengemerkt, als een
„mansleen alleenich, dan ook als een vrouwen Leen ;
„En tertio : hoedanich de successie en devolutie in vrouwen
Leenen is."
Belangende 't eerste punt (waarin foutief gezegd wordt, dat
de Schieringers de vijanden van de Saksische Hertogen waren;
ook wordt in deze stukken telkens foutief gezegd, dat het Leen
Nijefenne onder St.-Annapar. lag : het lag onder het behoor
van St.-Jacobipar., gelijk uit de Bildtkaarten en ook uit de
Stemcohieren blijkt) *), zegt Van Haren, dient opgemerkt, dat
het Leen a l s e e n v e r g o e d i n g v o o r
geleden
s c h a d e n aan Jr. Duco van Hemmema gegeven is door de
Saksische Hertogen, waartoe deze de macht hadden, omdat
het Oude Bildt hun in vollen eigendom toebehoorde. Zie :
Sande Decisiën lib. 4, tit. 9, def. 2. Vervolgens geven zij geroerde landen in leen aan h e m en z i j n s lijfs e r v e n ,
waaruit blijkt, dat de Saksische Hertogen Hemmemaleen mede
tot een vrouwelijk leen gemaakt hebben, als kunnende de woorden „lijfs erven geen andere interpretatie hebben als die van
„beide sexen, in 't bijzonder in dezen niet, dewijl het voorsz.
') Zie het bijgevoegde kaartje tegenover bl. 518.
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„Leen gconfereert is tot een vergoedinge voor geledene schaden".
De Staten van Friesland hebben getoond, deze opvatting te
deelen, door in 1721 na den dood van Jr. Duco van Hemmema
den Jongen, het laatste rnans-oir van de familie van Hemmema, geen kinderen nalatend, het Leen te conîereeren op Vrouw
Albertina van Tamminga, nadat deze zich bij requeste aan Ged.
Staten had geadresseert, om als naaste bloedverwante van de
laatste Vasal de investiture van Hemmemaleen te mogen ontvangen, doch door Ged. Staten naar de Staten van den Lande
verwezen, werd het verzoek toegestaan, tegen de gewone
betaling der heerlijke rechten en het praesteeren van den
eed van vasallage. „Zoodat geen twijîfelinge meer gereser„veert kan zijn, dat gemelde Hemmema Leen een vrouwlijk
„Leen is. En per consequens, heeft Vrouwe Amalia Henriette
„Wilhelmina du Tour, nae 't overlijden van geroerde Vrouw
„Albertina van Tamminga, als het oudste kind van deselve
„Vrouwe, haer Ed. Moeder, te rechte request aen de Ed. Mog.
„Heeren Ged. Staten gepraesenteert, en daarbij de inves„titure van Hemmemaleen verzocht. En of wel dezelve Vrou„we A. H. W. du Tour, wed Haren, schielijk en onverwacht
„deeser wereld is overleeden, voor en al eer Haar Ed. Mog.
„op geroerde request hadden gedisponeert, en aen Haar Ed. de
„verleijbrief verleendt, zoo is 't doch genoegh, dat haer Ed. na
„weigedachte haer vrouw Moeder geleeft heeft, en haer Ed.
„recht bij requeste vervolgd heeft ; als gaende alle succes„siën vi legis immediate over op het oudste kind van de overledene, na 't gemeene axioma in de leenrechten bekent „op
„de oudste op straat". En gevolglijk is 't zelve leen op de
„deducent, de Heere Willem v. Haren, Grietman van der Bildt,
„als het oudste kind van bovengedachte vrouwe A. H. W. du
„Tour, zijn Ed. vrouw Moeder, gedevolveert."
Terzake het 3e punt moet hier 't Roomsche Leenrecht worden gevolgd. Immers in Friesland is nooit eenig leen geweest
dan Hemmemaleen, *) veel minder een Leenkamer ; en daar
') Hier vergist Van Haren zich: er zijn nog twee dergelijke Leenen
in Friesland geweest:
a. 40 morgen Bitdtgrond bij Beetgum, door de Saksische Hertogen
geschonken aan Hessel van Martena; kwam na diens dood (in 1517)
aan Fritz von Qrombach (die met Hessels oudste dochter gehuwd was),
„vuijt sonderlinghe gratie, hoewel die naede natueren vant leen up een
10
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men nu in Friesland 't gemeene Roomsche Recht in alles opvolgt, exempt in die zaken, waaromtrent bij 's Lands ordonnantie veranderinge gemaakt is, wat met de successie en devolutie
van Hemmemaleen niet het geval is, moet 't Roomsche Recht
hier beslissen.
Om dan hieruit aan te wijzen, dat gezeide
Hemmemaleen na 't versterven van Vrouwe Albertina van
Tamminga op Vrouwe A. H. W. du Tour, en door 't overlijden
van dezelve op de Heere deducent gedevolveert is, heeft men
maar alleen op te slaan : Feudorum, lib. 2, tit. 50, voerende ten
opschrifte : de natura successionis feudi ; alwaar onderscheit
gemaakt wordt inter feudum masculinum vel paternum, et feudum faemininum seu maternum. Ordinerende *) dat in mascudochter nijet comen en mochten" (Vlfe Rentmr. Rek. van Gerrit v. Loo
1536/37 ;Rijksarch. te Leeuw.) Toen Fritz v. Qrombach stierf (pl.m. 1541),
verviel het leen op zijn oudsten zoon Sixtus van Qrombach, doch deze
„in Duitschland in den Herrest 1545 deeser weerelt overleden" zijnde,
heeft de Rentmeester possessie genomen van deze 40 morgen lands
en ze weer aan het keiserlijk domein toegevoegd. (XVIIIe Rentmr.
Rek. van Gerrit v. Loo 1547/48). Verder komen deze landen in de
Rentmr.rekeningen voor als verhuurd met de overige Bildtlanden.
b. Broersma-Leen onder Kollum, 26 Januari 1532 door keizer Karel
V vergund aan Vrouwe Gratia van Camminga, onder voorwaarde, dat
bij iederen overgang van het leen 10 car.gl. aan den souverein betaald
moest worden. (Andreae: Oudheidk. plaatsbeschr. van Koll. land ca.
dl. I, bl. 137; dl. II, aant. XXIV bl. 134). Ook van het Leen Nijefenne
bedroegen de z.g. „heeregewaden" 10 car. gl. (Zie het Memorial van
Sicke van Hemmingha pag. 481/82 hiervoor). Het Broersmaleen had een
grootte van 73 pondemaat ( = pl.m. 30 morgen). Andreae geeft de
respectieve bezitters van het Leen op de laatst aangehaalde plaats.
(Zie ook: C. en I. boek v.h. Mindergetal F. fol. 180; Chbk. V, bl. 1141).
In 1739 werd het verkocht; ook later kwam het door verkoop telkens
in andere handen; zoodat het na 1739 feitelijk niet meer als een Leen
te beschouwen is.
') Vertaling: dat in een mannelijk of vaderlijk leen altijd de zonen
opvolgen. En wel de eerstgeborenen. Letterlijk: volgens sommigen
volgt alleen de kleinzoon uit een zoon geboren, op, en zoo tot in
't oneindige; langs de lijn van alle mannelijken uit de verwantschap
tot in 't oneindige, indien het een vaderlijk leeiftzij. En in een vrouwelijk of moederlijk (leen), dat de eerstgeboren dochter opvolgt, zooals
de zoon in een vaderlijk leen. Letterlijk en in beginsel: de aard der
leenopvolging is, dat adscendenten niet opvolgen, b.v. de vader op den
zoon, maar naar beneden (afdalende lijn) volgt de zoon den vader op
en niet de dochter: tenzij krachtens overeenkomst of wel als het een
vrouwenleen is, want dan volgt de dochter zoowel de moeder als den
vader op.
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lino seu paterno feudo, semper filii succedant. Et quidem primogeniti. In verbis : secundura quosdam succedit nepos ex îilio
solus et sic usque in infinitum ; ex latere omnes per masculos
usque in infinitum, si feudum sit paternum. Et in îaeminino seu
materno, quod primogenita filia succedat aeque ac filius in
paterno. In verbis et in principio : successionis feuditalis est
natura quod adscendentes non succedant ; verbi gratia pater
îilio, inferius vero filius patri succedit et non filia, n i s i e x
p a c t o vel nisi sit faemineum tune enim succed i t f i l i a m a t r i e t p a t r i . Invoegen men zonder haesitatie
moet besluiten, dat de Heere deducent, volgens het Roomse leenrecht, diegene is, op welke het feudum Hemmemanum gedevolveert is. Kunnende de Leenrechten in andere Landen gebruikelijk, om gezeide redenen in hypothesi in geen aanmerkinge
komen."
(get.) T. Wesselius. (Van Harens
advocaat in deze zaak.) Het stuk is ongedateerd ; in de marge
staat 1732.
