In Huberiana 2006,2 stond een artikel van Willem Poerink, getiteld
‘Toekomst voormalig Huberhuis veilig gesteld’, over het huis aan de
Tsjerkebuorren 12 in Dronrijp. Mevrouw Elizabeth Bok uit Dronrijp
reageerde op dit artikel met een e-mail naar de webmaster van onze
website. Haar e-mail is hieronder afgedrukt, gevolgd door het
antwoord van Willem Poerink.

Het Huberhuis in Dronrijp: waar staat dat?
In een interessant artikel over het Huberhuis in Dronrijp (Huberiana
2006,2) wordt het huis aan de Kerkbuurt dat ooit eigendom was van
Fetzen Dijkstra het Huberhuis genoemd.
Thans is het in eigendom van de Stichting Hendrik de Keijser.
Er is in dat artikel - opeens - ook sprake van Not arishuis. Grappig is dat
de - opeens veel uitgebreidere (sic) - omschrijv ing van dat huis uit 1825
ook heel goed betrekking kan hebben op het huis dat ik thans bewoon en
dat is het Alma Tadem ahuis aan de Dûbele streek 2 (voorheen het huis
aan de Hoornbrug of de Hoornstreek genoemd).
Ik heb altijd begrepen dat
dat (buiten)huis aan de
Hoornstreek voor een
zoon Huber is gebouwd en
dat daar Hubers woonden
en dat er zeker een Vrederechter Huber heeft gewoond en mogelijk ook
heeft gewerkt...
Van Fetzen Dijkstra heb ik
jaren her een kopie gravure gekregen van een Huber, patriot met pruik, die
Vrederechter was en wel
-vermoedelijk- i n dat huis.
Is dit het ‘Huberhuis’: Tsjerkenbuorren 12..... ?
Dat vermoeden was ook
de reden dat de heer Dijkstra, die het huis vaker uitgebreid heeft onderzocht, mij die kopie heeft
gegeven. Een erg aardig gebaar v an een aardige man.
Er is in dat huis nam elij k ook een grote zaal geweest en er waren een
plaats en boomgaarden bij.
Daar hebben generaties notar issen gewoond en gewerkt, die door bakkers zijn opgevol gd (bakkertjes die vast all e mooie oude lambri zeringen
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... of is dit hoekhuis het Huberhuis: Dûbele Streek 2? (rechts van de brug).

lekkertjes hebben opgestookt...; het dorp had ooit 8 bakkerijtjes en inderdaad... ook in het huis aan de Kerkbuurt was er een).
Wellicht is de verwarring in dat artikel met het geboortehuis van Tadema
ook daarin gelegen?
In een fotoarchief van de Stichting tot Bevordering van de Notariële
Wetenschap is een foto van het Alma Tademahuis als Notarishuis te
Dronrijp opgenomen.
Kan het niet zo zijn dat er m eer Huberhuizen waren of dat het Alma
Tadem a huis ei genli jk het Huberhuis was?
Onderzoek heb ik zelf nooit echt gedaan maar wellicht is in uw familie
(archief) m eer bekend?
Antwoord van Willem Poerink
In het in Huberiana geciteerde artikel uit het jaarverslag van Hendrick de
Keijzer komen nogal wat slordigheden voor. Ik hoop m et het volgende
enige helderheid te geven.
Uw huis is enkele jaren eigendom geweest van Johannes Lambertus
Huber (1750-1826). Hij woont vanaf 1809 op zijn buitenplaats Schatzenburg. In 1811 koopt hij uw huis. Uit de aankoopakte v an 27-11-1811
blijkt dat hij van Johannes Jacobus Bergsma te Dronrijp en Hein Sybes
te Franeker voor f 2.600,- koopt een "huizinge bestaande uit v erscheidene kamers, winkel, schuur, loots, bleekv eld cum omnibus annexis staande en gelegen te Dronrijp bij den Hoornbrug, gequoteerd met no. 68".
In datzelfde jaar, 1811, i s hij vrederechter voor het canton Dronrijp geHuberiana 2008,1

worden (voordi en was hij van 1806-1811 drost v an het 7e di strict te
Weidum).
Het is mij (nog) niet duidelijk waarom hij uw huis koopt: gaat hij er ook
wonen? Heeft hij het gekocht om daar zijn functie van vrederechter uit te
oefenen? Ik moet dat nog eens een keer proberen uit te vi nden.
In 1816 wordt Johannes Lambertus Huber grietman van Het Bilt en
verhuist dan naar Sint Annaparochi e.
In Dronri jp woont ook zijn zoon Mr Lambertus Johannes Huber
(1780-1843), die in 1810 getrouwd is met diens volle nicht Maria Catharina Huber (1787-1873). Zij zijn eigenaren van het huis in de Tsjerkebuorren. Hij is daar notaris geweest van 1809 tot 1817. Lambert us Johannes
stopt dan zijn notariaat om dat het te weinig inkomsten oplevert. Hij
neemt de functi e van v rederechter van zijn vader over. Ook verbouwt hij
dan zijn huis waardoor het geschikt wordt als kantongerecht. In 1824
heeft hij het wel gezien en neemt zijn oude vak van notaris weer op. Het
gezin verhuist naar Sneek waar hij notaris is van 1824 tot 1837.
In 1818 wordt Wijtz e Keimpes Hoekstra notaris in Dronrijp al s opvolger
van Mr Lambert us Johannes Huber. Zou het zo kunnen zijn dat Hoekstra
uw huis koopt v an vader Johannes Lambertus Huber? Vader Huber is
dan weg naar Sint Anna Parochie en het kantongerecht is verplaatst
naar de Tsjerkebuorren.
U suggereert dat de omschrijv ing van het pand Tsjerkebuorren bij de
verkoop in 1825 mogelijk slaat op uw huis. Wie weet; de omschrijving is
wel wat erg ruim v oor het pand Tsjerkebuorren. Er is duidelij k nog veel
uit te zoeken. Laten we elkaar op de hoogte houden als er vorderingen
zijn!
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