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Schatzenburg is rond 1780 verbouwd door Johannes Lambertus Huber (1750-1826). De 

familie Huber behoorde tot een van de aanzienlijkste families van Friesland. In 1787 moest 

Huber – patriot – uitwijken naar Frankrijk, waarna het huis verbeurd werd verklaard aan 

de Staat. Een volgende bewoner van Schatzenburg is Mr. Daniel Hermannus Beucker 

Andreae (1772-1828). Hij trouwde in 1803 met Catharina Elizabeth Huber (1779-1822) 

waarna zij in 1804 het buiten Schatzenburg betrokken. 

In 1809 vertrok Andreae naar Ferwerd en verkocht hij Schatzenburg aan zijn schoonvader 

Johannes Lambertus Huber. In 1813 werd Frederica Aurelia Maria Vegilin van Claer-bergen 

(1779-1836) na aankoop de nieuwe bewoonster van het buiten. Haar zuster Helena Cunira 

Vegilin van Claerbergen is de moeder van Assuerus Quaestius (1815-1887); zij overlijdt als 

Assuerus 1 jaar oud is. Ook zijn vader, broer en zus overlijden voordat hij 12 jaar is. Hij erft 

in 1836 Schatzenburg van zijn tante Frederica. In 1839 liet Quaestius zich inschrijven als 

advocaat en gaat hij op Schatzenburg wonen. 

SCHATZENBURG



Zicht op Schatzenburg

Impressie van de aanleg met uitbreiding

In 1843 huwde hij domineesdochter Adriaantje Koppius. In deze tussenliggende periode 

liet hij het huis ingrijpend verbouwen en veranderde de eenvoudige formele aanleg in 

een landschappelijke aanleg met wandelpaden en een vijverpartij. Op het nabij gelegen 

Heringastate (Poptaslot) te Marssum was in 1840 Roodbaard werkzaam in opdracht van 

Jan Hendrik van Boelens, voogd van het Popta Gasthuis. Omstreeks 1840 werd ook de 

ronde vijver in het Bos van Quaestius vergraven tot een slingervijver; de vrijkomende grond 

werd gebruikt voor het reliëf. Enkele solitaire bomen dateren nog uit die tijd. Ook aan de 

voorzijde is een vijver gegraven, die op een ansichtkaart uit 1903 is afgebeeld. Deze laat 

de voor Roodbaard karakteristieke glooiingen zien. 