Hiertegen nu zond Mare Willem du Tour, de oudste z o o n
van Albertina van Tamminga, de volgende E i s c h
tegen
W i l l e m v. H a r e n in : „Omme voor de Ed. Mog. Heeren
„johan Vegelijn van Claerbergen, Grietman over Doniawerstal,
„ende Goswijn Theodoor baron van Coehoorn, beyde Gedep.
„Staten van Friesland,. als Commîssariën van 't Collegie der„selve Ed. Mog. Heeren Ged. Staten, te dienen van deductie
„uijt naam en vanwegens de Heer Mark Willem du Tour, Lieu„tenant-Colonel van een Regiment te voet deducent ter eenre,
, ; op ende tegens de Hr. Willem van Haren, Grietman vande
„Bildt etc. etc. als erfgenaam van sijn vrouw Moeder Amelia
„du Tour, bij wl. de Heer Willem van Haren (fout ; moet zijn
„Adam Ernst v. H.) in eghte getogen, deduceerde ter andere
„sijden, soo segt de Hr. deducent onder alle salutaire clausulen
„van Reghte :
„1. dat voormaals op den 13 Oct. 1502 de Heren Georg en
Hendrijk gebroeders, Hertogen van Saxen etc. etc. als euweligh
„Gubernators en Potestaten van Friesland, aan wl. de Hr. Duco
„van Hemmema in een feudum of Leen hebben gegeven 50
„morgen Bildland,
„2. Welke door versterff van Vrouw A. v. Tamminga opengevallen synde, sustineerdt de Heer deducent, dat hetselve
„Leen of feudale goederen op hem deducent syn gedevolveerdt,
„en op niemand anders kan devolveeren,
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„3. De reden is, omdat dit feudum naar het feudale reght,
„'t geen in Duijtsland, Saxen, of naar de Constitutie Frederici
„in het Corpus juris staande, aan de Hr. Duco van Hemmema
„is gegeven,
„4. Welke niet op een vrouw kan vallen, zoo lang er man„nelijke oir in de familie van den vasal wordt gevonden,
„5. Moetende soodanigh feudum altoos op de oudste mans
„oir devolveeren,
„6. Het welke desen deducent is, en niet de Hr. deduceerde.
„7. Die ook bereijd is de jura of heregewaden daertoe staen„de te betalen, en den Eed van getrouwigheit af te leggen.
„8. Om welk reght soo klaar en duidelijk te adstrueren als
„doenlijk is, exhibeert den deducent syn bijgaande deductie van
„reghte, gefourneerd met copia Leenbrief, met A.
„9. Copia Resolutie van Haer Ed. Mog. de Heeren Staten
„van deesen Lande, met B.
„10. En de Genealogie van Hemmema geslaghte, met C.
„11. Welke ook in voorschr. Resolutie, d. d. den 6 Nov. 1721
„staat uijtgedrukt.
„12. Dese deductie was ingesteld tegens Vrouw Amelia du
„Tour, douair. de Haren.
„13. Welke bij 't versterven van sijn deducents vrouw Moe„der in 't leven
„14. en ouder van jaren was, als den deducent.
„15. Ende die daarom uit consideratie van haar Ouderdom
„sustineerde voor den deducent gepraefereerd te zijn.
„16. Dogh in middelen tijde, en naar het ingeven van des
„deducentes Request, U Ed. Mog. om investiture te hebben op
„dit Leen of feudum gepraesenteerdt, overleden sijnde,
„17. Koomt deszelfs soon de Heer deduceerde in sijn Ed.
„Moeders plaatse,
„18. Adopterende hetselve gevoelen van sijn Moeder,
„19. Hetwelke noghtans mede geen plaats kan hebben,
„20. So en als in voorschr. deductie duijdelijk naar reghte
„wordt aengewesen.
„21. Waartoe dan UEd. Mog. met Eerbied, en brevitatis
„causa renvoyeerdt by desen. Midsdien concludeerende ex
„dict. dicend. et Nob. Collegii off. Supplendis, contendeert den
„deducent, ten eynde het Collegie hem deducent praefereerende
„voor de Heer deduceerde, de Heer deduceerde sal worden
„gecondemneerdt te gehengen en te gedogen, dat de investiture
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„van de 50 Morgen Billand, Hemmemaleen genaamd, en ten
„deductie breder gemeld worde op den deducent verleendt, en
„deselve alsoo in de possessie dies gesteld, omme de profijten
„en emolumenten van hetzelve Leen sedert de dood van Vrouw
„Albertina van Tamminga rede vervallen en in het toekomende
„te vervallen sijn leven lang te mogen genieten, ten minsten
„onder praesentatie in desen gedaan, des deduceerdes oppositie
„daartegens gedaan en nogh te doen, last en schadeloos aff te
„doen cum expensis. Implorato etc. P. H. Petraeus." (Advocaat voor M. W. du Tour.)
Aan deze Eisch is een zeer wijdloopige deductie toegevoegd,
die echter geen nieuwe gezichtspunten opent, geen historische
bijzonderheden aan 't licht brengt, die nog niet bekend waren,
bovendien wemelt van Latijnsche zinnen, zoodat we meenen te
kunnen volstaan met de vermelding, dat M. W. baron du Tour
zijn recht op het Leen aantoont, onder aanhaling van tal van
rechtsbronnen en -uitspraken, door te bewijzen, dat naar het
aloude, gemeene leenrecht „noyt eenige Vrouwe, schoon sijnde
„descendente van den eersten verkrijger, tot het Leen heeft
„kunnen komen, so lange als maar een mannelijk descendent,
„schoon in nogh soo verren graad, aan den eersten verkrijger
„off den laatsten Besitter van het leen bestaande, gevonden
„wert ; En dat, wanneer nu al bij gebreck van mans oir in de
„familie van den Eersten verkrijger, het leen is overgegaan op
„een vrouw, soo als ten deesen het geval is, dan wederom de
„mannelijke kinderen en afkomelingen van die vrouw, praefera„ble zijn vóór de dogters en verdere vrouwelijke descendenten."
Welke usance dan ook steeds bij de successie in Hemmemaleen is gevolgd, b.v. in 1603 volgde Sicke van Hemmema op,
ofschoon er oudere dochters waren (Barber en Bauck) ; in 1698
evenzoo Doecke van Hemmema de Jonge, ofschoon zijn zuster
Wilhelmina ouder was. Deeling van het Leen kan niet in aanmerking komen, daarover zijn de broers en zusters het samen
eens, dus eindigt hij met het vertrouwen uit te spreken, dat
de Heeren Staten zullen inzien, dat de supplnt. als oudste
mans oir behoort te succedeeren met achterstelling van zijn
zuster, ofschoon die ouder is, en geen zwarigheid zullen maken om aan hem supplnt., als wettigen leenvolger van zijn
moeder, van het voorsz. Leen te verleenen het noodige verleij,
onder praesentatie om de jura daartoe staande, te willen betalen.
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(De deductie is ongedateerd en ongeteekend). *)
De zaak bleef evenwel nog hangende ; de Commissie kon
de verschillende standpunten ('t Rom. Recht, waarvan Van
Haren uitging, en 't algemeene (Duitsche) leenrecht, Du Tours
uitgangspunt) niet tot elkander brengen, ook niet toen de Heer
Vegelin in de commissie vervangen was door den Heer
Bouricius. Eindelijk in 1735 lezen we in het Journaal van den
Secretaris van Ged. Staten J. S. van Wyckel op dato Woensdag den 6 Julij, dat, gehoord het rapport der Heeren Commissarissen in deze zaak, die getracht hadden de beide partijen
tot overeenstemming te brengen, eer de Staten een uitspraak
zouden doen, deze bemiddeling succes had gehad, en de
Heeren W. v. Haren en M. W. du Tour een accoord gesloten
hadden, waarbij Van Haren afstand deed van zijn praetentie
op voorsz. Leen. Waarop besloten werd, de Commissie voor
haar moeite en rapport te bedanken, het accoord te erkennen
en te registreeren in 't Secrete Resol. Boek, en de investituur
van Hemmema-leen te verleenen aan Mare Willem du Tour op
de bekende voorwaarden, en betalende de kosten der procedure.
In 't Secrete Resolutieboek lezen we dan op 6 Julij 1735, dat
partijen onderling zijn overeengekomen, „dat wanneer op
„Mij Mark Willem du Tour dese feudale goederen gelegen
.,onder St. Jacobs Parochje bij brijven van Placet mogen komen
„over te gaan, ik als dan uijt de Landshuijren van welgemelte
„Landen 's Jaarlijks op Po. Maydagen, uijt zal keren, voldoen
„en betalen aan mijne beide Susters de H. W. Geb. Freulens
„du Tour met namen Sara Civile Elizabeth, en Berbera Theo„dora du Tour, een somma van 350 Car. gld. ijder gld. XX
