
Everdina Josina van der Wyck (1788-1849)

en

Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen (1790-1831)

Al jaren lagen er voor het baarhuisje op de Noorderbegraafplaats in Assen twee 

zerken. Niet bekend was van welke overledenen deze waren.

In 2015 deed zich de kans voor om deze zerken te lichten en om te zien van wie 

ze waren.

Het bleek te gaan om:

 jkvr.Everdina Josina van der Wyck (zie onderstaande foto)

geboren op 9 november 1788 te Ommen

overleden op 8 mei 1849 te Assen

 Haar dochter

jkvr.Christine Anskje Vegelin van Claerbergen (tekst niet leesbaar meer)

geboren op 1 november 1819 te Assen

overleden op 22 juli 1838 te Assen

Everdina Josina was het 4e kind van jhr. mr. Derck van der Wyck en  Martina

Theodora Agatha barones von Inn- und Kniphausen.

Ze is op het Landgoed Het Laar bij Ommen geboren.



Everdina  huwde  op  7  april  1818  in  Oosterhesselen  met  Epo  Sjuck  Burmania

Vegelin van Claerbergen.

Epo is op 7 april 1790 in Leeuwarden  geboren.

Hij  was  één van  de 9 kinderen  van  Assuerus  Philips  Vegelin  van Claerbergen

(1735-1820) en Christina Ansk van Burmania (1747-1817).

(De naam Burmania had Epo kreeg dus van moederskant).

Epo en Everdina kregen (voor zover bekend) 3 kinderen:

 Christine Anskje geboren 1 november 1819 te Assen en daar overleden op

22 juli 1838

 Martina  Theodora Agatha  Everhardina  Josina geboren 22 mei  1822 te

Koarnjum (Cornjum)

 Epo Sjuck Burmania geboren 30 september 1831 te Koarnjum (Cornjum)

Epo  was  in  1819  (bij  de  geboorte  van  Christine)  controleur  der  directe

belastingen in Assen. Christine werd in het woonhuis met nr. 154 geboren.

Van 1820 tot zijn overlijden in 1833 woonde Epo met zijn gezin op de Martena-

state in Koarnjum (Cornjum) in Friesland.

Hij erfde deze state van z’n tante Remia Juliana Arntzenia van Burmania, die

gehuwd was met Ulbo Julius van Sixma.

Epo was ontvanger der directe belastingen etc. in het nabij gelegen Jelsum en

was ook lid van de Ridderschap van Friesland.

De Martena-state in  de huidige vorm dateert uit 1899/1900 en is ontworpen

door W.C. de Groot (1853-1939) na afbraak van het vorige, verwaarloosde, pand.

(Epo en Everdina hebben dus niet in dit pand gewoond, maar in een voorganger!).



           

                                                

                                                   De huidige state

De oorsprong van de state moet gezocht worden in een stins uit de 15e eeuw.

            

                      De Martenastate omstreeks 1875 (tekening van Albert Martin)

                                         (ongeveer 25 jaar voor de afbraak)



De Vegelin van Claerbergens komen oorspronkelijk uit Konstanz bij de Bodensee

in Duitsland (15e eeuw).

Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (1613-1693), die belangrijke functies bij de 

Nassau’s in Nederland vervulde, wordt gezien als de stamvader van de Friese

tak.

Hij ging in 1641 in Friesland wonen.

De vader van Epo  Sjuck,  Assuerus (1735-1820) werd in 1814 in de adelstand

verheven en kreeg de titel jonkheer. Epo Sjuck droeg dientengevolge die titel

zelf ook.

De laatste bewoner van de Martena-state was een kleinzoon van Epo en

Everdina namelijk Duco Martena Burmania Vegelin van Claerbergen (1859-1894).

Hij bleef ongehuwd.

Hij liet de state in 1894 bij testament na aan de kerk van Koarnjum (Cornjum).

Zoals gemeld werd de state een aantal jaren later afgebroken.

Epo Sjuck overleed op 11 juli 1831 op de Martena-state.

Hij  is  bijgezet in de bijzondere familiegrafheuvel  bij  de Martena-state waar

onder 10 zerken 15 familieleden zijn begraven (zie de volgende foto’s)

 



          

                         

Na  het  overlijden  van  Epo  verhuisde  Everdina  weer  naar  Assen.  Het  gezin

woonde toen aan de Vaart NZ 30 blijkens een ingemetselde steen uit 1838 (met

de  naam  van  zoon  Epo  Sjuck).  Everdina  woonde  hier  vermoedelijk  tot  1849

(overleden).  Dit  pand  was  in  1832 eigendom van meester-timmerman Hendrik

Winters.

  



  

De twee grafzerken zijn op het Achterste Noordelijke Perk (Perk 3) geplaatst

links en rechts van de zerk van jhr.mr. Hendrik Jan Leopold van der Wyck (1792-

1860), een broer van Everdina onder nr. 3/-/04. Op dat nummer staan ze ook 

vermeld in het grafregister. Alleen de exacte plek is niet meer te bepalen. 

De tekst op de zerk van Everdina is fraai hersteld door een vrijwilligster van de 

Stichting Noorderbegraafplaats Assen. De tekst op de zerk van Christine 

Anskje (links) is vrijwel onleesbaar.



Opmerkelijk is nog wel, dat Everdina 11 jaar vòòr haar broer is overleden en hier 

dus eerder is begraven!

Jan Lagendijk 27 juni 2016
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