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De lezing in de maand maart zal verzorgd worden door Renger de Bruin, onder de titel:

Martens, erfgoed van eeuwen
In 1670 kwam de 34-jarige mr. Jacob Martens in de Utrechtse vroedschap. Deze kleinzoon
van een Zuid-Nederlandse immigrant was de eerste in een lange reeks: tot 1885 maakten
Martensen vrijwel van generatie op generatie deel uit van het Utrechtse stadsbestuur. Ze
bezaten sinds 1663 een stadshuis aan het Janskerkhof, dat tot de dood van de laatste telg in
1972 in de familie is gebleven. De Martensen bezaten ook verschillende landgoederen en
buitenhuizen, onder andere Beukenburg bij Groenekan. Aan de heerlijkheid Sevenhoven bij
Lopik ontleenden zij het tweede deel van hun achternaam, nadat de familie in 1829 in de
adelstand was verheven: Martens van Sevenhoven.
In de familie Martens was het gebruikelijk dat relatief weinig kinderen trouwden, waardoor
het bezit bijeen bleef. Tussen 1770 en 1831 woonde een vrijgezellenhuishouding van
aanvankelijk zeven personen in het huis aan het Janskerkhof. Van de laatste generatie,
geboren tussen 1879 en 1889, trouwde er traditiegetrouw maar een. Toen het huwelijk van
de oudste kinderloos bleef, zagen zijn broers geen reproductieve taak voor zich zelf, maar
gingen het opeengestapelde familiebezit zinvol onderbrengen. De papieren gingen goed
geordend naar het Utrechtse Gemeente-archief, de roerenden goederen naar musea en de
onroerende naar Natuurmonumenten en de Vereniging Hendrick de Keyser. De
Martenscollectie in het Centraal Museum is een van de meest complete overzichten van een
eeuwen omspannend patriciërbezit.
Renger de Bruin is hoogleraar Utrecht Studies en conservator van de historische afdeling
van het Centraal Museum Utrecht.
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Excursie Achterhoek en Twente vol!!
Aan de oproep voor aanmelding voor deelname aan de excursie naar de Achterhoek en
Twente van 17 en 18 juni is massaal gehoor gegeven. Het maximaal aantal deelnemers is in
recordtijd bereikt. Leden die zich vanaf nu nog aanmelden zullen op de reservelijst worden
gezet. Voor informatie kan contact worden opgenomen met Thomas v.d. Berg op 0302937360 of via de mail hgvuQlycos.nl

In verband met de voldoening van de contributie voor het verenigingsjaar 2005-2006: de
contributie bedraagt €15. Studenten betalen 13€.
HGVU secretariaat. Van Meursstraat 59 . 3532 CH Utrecht. Tel (030) 2937360
email: hqvu(a)lvcos.nl. Gironummer 4331136