„stvs. doende, en sulx in baren en klinkenden munte, en niet
„met Landschapsobligatien. Met noch daar te boven, een vierendeel Boter, een half lopen grauwe, en een half lopen
„groene orten, beneffens een half varken, twalef coppels hoen„ders en gelijke veel Enden, 't welk alles door mij zal werden
„uijtgekeerd, tot de Sterfdag van de langst levende van wel„gedachte mijne Susteren. Zal in dien gevalle mijne beide
„Dochteren met namen Wilhelmina Ermgarda Duco, en
„Wilhelrnina Chistina du Tour komen in plaetse van mijne
„susteren, aan wien de uijtkeringe zal geschieden in gelijke
„voegen als mijne susteren hebbe toegeleijt, egter met die be„palinge, dat mijne dochteren 400 Car. gld. in gelde sonder
„wijders zullen genieten.
') Rijksarch. te Leeuwarden.
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„In consideratie van welx ik Willem van Haren bij desen
„kome af te treden van mijn oppositie, die ik tegens verlenen
„van brijven van Placet hier boven gedagt, onder deze expresse
„stipulatie nogtans, dat zo welgedagte Here du Tour ofte zijn
„Hoog Geb. zoon weigerig mogte zijn, om te eeniger tijd dit cont r a c t te willen nakomen of ook mogte sustineren dat dese
„stipulatie ten profijte van een derde gedaan, onbestendig
„mogte zijn, ende ten dien opsigte dese uijtkeringe niet soude
„willen doen conform den inhoudt van dit contract, Ik als dan
„in het zelve regt zal verblijven waarin ik tegenswoordig ben,
„om die investiture van dit feudum sodanig op mij selvs te
„mogen versoeken, als ik tegenswoordig hebbe gedaan, waar„in geen Praejudicie aan mij zal worden gegeven, schoon dit
„contract tusschen ons is opgeregt, ende de Brieven van
„Placet mogten worden verleent op Welged. Heer du Tour.
„Gelijk ik Mark Willem du Tour verclare hetselve in alle delen
„aan te nemen en te zullen praesteren. Alles onder verbandt
„van onse wederzijdsche goederen, versoekende ootmoediglijk,
„dat hoog Gedachte haar Ed. Mo. desen gelieven te approberen,
„Brijven van Placet in forma gelieven te verlenen, ende de
„stucken, Brieven en bescheiden ten wederzijden aan haar Ed.
„Mo. ingedient, mogen worden bewaart bij 't Collegie ende tot
„narigtinge van de contrahenten werden gedeponeerd. In ken„nisse onse handen en resp. Zegils. Leuwarden den 7e Julij 1735.
Onder twe eensluidende : (get.) M. W. du Tour W. v. Haren.
De in het stuk vermelde zusters van M. W. du Tour waren :
Sara Civile Elizabeth, geb. 4 Aug. 1696 ; ongehuwd, f 1769 ;
en Berbera Theodora, geb. te Leeuw. 12 Jan. 1709 ; gehuwd
7 Juli 1765 met Joh. Ger. Fortuin, luit. kol. en grootmajoor
van de stad Leeuwarden (geb. 1710; t Nov. 1783; zoon v. G. G.
Fortuin en Clara Beilanus) en f Dec. 1783 zonder kinderen.
Merkwaardig dat Van Haren hoegenaamd niets voor zichzelf
bedong, doch enkel een jaarl. uitkeering aan zijn tantes en
na haar dood aan zijn nichtjes.
Nu op de boven omschreven wijze het geschil was bijgelegd, volgde onder dagteekening van 8 Juli 1735 de I n v e s t i t u u r v a n H e m m e m a l e e n , a l i a s de N i j e f e n n e , op
J r . M a r e W i l l e m , b a r o n du T o u r (Comm. en Instr.
boek F. bl. 189), d i e er a l d u s de n e g e n d e b e z i t t e r
v a n w e r d.
Mare Willem du Tour was geb. 1 Sept. 1687 ; hij werd colo-
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nel over een regiment infanterie en is ook commandant geweest van het fort de Knocke, een der Barrière- steden in de
Z. Ned. Hij huwde in 1712 met Christina Clementina barones
Sweerts de Landas, geb. 15 Aug. 1687 ; overl. 14 Maart 1762,
dochter van Martin Christiaan, vrijheer van Oirschot en Best,
Ridder des H. R. Rijks, en van vrouwe Clementia Gertruijd
van Els. Zij schonk haar gemaal 5 kinderen : 1. David Constantijn, baron du Tour ,geb. te 's-Hertogenbosch 30 Sept.
1713 ; over wien straks meer.
2. Gerrit Martijn baron du Tour, geb. te 's-Hertogenbosch
31 Mei 1715 ; t 1 Sept. 1788 te Alkmaar, waar hij Schepen en
Raad was ; ook was hij Bewindhebber der West-Indische Compagnie ter Kamer van Hoorn. Uit zijn Ie huwelijk, gesloten
13 Febr. 1743, met vrouwe Marie Baert van Cranenbroek (geb.
1725 ; f 18 Jan. 1751) had hij vier kinderen, o.a. Jacob Nanning
baron du Tour, geb. te Alkmaar 19 Maart 1749, was eerst
secretaris van Alkmaar, vestigde zich weldra in Friesland,
waar hij Commissaris van de Monstering werd en na de restauratie in 1813, Grietman van Leeuwarderadeel ; hij was
gehuwd 27 Oct. 1771 met Romelia Adriana dr. van Mr. Hendrik
de Kempenaar ; en stierf kinderloos te Leeuwarden den 10
October 1823.
3. Wilhelmina Ermgarda Duca, geb. te Grave 19 Aug. 1716 ;
gehuwd 5 Juli 1741 met George Corn. Levasseur, markies de
Thouars, luit.-kol. der infanterie, die 29 Juni 1750 t . H a a r
sterfjaar staat in de te mijner beschikking zijnde bronnen niet
opgeteekend, zoodat we niet weten, of zij nog van het voorrecht, haar bij het contract van 6 Juli 1735 toegekend, heeft
kunnen profiteeren. Ze leefde nog in 1763.
4. Wilhelmina Christina, geb. 7 April 1718 ; geh. Oct. 1753
met Jan Willem Lechastelain, schepen en Raad der stad Alkmaar, enz., die Juli 1778 f. Zij is 30 April 1785 overleden en
heeft dus haar beide tantes, in bovengemeld verdrag genoemd,
overleefd, en is dus in 't genot van de toelage van f 400 geweest.
5. Onno Tamminga baron du Tour, geb. 11 Aug. 1719 ; f
5 Nov. 1779 ; geh. Oct. 1750 met Anna Maria Bouwens ; hij
werd majoor van het corps ingenieurs 27 Nov. 1757, later
kolonel. Ze hadden drie dochters.
Slechts kort heeft Mare Willem du Tour het leen bezeten :
reeds den 13 Jan. 1743 is hij in Brabant gestorven en begraven
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te St. Michielsgestel. Nergens blijkt, dat hij met zijn gezin
Nijefenne bewoond heeft. In de Stemcohieren lezen we op 1738 :
Eygenaar : de Overste-luit,. Mare. Willem du Tour ; meijer :
johannes Tjerx.
Nu werd t i e n d e b e z i t t e r v a n h e t H e e r l i j k L e e n ,
de oudste zoon van den overledene, met name J r. D a v i d
C o n s t a n t ij n b a r o n du T o u r , geb. te 's-Hertogenbosch
30 Sept. 1713. De Leenbrief is gedateerd 2 Febr. 1743, op
welken datum de Heer D. C. du Tour, Ritmeester-titulair, ook
heeft betaald de Heere Gewaden en heerlijke rechten, alsmede
den behoorlijken Eed van getrouwigheid en hulde op deze
Confirmatiebrief in handen van Ged. Staten gepraesteerd. Drie
jaren in bezit van zijn Leen, werd hij 3 Oct. 1746 bevorderd tot
Majoor der cavalerie, en in 1766 tot kolonel. Hij was 26 Nov.
1752 gehuwd met Jonkvrouwe Everdina Cornera Alberda uit
Groningerland, die echter reeds 25 Sept. 1753 t, nog slechts
23 jaar oud ; zonder hem kinderen na te laten. Den 15en
Juni 1758 sloot hij daarop een 2e huwelijk met Golda Caterine
Elsebé Everdine van Bellinchave, geb. te Weerseloo in 1728 ;
f 8 Maart 1793 ; eenigst kind van den Heer dier Overijselsche
Heerlijkheid, welker titel hij nu bij de zijne voegde : b a r o n d u
T o u r v a n B e l l i n c h a v e . Van 1753—'55 is hij gecommitteerde uit de edelen in de Friesche Staten geweest. Uit
het 2e huw. had hij 3 kinderen : 1. Wilhelmina Cristine, geb.
14 Nov. 1759 ; t 15 Sept. 1818, ongehuwd.
2. Catherine Louise Antoinette Anna, geb. 8 Oct. 1760 ; geh.
te Weerseloo 18 Juni 1800 met Martinus Corn. v. Scheltinga,
die van 1775—1795 Grietman over Kollumerland ca. was geweest, zich toen naar Overijsel begaf (Weerseloo), waar hij
op 56-jarige leeftijd huwde en 18 April 1820 t op den Huize
„Weldam" bij Goor ; zij t te Kollum, den 27 Nov. 1837.
3. Mare Corn. Willem baron du Tour, geb. te Weerseloo
