J.L. Huber en Dekemastate te Weidum
ohannes Lambertus Huber, 52 jaar oud, werd op 17 december
1802 benoemd tot drost in het 9e drostambt van Friesland, bestaande uit Wonseradeel en Hannaarderadeel. Het drostambt was
uitsluitend een rechterlijke betrekking. Huber woonde toen in Franeker. Voor zijn nieuwe functieverhuisde hij naar Weidum.
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Weidum, iets ten zuiden van
Leeuwarden gelegen, was destijds
een deftig dorp met verschillende
states. Zo was Hubers oom de
raa dsheer Hermanus Ulricus Hamerster van 1764 tot zijn dood in
1779 eigenaar van Borniastate aldaar.
Huber kocht op 5 november 1803
voor f 20.000,-- van het echtpaar
Mr Bernhardus Buma en Rollina
Maria Siccama een Buitenplaats
Decama State gena amd, staande en
geleegen aan de Hoge Heerenweg te
Weidum, bestaande in de Heeren
huizinge, koetshuis, stallinge, zomerhuis, plantagie en keukentuin,
met alle de annexen vandien. In de
koop waren voorts enkele percelen
grasland begrepen. Het echtpaar
Buma-Siccama had de buitenplaats
op 15 september 1802 gekocht van
de koopman Jentie Klases de Groot
(voor dezelfde koopsom).
Huber, weduwnaar van Metje
Tuinhout, hertrouwde op 19 deHuberiana 2004,1

cember 1803 met de vijftien jaar
jongere Eliza Pratje. Zij hebben vijf
jaar gewoond op Dekemastate.
Hun enig kind Johanna Eliza werd
daar geboren. Eliza Pratje overleed
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op 23 september 1808.
Huber wilde weg uit Weidum. Op 7
december 1808 verkocht Huber
Dekemastate met alles wat daarbij
behoorde aan Regnerus Livius van
Andringa de Kempenaer, toentertijd

De voorzijde van Dekem astat e, verm oedelijk kor t voor het hui s in 18 98 door een
wervelstorm werd getroffen.

landdrost van het departement Friesland. Huber verdiende er behoorlijk op: de koopsom bedroeg f
28.000,--. De Kempenaer zou echter geen eigenaar worden. De spelbreker was een buurman die gebruik maakte van zijn recht van
niaring. Dat was een oud-fries recht
dat de eigenaar van een perceel een
voorkeursrecht van koop gaf op een
aanliggend perceel. De buurman
was Mr Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma, substituut fiscaal
bij het Departement van de Convoyen en Licenten te Harlingen.
Van Beyma was eigenaar van de
naastgelegen Haniastate. Van Andringa, die de koop aan zich voorbij
zag gaan, nam dit niet. Er werd
twee jaar lang geprocedeerd. De

winnaar was Van Beyma.
Huber en Van Beyma kenden elkaar goed. Beiden waren vooraa nstaande leiders van de friese patriottenbeweging. Hun aanvankelijke
vriendschap was in de loop der jaren door uiteenlopende politieke
inzichten bekoeld.
Het gedoe in Weidum zal niet hebben bijgedragen aan een betere verstandhouding.
Dekemastate is altijd Van Beyma-bezit gebleven. De laatste eigenaresse was jkvr. Anna van Beyma, echtgenote van de commissaris
van de koningin Mr Binnert Philip
baron van Harinxma thoe Slooten.
Zij liet de state afbreken in 1902,
ongetwijfeld omdat die in 1898
door een wervelstorm zwaar was
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Op deze kaart uit de Atlas van de provincie Friesland van Bernh. Behms uit
1861 staan Dekema(state) en Bornia(state) ingetekend.

beschadigd.
Waar ging Huber naar toe na de
verkoop van Dekemastate?
Zijn schoonzoon Mr Daniel HermaHuberiana 2004,1

nus Beucker Andreae was destijds
eigenaar van de buitenplaats Schatzenburg te Dronrijp en wilde deze
verkopen. Voor Huber de gelegen-

De achterzijde van Dekemastate. Vermoedelijk ook een foto van kort voor de
wervelstorm.

heid om zijn voormalig bezit terug
te krijgen. Hij koopt in mei 1809
Schatzenburg c.a. voor ƒ 20.000,-van deze schoonzoon.
De goederen van Huber (waaronder
Schatzenburg) waren in 1790 verbeurdverklaard als gevolg van zijn
inspanningen voor de patriotse

zaak. Hiervoor diende hij in 1795
een schadeclaim in van ƒ58.000,--,
die wel werd erkend maar nooit
uitbetaald wegens het ontbreken
van middelen. Armlastig was hij
desondanks niet. In 1812 staat hij
op de lijst van 600 hoogstaangeslagenen voor de belastingen in het
departement Friesland.
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