9 Febr. 1764 ; over wien straks uitvoeriger.
Deze 10e bezitter van het Leen, David Constantijn du Tour,
was met zijn bezitting zeer ingenomen, gelijk blijken zal, en
heeft er, zooveel zijn militaire charges het hem veroorloofden,
vertoefd. We mogen veilig aannemen, dat ook tijdens het
Leenmanschap van zijn vader, hij de eigenlijke beheerder van
het Goed is geweest. Waren zijn vader, broers en zusters
meer georiënteerd naar „buiten-Friesland" (Brabant, Alkmaar
etc), hij bleef zich in Friesland thuis voelen.
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In 1762 stierf zijn moeder, vrouwe C. C. Sweerts de Landas,
en werd bij haar vaderen te Ootmarsum begraven. De goederen werden nu verdeeld onder de vijf kinderen bovengenoemd.
Uit de „Acte van Maagscheid" ( = boedelverdeeling, scheiding),
d.d. 10 Juni 1763, blijkt, dat de 5 kinderen-onderteekenàars
„declareren bij dezen met den anderen overeengekomen te zijn,
„nopens de aanvaarding en verdeeling van den Boedel en na„latenschap van hun ouders. Om welke verdeeling behoorlijker
„wijze te reguleren, vooraf genarreert word, d a t d e L e e n „ r o e r i g e H e e r l i j k h e i d N i j e f e n n e , g e l e g e n in
„ F r i e s l a n d , a a n mij e e r s t g e m . D a v i d C. b a r o n d u
„T o u r, als zijnde de oudste zoon, bij de mutuele Testamente
„van wl. onze Ouders den 28 Juli 1731 besloten, gemaakt, en
„alzoo voor Schepenen en den Secretaris in Michielsgestel en
„Gemonde gepasseert, i s b e s p r o k e n , z o o r a s h e t z e l v e
„ L e e n g o e d z o u d e b e s t o r v e n zijn, gelijk ik eerst„ondergeteekende dan ook ingevolge het voorsz. Testament,
„die Heerlijkheid zedert het overlijden van onzen Heer Vader
„Zaliger, bereets hebbe gepossideert, en bij dezen door ons on„dergeteekende ten overvloede en voor zo veel hetzelve nodig
„is aan onzen voorn, oudsten Broeder werd toebedeeld." Etc.
etc. „Betuigende hiermede de gantsche nalatenschap van wl.
„onze respectieve Ouders finaal te hebben geschift, gescheiden
„en verdeelt, en is deze Acte ten oirconde der waarheid bij ons
„ondergeschr. privativelijk getekent, en aan onzen oudsten
„Broeder ter hand gestelt, etc.
Gedaan ter goeder trouw.
„Belinkhoîf, den 10 Junij 1763."
(Volgen de handteekeningen der 5 kinderen.)
De baron David Constantijn du Tour was dus in het onbestreden bezit van zijn Heerlijk Leengoed bevestigd en vertoefde er bij voorkeur.
Omstreeks 1765 evenwel was er
sprake van, of de baron ook het recht had om het Leen te
verkoopen. In de door hemzelf in 1768 of '69 bij A. Draysma,
boekverkooper te Franeker gedrukte en gepubliceerde „Advysen Rakende het Heerlijk Lheen, genaamd De Nijefenne of
Hemmemallieen, zijnde het eenigste van die natuur in de Provintie van Friesland", in welk boekje (aanwezig in het archief
der Gemeente Het Bildt ; ook in de Prov. Bibl.) ook de bovengenoemde „Acte van Maagscheid", alsmede de oorspr. Leenbrief, de Investituur van het Leen op Albertina Tamminga,
en ook die op D. C. baron du Tour voorkomen, zegt Du Tour :
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„Voor eenigen tijd mij in een gezelschap van Friesche Heeren
„bevindende, wierd ik door een derzelver gepolst ,of ik genegend„heid mogte hebben, mijn eigendomlijk Lheengoed, Nijefenne
„genaamd, bij verkoop tegens eenen billijken prijs te trans„porteeren", en kwam dus de vraag ter sprake, of hij een
zoodanig Goed zou mogen verkoopen. Hijzelf was er volkomen
van overtuigd, „mits, volgens de Lheen-Regten, den LheenHeer ( = thans de Staten van Friesland) met betrekkinge tot
de Curialia, kennende." Hij grondt deze meening hierop, dat
het Goed sedert eeuwen lang door hem en zijn voorzaten als
„een privatyff eigendom" is aangemerkt ; op zijn rechte afstamming van den eersten bezitter Doeke Hettesz. ; op den
Lheenbrief van 1502 ; op het testament en de acte van maagscheid, hierboven aangehaald ; en hierop, dat van het Goed,
als van ander patrimonieel bezit, de lasten aan den Lande en
met name het Reëel, betaald wordt. Om den vrager te overtuigen, heeft hij het Advies ingewonnen van twee Advocaten
uit Overijsel „alwaar de Lheengoederen en Lheengerigten
„zeer frequent zijnde, men billijkerwijze verwagten moet, dat
„de Regtsgeleerden op dat stuk beter gevat zijn, dan in Friesland ; alwaar dit eene materie is, Advocaten schier nooit in
„hunne Practycq voorkomende." De twee Advocaten (Dr. P.
Hubert en Dr. J. W. Racer) kwamen in hun advies van den
20 Febr. 1767, op tal van rechtsgeleerde gronden, tot de conclusie, dat dit Lheengoed kan worden „veralieneert" ( = vervreemd) zonder dat daartoe in allengevalle eenig verder consent, dan alleen van den Leenheer noodig zij ; maar om veilig
te zijn, moest men het onder conditie der approbatie ( = toestemming) van de Heeren Staten van Friesland verkoopen, en
„voor en aleer hetzelve te extraderen, zo wel de Verkoper als
„Koper de ratificatie van die Verkoping, en ten gevolge van
„dien de Investiture voor den Koper, bij de Heeren Staten van
„Friesland, of wel Haar Ed. Mog. Gedeputeerden, als ter wel„ker relatie de vorige Belheningen ook zijn geschiet" verzoeken, conform den Lheenbrief van 13 October 1502. — Met dit
advies vereenigde zich de rechtgeleerde P. Putman. —
Nu komt evenwel de kundige Friesche Advocaat Dr. Matthijs
Smit van Franeker, roet in het eten gooien, door in een schrijven van 23 Maart 1767 van een andere meening blijk te geven.
Hij zegt, dat het niet de vraag is, of de tegenwoordige bezitter
het Leen kan afstaan en door de Staten op iemand anders
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kan laten verheffen, maar of de kooper de zekerheid zou hebben, dit leen daarmee erfelijk in zijn familie te hebben gemaakt, waar het voor hem vooral op aankomt.
Dit nu betwijfelt Dr. Smit, op grond hiervan, dat in Friesland geen bepaalde wetten betreffende Leenrechten hebben
kunnen ontstaan, aangezien er maar één leen is, en het dus
zou kunnen gebeuren, dat men zijn toevlucht nam tot de
wetten der stichters van het Leen, welke wetten geen vrouwenopvolging dulden. 'Wel hebben de Staten het Leen op een
vrouw „verheft", maar dit moet voor 't vervolg niet als een
recht worden aangemerkt, doch als een „specialis consessio"
en een „donum gratiae", zonder noodzakelijkheid. Daar het
Geslacht van Doeke Hettes Hemmema is uitgestorven in de
mannelijke lijn, had in 1721 het leen aan den Lande moeten
vervallen, ook volgens de Saksische wet, die geen vrouwenopvolging duldt. De Heer Du Tour bezit het leen dus niet uit
recht, maar „bij de gratie" ; verkocht hij het goed en zouden
de Staten den kooper àl willen beleenen, dan nog zou er weer
geschil kunnen ontstaan, indien de kooper zonder mann. nakomelingen kwam te sterven. Tot zoover Dr. Matthijs Smit.
Baron du Tour, „die het voor mij en de mijne gewisselijk
„niet om 't even is, hoe men omtrent den aart van mijne
„eigendomlijke goederen denkt, en dien het vooral onaangenaam moest voorkomen, de vrije dispositie over mijne
„eigene besittingen, en de natuurlijke faculteit, om daarmede
„te handelen na welgevallen, door p r a e t e n s e regtskundige
„bespiegelingen, min of meer twijffelagtig gesteld te zien door
„iemand, waarin men geene kundigheid in dese materie sup„poneren kan (als in sijne Friesche practycque geene gelegenheid altoos gehad hebbende, zig op zulken stuk toe te leggen)," wil de zaak uitgemaakt hebben en wendt zich nu tot
wèl ter zake kundigen. Hij stelde nu de beide „Advysen" (Van
Hubert—Racer en van Dr. Smit), met de noodige authentieke
stukken in handen van twee vermaarde Rechtgeleerden in
Gelderland (een provincie, waar men van zulke zaken ervaring
heeft), de Heeren H. W. Brantsen en J. C. Copes van Hasselt.
In een uitvoerig advies,, gedateerd 13 Aug. 1767, weerleggen
zij de door Dr. Smit aangevoerde bezwaren, betuigen, dat
ook vrouwen het leengoed kunnen erven, en sluiten zich aan
bij het advies, dat de Heeren Hubert en Racer gegeven hadden. Ook voor hen is de vraag deze, of de Heer du Tour het
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recht heeft, zijn Leengoed te verkoopen, welke vraag zij toestemmend beantwoorden, op tal van aangehaalde rechtsgronden. Uit de Investituur van het Leen op Albertina van
Tamminga, blijkt met geen enkel woord, dat de Staten haar
dit leen uit bijzondere gunst verleenden, terwijl, hadden de
Staten die bedoeling gehad, het zeker uit den Leenbrief zou
zijn gebleken ; ze kreeg het Leen dus, omdat ze er 'toe gerechtigd was, waarmee de Staten de vrouwenopvolging in dit Leen
hebben erkend. Hieruit, alsmede uit het feit, dat het Leen
eenmaal is verpand geweest (zie pag. 483, onderaan) volgt, dat
het geheel het karakter van een allodiaal en patrimonieel goed
heeft, en dat het dus door den bezitter ook verkocht kan worden,
tot volle gerustheid van den kooper ; alleen moet de approbatie
van de Staten gevraagd worden. — Baron du Tour heeft dit
Advies nog door twee bij uitstek ter zake kundigen laten
viseeren : door den advocaat J. H. van Heurn te 's-Hertogenbosch, Griffier van de Brabantsche Leenen (15 Juli 1768) en
Dr. A. V. Doorslag, advocaat voor den Hove van Utrecht (4
Aug. 1768). Al deze Advysen met de authentieke bescheiden
vinden we in het genoemde boekje : „Advysen rakende het
Heerlijk Lheen, genaamd De Nijefenne" (Archief v. d. Gemeente Het Bildt no. 57 ; ook in de Prov. Bibl.).
Doch nu verschijnt er in 1769 bij Nic. Udink te Franeker
een „Brief van Dr. Matthijs Smit aan den Wel. Ed. Gestr.
„Heere J. C. Copes van Hasselt, over Zijn Ed. onlangs uit„gekoomen advijs, rakende het Heerlijk Lheen de Nijefenne,
„geleegen in de Grietenie van het Bildt," welk zeldzaam stukje,
als rectificatie van de voorgaande „Advysen", alsmede om
het eigenaardig licht, dat het op den Baron du Tour en op
de heele geschiedenis van deze zaak werpt, bijzondere waarde
bezit. (Gem. Archief 't Bildt no. 58 ; ook in de Prov. Bibl.).
Daarin betuigt de rechtsgeleerde, dat hij met de grootste
verbazing in het boekje van den Baron du Tour „Advysen,
etc," als tweede in de rij der adviezen, een met zijn naam
onderteekend stuk vond, waardoor den indruk kon worden
gewekt, alsof dit een advies van den schrijver aan den Baron
zou geweest zijn, wat allerminst het geval is. De zaak heeft
zich aldus toegedragen : Begin 1767 schreef Jr. Jacob Adriaan
baron du Tour, Grietman over het Bildt (1763—1780), met
wien Dr. M. Smit zeer bevriend was, den rechtsgeleerde een
brief, waarin o.a. voorkwam : „Mijn Neef Du Tour ( = de Col-
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„lonel van Nijefenne) heeft mij het Goed de Nijefenne te koop
„gepraesenteerd tegens drie percento ; ik hebbe daarin ge„difficulteerd, menende, dat Z. H. W. G. niet bevoegd was
„dat Goed te verkopen ; dog heeft mij tot versekering van zijn
„goed recht nevensgaande advijs gezonden, ( = het advies der
„Overijselsche Heeren), welke U. W. E. gelieve te examineeren,
„en daarin geen swarigheid vindende, eens op te maken, wat
„Oapitaal voor dat goed zoude moeten besteden ; de voor„deelen en lasten zijn U.W.E. bekend ; etc." Dr. Smit had zich
in zijn antwoord — zoo schrijft hij — niet te zeer ingelaten
om uitvoerig het goed of kwaad recht van den tegenwoordigen
bezitter te onderzoeken, doch „alleen, eenige zwarigheden ge„opperd, die met eenige waarschijnelijkheit zouden konnen ge,.beuren, en waarvan de waarde of onwaarde aan het oordeel
„van den Heere Grietman overlaat." Deze persoonlijke brief
aan den Grietman Du Tour nu, had de Heer Collonel gepubliceerd met de door hem van Overijselsche en Geldersche
rechtsgeleerden gevraagde adviesen, en zich zelfs niet ontzien, hierin enkele dingen te veranderen en het nochtans met
's advocaten naam te onderteekenen. Het spijt hem, dat de
Heer Copes van Hasselt er aldus ingeloopen is, want hij had
zijn tijd waarlijk beter kunnen besteden dan aan het schrijven
van het bewuste advies. Aan hun oude vriendschap, die hij
zeer hoog schat, acht hij zich nu verplicht den Heer C. v.
Hasselt nader in te lichten en de zaak in 't ware licht te
plaatsen.
Daar de Grietman J. A. du Tour slechts een dochter bezat,
vestigde Dr. Smit er vooral de aandacht op, dat de mannelijke lijn van het Geslacht Hemmema was uitgestorven, en
dat, waar in deze provincie geen wettelijke regelen uit Leengewoonten konden ontstaan, aangezien er maar één Leen was,
het niet ondenkbaar zou wezen, dat men onder omstandigheden tot de Saksische wetgeving, waaronder het Leen was
ingesteld, zou k u n n e n (en niet m o e t e n , zooals de Heer C.
v. H. heeft gelieven te lezen) terugkeeren, en die liet geen
vrouwenopvolging toe. Dat Baron Du Tour het Leen bezat,
was dus enkel te danken aan gunst der Staten, die het om
bijzondere redenen wel op Albertina van Tamminga hadden
gelieven te verheffen, maar dat ééne geval, maakte voor het
Leen vrouwenopvolging nog geenszins tot een vaste wet.
Merkwaardig was in dit verband, dat de Staten van Friesland
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op het Request van Vrouwe van Tamminga tot verkrijging van
het Leen, hadden geantwoord „de Vrouw suppliante wordt
„haar verzoek u i t e e n b e z o n d e r e g r a t i e
geaccordeert," en in den Leenbrief aan Vrouwe van Tamminga
(zie boven), evenals in dien., aan den tegenwoordigen bezitter,
wordt wel vermeld, dat de successie in dit Lheen „na ey s ch
„der L h e e n r e g t e n,"*) successivelijk is geschied op de
mann. Descendenten der Hemmema's, maar in de investituur
van den tegenwoordigen bezitter wordt wel met voordacht
van dien „eysch der Lheenregten," nopens de verheffing op
Vrouwe van Tamminga en vervolgens op hem, gezwegen. Had
de Heer Du Tour uit kracht van zijn geboorte onbeperkt recht
op het Leengoed gehad, dan had het niet in de macht der Staten gelegen, hem daarbij zulke harde conditiën op te leggen,
om nl. jaarlijks f 400.— aan bepaalde leden van zijn familie
uit te keeren (gedoeld wordt hier op het verdrag van 1735 ;
zie pag. 502/03), te meer — zegt Dr. Smit — daar dit Goed niet
meer als ± f 500.— zuiver geld kan opbrengen ! —
Dat L i j f s e r v e n ook in Friesland in gewone zaken van
erfvolging vrouwelijke zoowel als mann. descendenten omvat,
weet Dr. Smit ook wel en heeft hij nergens 't tegendeel beweerd ; wel heeft hij een voorbeeld aangehaald, dat men zich
aan dien regel tegen de uitdrukkelijke woorden van een testament in, eens niet heeft gehouden, doch dat geval ook als
een exceptie aangeduid. Doch is de Leenopvolging identiek
met de erfvolging in patrimonieel goed ? Vooral wanneer
daaromtrent geen vaste wetten, ontleend aan het gewoonterecht, bestaan ?
Vervolgens weidt Dr. Smit nog uit over den aard van het
Leen. „Het Goed werd door de Hertogen aan Doecke
Hettesz. geschonken als een vergoeding wegens geleden schaden en voor zijn trouw aan de Hertogen en hun Vader betoond", haalt Dr. Copes van Hasselt uit den Leenbrief aan,
waarmee hij dan wil zeggen, dat zulk een Leen aan het Geslacht moet verblijven en niet weer aan den Leenheer kan vervallen. Dr. Smit vindt dit echter niet veel meer dan een reeks
complimenten, die weinig zeggen ; immers trouw jegens de
wettige overheid is plicht ; de schade was door Doecke in den
oorlog geleden, en geen souverein is gehouden de schade te
betalen, welke een onderdaan door den vijand wordt aangedaan. Daar dus de gronden foutief zijn, deugt ook de conclusie
') Zie blz. 492.
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niet, en ligt hierin geen enkele reden, die den Staten zou kunnen beletten, het Leen weer aan zich te trekken. — Wat betreft de 35 morgen Bildtgrond, dien Doecke als een vrij en
allodiaal Goed reeds bezat en die hij feitelijk prijsgaf, om ze,
vermeerderd met 15 morgen, tezamen in een Leen terug te
ontvangen, betuigt Dr. Smit, dat Doecke daarmee niet veel
prijs gaf, aangezien die gift van 35 morgen p e r s é onwettig
was geweest, zooals trouwens in de Leenbrief van 1502 ook
uitdrukkelijk staat te lezen. Immers niemand, behalve de wettige Souverein, is gerechtigd om domeingoed (als hoedanig
alle aangeslibde grond werd beschouwd) weg te schenken. En
waar nu Friesland nooit „Oversten ende Regtren des Westerlandes" tot zijn wettigen Souverein gehad heeft, móét die
gift onwettig zijn, en was het Doecke een voorrecht, dat hij op
deze manier zijn twijfelachtig bezit kon „wettigen". Dr. Smit
veronderstelt dan, dat die 35 morgen hem in voortijden door
de G e l d e r s c h e n gegeven zouden zijn, wat mij onwaarschijnlijk voorkomt, daar het mij niet bekend is, dat die tijdens
het leven van Doecke, in Friesland iets te zeggen hebben gehad. Ik vermoed liever, dat hem die gift gedaan is op een
Landdag van Hovelingen, Edelen, en Rechteren ( = Grietslieden) uit Westergoo, en die daarom door de Hertogen in hun
Leenbrief onwettig wordt genoemd, omdat die overheden
slechts een deel van Friesland vertegenwoordigden. Tenslotte betuigt hij nogmaals, dat zijn advies enkel bestemd was voor den
G r i e t m a n Du Tour en niet anders bevatte dan enkele bedenkingen om den Grietman tot voorzichtigheid aan te manen,
en hoegenaamd niets over het recht van den Bezitter om zijn
Leen te verkoopen. Hierbij laat de geleerde schrijver zich dan
nog verleiden tot een scherpe critiek op den Baron D. C. du
Tour, als volgt : „Dog den Heer uitgever (nl. v. h. boekje
„Advijzen, etc") kennende, kan ik het (publiceeren van mijn
„niet voor hem bestemd advies) Z. H. W. Geb. niet kwalijk
„nemen, alzoo Z.E. zulke verbasende gedagten van de Heerlijkheden en Prae-erninentiën van dit Goed heeft, dat men
„niets tot verkleininge daarvan kan zeggen, zonder Z.E.'s on„genade op den hals te halen." Hij vermoedt, dat Dr. C. v.
Hasselt daarvoor ook al eenige vrees heeft, daar hij al aardig
de hoogdravende gedachten,, die „de Heer Collonel" over de
voortreffelijkheden van dit Goed koestert, tot de zijne maakt,
door aan hetzelve een middelbare en lage jurisdictie toe te ken-
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nen in zijn advies. „Twijffele egter zeer, of de Heer Collonel
„met die geringe conditie van een middelbare of lage Jurisdict i e , in zijn gemoed wel tevreden is, want Z.E. is altijd van
„gedagten geweest, dat Hem op de Nijefenne en den omtrek
„van dien, een merum imperium competeerde. Dat de Heer
„Erfstadhouder, aan wien bij Staats-Resulutie de vrije Jagt
„over de geheele Grietenije van het Bildt is geoffreerd, de
„Jagt daar maar bij oogluiking exerceerde, en diergelijke
„Historiën meer. Ja, mij geheugt nog zeer wel, dat Z.H.W.G.
„op het punct staande, om wegens schulden geëxecuteerd te
„worden (gelijk die executie ook kort daaraan volgde), mij
„kwam consulteren, of Z.E. wel verpligt was op Zijn Heerlijkheid een Regts Exploict te dulden, en niet bevoegd, om de
„exploicteurs weg te jagen, en bij verder aandrang sterker
„middelen te gebruiken : Hem funderende op zijn Diploma,
„Alwaar Z.H.W.G. H e e r genaamd werd, en de Heere ghe„waaden aan den Souverain voldaan hadde, en daarom meen„de ontslagen te zijn van alle polityke magt en geregtsdwang.
„En wanneer Z.H.W.G. de rampzalige gevolgen, die uit zulke
„desperate concepten zouden resulteren, op een ernstige wijze
„voorhield, kreeg ik tot danksegging voor mijn advys hetzelfde compliment, als hier in de voorrede, t.w., dat ik aan de
„Heerlijkheden en voorregten van de Nije Fenne geen kennis
„had, zoodat de vertelling van de Heer Collonel bij mij al zeer
„oud is." —Het stuk is gedateerd, Franeker, den 13 Junij 1769.
Uit de verschillende rechtsgeleerde adviezen kon dus niet
gedistilleerd worden, dat de bezitter zijn Leen niet mocht verkoopen. En verkocht zou 't worden, doch nog maar gedeeltelijk
door den toenmaligen bezitter. Volgens Ds. Petrus Nota bewoonde hij in 1781 de op de Nijefenne staande Heerenhuizinge.
Merkwaardig is, dat deze man, om zijn eigendomsrecht op
dit Leen (en dus het recht om het te vervreemden) aan te toonen, in de voorrede van zijn „Advysen, etc." zich er op beroept,
dat van dit Goed, gelijk van andere patrimonieel eigendom,
de lasten aan den Lande en i n z o n d e r h e i d h e t R e ë e l
betaald wordt, tot tweemaal toe beproefd heeft door een request aan de Staten van Friesland, van de betaling van het
Reëel ontheven te worden voor zijn Heerlijkheid Nijefenne.
Deze beide verzoeken werden echter bij Staatsresol. van 31 Juli
1750 en 10 Mrt. 1774 (zie Staten-resol.) gewezen van de hand.
In de Floreenrente moest het Leen — zie de Floreencohieren
11*
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van 't Bildt pag. 64 — jaarlijks 50 fl. 5 st. 9 penn. opbrengen.
Van de Oud-Bildt-Gemeents-omslagen, die de eigenaars van
de in 1752 verkochte Staten-Bildtlanden moesten betalen, volgens art. 4 van den Koopbrief van 7 Juli 1752, waarbij hun de
verplichting was opgelegd v o o r a l t o o s , om de predikanten
en schoolmeesters der 3 parochiën te beloonen en de kerken
en torens,1 pastorieën en schoolmeestershuizen behoorlijk te
onderhouden, waren de bezitters van het Leen Nijefenne vrijgesteld, als zijnde reeds vóór dien tijd in het bezit van dat
Goed.
Toch scheen het den Heer Baron in financieel opzicht —
gelijk we ook al weten uit den brief van Dr. Smit — niet naar
den vleeze te gaan : in 1784 richtte hij zich bij adres tot de
Staten met het verzoek om geld te mogen opnemen op zijn
leengoed de Nijefenne, welk verzoek bij Res. van Ged St. van
7 September 1784 werd toegestaan.
Nu was evenwel de ondergang van het Goed reeds begonnen. In de Stemcohieren van 't Bildt van 1788 heet Nijefenne (stem no. 1) : „een huis en schuure met 43 morgen land",
en slaan we de Protocolboeken van die gemeente op, dan
vinden we, dat door Jr. David Constantijn baron Du Tour,
op 27 Juli 1784 drie morgen oude greide en op 20 Nov. 1784
vier morgen beste oude greide „bij weege van Redemtie off
„Weederkoop voor de tijd van seeven Jaaren a dato deezen"
verkocht is aan Jr. Hans Willem baron v. Aylva, Grietman van
het Bildt (1780—1788), die deze 7 morgen den 11 April 1788
overdeed, eveneens onder het recht van Redemtie (loopende
tot 1791), aan den toenmaligen Bildt-Grietman Jr. Duco van
Haren (1788—1795). Den 10 Dec. 1793 verkocht Duco van
Haren deze 7 morgen weer aan Boyen Arjens Wassenaar en
Tjerkje Klaases, en Klaas Arjens Wassenaar en Brechtje Jans
(Wassenaar), echtelieden, huislieden onder St. Jacobipar., elk
voor de helft, en in al deze koopbrieven staat vermeld : belast
met floreen en reëel, d o c h vrij v a n G e m e e n t s o r n s l a g e n . De Wassenaars, in wier bezit dit gedeelte van het
oude Leen Nijefenne bleef, hebben zich dit herinnerd, toen later
na het befaamde Oud-Bildt-proces (pl.m. 1860), de Gemeentsomslagen werden vervangen door een Hoofdel. Omslag, en
waarvan ze toen, voor zoover het 't voormalige Leen betrof,
vrijstelling verzochten, op grond van de koopbrieven van die
landen. Doch 't Gemeentebestuur kende de les, hem door 't
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vonnis van 11 Sept. 1861 *) ingeprent, waarbij de Gemeentsomslagen als een oude dorpsbelasting, door de gebeurtenissen
van 1795 en daarna, vervallen waren verklaard, en dus voor
de vrijstelling daarvan ook geen rechtsgrond meer bestond ;
en ging op het verzoek niet in. (De oud-secretaris van 't Bildt
vertelde mij deze bijzonderheid ; te St. Annapar. kon men mij
hieromtrent evenwel geen nadere inlichtingen, data, enz. geven,
helaas !)
Intusschen was „de Collonel" D. C. baron du Tour den 11
Mei 1785 overleden ; waar, heb ik niet kunnen vinden. In
1784 bewoonde hij echter nog de Nijefenne, waar de eerste der
bovengenoemde koopbrieven verleden werd voor den advocaat
en notaris Mr. Cornelis Wassenaar te St. Annapar. De 2e echter
20 Nov. 1784 voor notaris W. Hettema te Leeuwarden).
Het restant van het Leen, groot 43 morgen, werd bij confirmatie- of leenbrief van 8 Sept. 1785 verleend aan des overledenen eenigen zoon J r . M a r e C o r n e l i s W i l l e m
b a r o n d u T o u r v a n B e l l i n c h a v e , geb. te Weerseloo
9 Febr. 1764, die alzoo d e e 1 f d e, tevens de laatste b e z i t t e r
v a n h e t H e e r l i j k L e e n werd. Hij huwde te Jelsum 8.
October 1792 met Duconia Martina Dorothea van Sixma, geb.
te Hallum 6 Juni 1773 ; t te Leeuwarden 7 Dec. 1810 ; dochter
van Age Tjepke Ruurd en van Albertina barones du Tour (dr.
van Gerrit Martijn en Maria Baert van Cranenbroeck). 2 ) Jr.
Mare Corn. Willem, baron du Tour is na de restauratie lid
van de Ridderschap van Friesland, in 1825 presideerend lid ;
lid der Staten voor 't Bildt en Gedep. Staat van Friesland van
1815—1836 ; lid van de Ie Kamer der St. Gen. (1836—1848).
Bij Kon. Besluit van 10 Mei 1820 was hij erkend in den Nederl.
Adel met den titel van baron en barones, overgaande op ai
zijn wettige mann. en vrouw, afstammelingen ; hij was Commandeur in de orde van den Nederl. Leeuw. Hij is te Leeuwarden t» den 3 April 1850, oud 86 jaar, en te Hallum begraven.
Van hun 6 kinderen stierven 2 zoons jong (Constantijn f
') Zie het boekje: Arrest van het Prov. Gerechtshof in Friesland
van 11 September 1861, in de zaak van den Heer Arjen Johannes
Hoitsma, als ontvanger der Oud-Bildts- of Gemeentsomslagen onder
Vrouwenparochie, Geopposeerde en Appellant, tegen den Heer Mr.
Bernardus Dorhout, lid v. d. Gemeenteraad te Leeuwarden, Opposant
en Geappelleerde.
a
) Zie stamtafel.
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1799 te 's-Hage, oud 4 jaar ; en Constantijn overl. 1816
aldaar, oud 15 jaar), 3 dochters op ouderen leeftijd, doch
ongehuwd (Albertina t 1816 te Leeuwarden, oud 22 jaar ;
Fokkel Barber t 1862 te Leeuwarden, oud 63 jaar ; Baudina
Louise t 1824 te Leeuwarden, oud 22 jaar), terwijl hun jongste
zoon G e r r i t M a r t ij n b a r o n du T o u r v a n B e l l i n c h a v e , geb. te Zwolle 13 April 1804, advocaat werd en Raad
in het Provinciaal Gerechtshof van Friesland, kamerheer des
Konings enz. enz. Hij was drager van het Metalen Kruis, had
dus deelgenomen aan den Veldtocht tegen de Belgen in 1830—
1831 e.v. Hij is te Leeuwarden overl., den 4 Juni 1870 en mede te
Hallum begraven. Aangaande dit illustre Geslacht, waarvan nog
vertegenwoordigers in leven zijn, zij alleen nog meegedeeld, dat
«en zoon van dezen Gerrit Martijn, n.1. Jr. Mr. M a r c W i l l e m
b a r o n du T o u r v a n B e l l i n c h a v e (geb. te Leeuwarden
29 Juli 1835 ; t te Gorssel, den 26 Juli 1908) van 23 April 1883—
21 April 1888 Minister van Justitie is geweest in het 3e Ministerie
J. Heemskerk Az. (Zie zijn portret en een uitvoerige genealogie
van dit Geslacht in het Jaarboek van den Ned. Adel, Ie jaargang 1888.)
Na deze korte uitweiding over de familie van den laatsten
Bezitter van het Leen Nijefenne, rest ons nog „den uytganck"
van het Leen zelve te memoreeren. Lang heeft het niet meer
bestaan, nadat Jr. Mare Cornelis Willem baron du Tour in het
bezit er van werd bevestigd door Gedep. Staten van Friesland,
den 8 September 1785 ; terwijl in 1784 de afbraak reeds was
begonnen met den verkoop van 7 morgen van het Leen, gelijk
we zagen.
In de vergadering van Gedep. Staten van Friesland van
5 April 1791 werd behandeld een request van Mare Corn.
W. baron du Tour, bezitter van 't Heerlijk Leen Nijefenne
onder St. Jacobipar. op 't Bildt, houdende, dat door dit College
aan wl. des suppliants vader bij resolutie van 7 Sept. 1784
was gepermitteerd om op voorsz. leengoed te mogen negotiëren, hetzelve daarvoor te hypotheceeren of anderszins h e t z e l v e v o o r 't g e h e e l of t e n d e e l e t e m o g e n
a 1 i ë n e r e n onder sekere bepalingen, verzoekende dat bij
nieuwe resolutie aan hem suppliant de permissie mede mag
worden toegekend.
Dit verzoek is toegestaan in die vergadering, met dien verstande, „dat gehouden zal zijn, in cas van
aliënatie, de investiture den kooper nae behoren te versoeken,
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ook in gevalle hij dit leen bij gedeeltens mogte aliëneeren,
daarop zal hebben te letten, dat alle die gedeeltens alsdan als
zoovele besondere gesplitste leenen sullen moeten worden geconsidereerd, ten gevolge dat voor ieder van deselve een separate investiture zal behooren plaats te hebben", etc.
In 1800 is toen de resteerende 43 morgen van het Leen verkocht. De Bezitter woonde omstreeks die jaren te Zwolle, en
de koopacten, 8 in getal, te vinden in de Protocolboeken van
Het Bildt,*) zijn alle verteekend te Zwolle, den 22 December
1800 (één is van 23 Dec.) en verleden voor den advocaat
W. L. van den Gronden aldaar. Hieruit blijkt, dat het Leengoed in 12 perceelen is verkocht.
Zie hierbij het schetskaartje,2) af geteekend van een kadastrale
kaart van Het Oude Bildt van 1735 (Rijksarchief te Leeuwarden)
Bij resolutie van Ged. Staten van Friesland van 13 Maart 1734
waren n.1. de Heeren Vegelin en Kempenaer „gecommitteert
„om het geheele Oude Bildt in een kaart te laten brengen."
Den 7 Sept. 1736 werd het besluit genomen, den Landmeter
Thijs Taconis voor zijn moeite in dezen, 600 £ uit te betalen,
later nog vermeerderd met 75 £ en 8 st.
Wat nu dit kaartje betreft, het geeft de ligging van het Leen
aan, met de naastlegers van 1735, bovendien de landen om
Hemmemastate, van den Graaf d' Aumale. Het gebruik van den
bodem (bouw of greide) is ook van 1735. In de landen van
Nijefenne zijn evenwel ingevuld de nummers der perceelen van
de verkooping in 1800 ; in de twee in 1784 verkochte perceelen staat dit aangegeven.
De 12 perceelen dan, in 1800 verkocht, vindt men op ommestaande staatje :
De verkooping der verschillende perceelen geschiedde op de
volgende voorwaarden :
lo. Betaling in klinkende munt, niet met Lands-obligatiën ;
op 2 Jan. 1801 een vierde gedeelte, de rest in 8 jaarlijksche
termijnen, van het onbetaalde 3.5 % intrest.
2o. Onkosten van Bode, consent, 40e penning, schrijfloon
en zegels van koopbrief en reversaal, proclameeren etc, zijn
ten laste van de koopers.
3o. Het gekochte wordt overgedragen zoo goed en kwaad,
') Rijksarch. te Leeuw.
2
) Tegenover blz. 518.
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De verkooping van het Heerlijk Leen Nijefenne onder St. Jacobi-Parochie,
in 1784 en 1800.
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Prijs in

in 1735. in 1800.

totaal:

Belast
met:

Reed en drift:

III. l3/4tng-

IV
4 mg.

V.

VI. 4 rag.
VII. 2 mg.

VIII 8 mg.

IX 6 mg.
X 1
en 8 mg
XI. )
XII. 5 mg.

1 0-

taal

_

greide 2040 car. gl. 3 floreen .angs Luinsterweg Zornelis v. Gelder en Trijntje
oh. Swarte, egtel. te Berlikum.
bouw bouw Zie perc. l3/4 floreen
id.
3ouwe Pieters (later Fopma) en
X en XI.
Sijtske Jans, egtel. onder St.J.P.
D
bouw bouw 624 c. gl. l3/4floreen
id.
ope Fransen; en Hiske Melis
15 st.
Wijnia^voor '/2; en Jan Lieuwes
en Gaatske Dirks voor '/2:
allen onder Berlikum.
[an Laases Plat en Aagje Jobs
bouw bouw 1120 car. gl. 4 floreen;
id.
Wassenaar voor l/2; en Job
het slatten
Arjens ^Wassenaar en Pytje
van een
Annes voor '/2; allen onder St.
sloot door
[ac. P.
't midden.
greide greide 2542 car. gl. 4 floreen ^angs 't mg. Fenne, Pope Fransen en Hiske Melis
Reed en Luinster- Wijnia, egtel.
weg.
greide greide 2004 car. gl 2 floreen; Langs Singel, mg. Claas Arjens Wassenaar en
vrij van Fenne, Reed en Brechtje Jans voor '/ 2 ; en
gemeentsLuinsterweg.
Boijen Arjens Wassenaar en
omslagen id. over perceel Tjerkje Claases voor '/2 î allen
X en XI etc. naar onder St, Jac. Par.
de Koudeweg.
bouw greide 5648 car. gl. 8 floreen Over perc. IX, X Aebe Atzes (later Wiegersma)
en XI etc. naar den en Geertje Pijters, egtel. onder
Koudeweg; verder St. Jac. Par.
als boven.
greide greide 4020 car. gl. 6 floreen Over perc. X etc Claas Arjens Wassenaar c. u
verder als boven en Boijen Arjens Wassenaa
c. u. elk Vzbouw
met perc.II:
Naar den Koude- Douwe Pieters (Fopma) ei
greide 6063-8-12 8 floreen
weg en langs Sijtske Jans, egtel. onder St
greide
Fenne, Reed, etc. Jac. P.
hornleger, huis 4351-5-0 5 floreen
Als boven.
Jacob Tjeerds en Ietje Claases
singels,
doch vrij Belast met reed Kingma, egtel. te Minnertsga.
hoving'e, mg.
van ge- en drift van alle
Fenne , Reed,
meentsperceelen.
Luinsterweg.
lasten.

In 1784:
A. 3 mg. bouw greide 1800 car gl ) 7floreen,
B. 4 mg. greide greide 2400 car gl. )doch vrij
van gemeentsomslagen
Trv

Namen der Koopers:

mg. bouw

II. l 3 / 4 mg.

en

Bouw of Greide.

PîfU /

0UV2

mg.

Staat niets van in Jr. H. W. baron v. Aylva; in
de koopbrieven van 1788 verkocht aan Jr. Duca
1784; doch in 1800 van Haren ; 1793 aan Boijen
reed en drift langs Arjens Wassenaar c. u. en
Singel, Fenne, Reed Klaas Arjens Wassenaar c. u.
en Luinsterweg; te St. Jac. Par.
alsmede naar den
Koudeweg.
ƒ 32613-8-12 50 floreen
ruim.
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groot en klein het is, zonder dat meting zal plaats hebben,
alsmede met reed en drift, voet- en gangpaden, onderhoud
van wegen, vaarten, bruggen, zetten, houten steigers, alsmede
met Lands-, Deels-, Dijks-, Districts-, D o r p s - en v e r d e r e
l a s t e n , actiën, servituten en gerechtigheden. Alleen bij de
perceelen VII, gekocht door de Wassenaars, en XII staat vermeld : v r i j v a n g e m e e n t s o m s l a g e n .
4o. De eigendom gaat in bij 't passeeren van den koopbrief ;
voor de perceelen I, VI en XII echter op Petri 1801 en voor de
huizinge op Mey 1801. 't Loopende jaar huur ten voordeele van
den verkooper, des die de Lasten tot dien tijd hoedende.
50. De koopers mogen met de a f b r a a k d e r h u i z i n g e
en s c h u u r niet beginnen, eer de helft der koopsom zal zijn
voldaan ; hetgeen voor dat perceel 2 Jan. 1801 geschieden moet.
6o. De Singel, het morgen Fenne, de Reed en de Luinsterweg
behooren bij perceel XII. Alle perceelen, ook de in 1784 verkochte, hebben hierlangs vrij reed en drift, des daarvoor betalende 5 st. per morgen in 't jaar aan de koopers van perceel
XII, welke laatsten het onderhoud hebben van den L u i n s t e rw e g en van de H o m e y e n a a n d e n B e r l i k u m e r en
K o u d e w e g voor iSh« gedeelte. (De resteerende 7lm dragen
natuurlijk de 7 morgen, in 1784 verkocht.)
7o. De perceelen VII — XII hebben bovendien vrij reed en
drift naar den Koudeweg over de 4 mg. van den naastleger
(in 1735 Frans Allerts ; in 1800 Douwe Pieters).
8o. Van enkele perceelen moet de dam verlegd worden,
of een nieuwe sloot gegraven.
Huurders van de geheele 43 morgen van het Goed, benevens
van huizinge en schuur, waren in 1798 reeds, tot Petri 1801,
Oene Wopkes Tolsma cum uxore.
De huizinge en schuur werd op afbraak gekocht (in perc.
XII) door Jacob Tjeerds, timmerman te Minnertsga. In de
Leeuw. Crt. van 7 Febr. 1801 biedt hij uit de hand te koop
aan : 5 extra schuursbinten, zwaar 15 à 18 duim, hoog op stijlen 22 à 23 voet met klippen, wijd in leegers 32 voet, lang in
draaghouten 100 voet met het oversteek ; 13 zware eiken balken, 25 à 26 voet lang, alsmede houten vloeren, zouderplanken, beste binnendeurs-cousijnen, met en zonder paneelsdeuren,
schuif-cousijns en pei-cousijnen ; verder een meenigte eiken
Ribben en kamersbalken, met eenige vuuren Teelingsbalken,
juffers, zwaare eiken kruepelspanten, etc. ; 4 à 500 Fransche
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ruiten, 8 à 10 dito groote, en een groot quantiteit Drielingsteen,
een linnen kamerbehangsel met Engelsch laken opgeleid ; alles
te zien op de H e e r l i j k h e i d de N i e u j w e F e n n e,
d i g t a a n B e r l i c u m , w a a r a a n men e e r s t d a a g s
z a l . b e g i n n e n af t e b r e e k e n .
En dan in de Leeuwarder Courant van 14 Februari 1801 lezen
wij nog : De Secretaris Everhardus van Loon (van Het Bildt
1796—1835) zal op Vrijdag 27 Februari des morgens te 9 uur
ten huize van Oene Wopkes (Tolsma), huisman op de Nieuwe
Fenne onder St. Jacobipar., bij boedgoed verkoopen : koeien,
paarden, een phaeton, een chais, wagens, eerdkarren, ploeg,
eiden, landrol, sleeptrog, snijbank, keespars, keernmolen, keern
met koperen hoep, 40 mouden, 7 molke vaten, een partij hooi
en stroo, twee hiemdoggen, meubelen en huisgeraaden, etc. —
Met 1 Maart was dus de Zathe ontruimd en is men begonnen
deze af te breken. Dit was het einde van het Heerlijk Leen
Nijefenne.
Aan eenige grachten in 't land en misschien nog wat fundamentsteen in den bodem, is de standplaats van wat eens
de zetel der Du Tours is geweest, nog zichtbaar. Anders herinnert niets meer aan den ouden tijd. Sic transit gloria mundi !
Kooten (Friesl.), Januari 1928.
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