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DE GENEALOGIE VAN DE FRIESE ADEL

volgens Upcke van Burmania

Inleiding

Upcke van Burmania (overleden in 1615) stelde tussen 1597 en 1604 zijn Genealogie
van de Friese adel (Frisicae nobilitatis genealogia) samen.! Dit handschrift, meestal
Burmaniaboek genoemd, was de "eerste en voornaamste hoofdbron" van het Stam
boek van den Frieschen Adel van M. de Haan Hettema en A. van Halmael. AI vaak
is gesignaleerd dat dit Stamboek voor de middeleeuwen en de 16e eeuw uiterst onbe
trouwbaar is. Het verdient voor deze periode daarom aanbeveling Hettema's monu
mentale werk buiten beschouwing te laten en zijn betrouwbaarste bron, het
Burmaniaboek, als uitgangspunt te nemen. Burmania verwees veelvuldig naar bewijs
stukken, die deels inmiddels verloren zijn gegaan. Het Burmaniaboek vormt daarmee
een welkome aanvulling op bewaard gebleven "primaire" bronnen, zoals oorkonden,
registers en grafschriften.
In een reeks afleveringen van het Genealogysk Jierboek worden de afzonderlijke fa
milies in de door Burmania aangehouden alfabetische volgorde behandeld. Ieder arti
kel zal uit vier componenten bestaan:
1. Een transcriptie van Burmania' s Latijnse tekst Het genealogische verband tussen

de personen wordt weergegeven met door mij toegevoegde letters.
2. Een vertaling van Burmania's tekst met toegevoegde nummering volgens de

hedendaagse genealogische methode. In letternoten wordt verwezen naar de
overeenkomstige passages van de Latijnse tekst.

3. In een cursief lettertype confronteer ik de vertaalde tekst met de belangrijkste
"primaire" bronnen. Waar Burmania correctie behoeft, wordt dat gesignaleerd, en
worden eventueel ook de genealogische opstelling en nummering aangepast. De
doelstelling is de vaststelling van de juiste of meest waarschijnlijke genealogische
relaties. Uitdrukkelijk wijs ik erop dat ik geen volledige prosopografische
persoonsbeschrijvingen wil geven.

4. Aan iedere genealogie gaat een foto vooraf van de door Burmania zelf vervaar
digde tekening van het wapen van de betreffende familie.

In deze aflevering wordt de familie Abbema uit Huizum behandeld. Verschillende
families droegen deze naam. Zonder volledigheid na te streven noem ik enkele voor
beelden uit Qostergo. Leden van de beide reeds behandelde families Aebinga van
Hijum en Blija' komen soms als Abbema voor; en omgekeerd de Abbema's van
Huizurn als Ab(b)inga. Te Akmarijp lag een Abbemastate,' die zijn naam ontleende
aan de Sneker patriciaatsfamilie Van Abbema,4 afstammend van de Kollumer hoof
deling Focke Abbema5 Aan Abbemasate te Grouw' ontleende een familie Van
Abbema - waaruit de beruchte predikant Pibo Ovitius van Abbema' - haar naam.
Verder komen ook de Albada' s die te Imsum bezit op Abbingawier' hadden in
sommige bronnen wel als Abbema voor.' Een vroege vermelding is tenslotte Abbe
Abbingha, die in 1402 één van de zes mederechters was van de grietman in Leeuwar
deradeel. 10 Het heeft uiet aan pogingen ontbroken verschillende van deze Abbema' s
genealogisch met elkaar in verband te brengen. Zo meenden Gerlich Doys (1626
1685) en Josias Rispens (1634-1690) dat de Abbema's van Huizum ''van die nyt
buyren tot Ernsum Abbingawier genoeme' afkomstig waren,II beschouwde De Haan
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Hettema (1846) de Abbema's van Huizurn als een zijtak van de Albada's en sugge
reerde hij ook een verband met de Aehingha's van Hijum en Blija!2 en identifi
ceerden Van Borssum Waalkes13 en recenter Abrna14 de Abbe Abbingha uit 1402
als een Abberna van Huizum. Voor al deze veronderstellingen ontbreek( evenwel elk
bewijs. Er moet daarom worden aangenomen dat de genoemde families Abbema's,
waarvan de wapens trouwens ook verschillen, afzonderlijke geslachten zijn.

Pau1 Noomen

ABBEMA van HUIZUM

Wapen "Abberna in Huizum": gedeeld, 1 in groen een halve zilveren lelie, 2 in goud
een groen klaverblad. IS

1. Kampe Abbama trouwt Lutze Abbama. In 1432 is hij mederechter van Huizumer
Nieuwland. '6 In 1433 verklaart hij dat zijn grootmoeder, zijn moeder en hij zelfaan
het St. Anthoniegasthuis te Leeuwarden het erfwaar Blanckenborch op gestaan heeft
geschonken hebben." Vóór 2 maart 1442 schenkt hij een erf tussen de Weerd en
het hof van het St. Anthoniegasthuis aan dat gasthuis; aangrenzende percelen had
hij aan de kerken van Huizum en van Nijehove geschonken.l8 Kampe en Lutze ster
ven beiden vóór 9 october 1455. Op die datum getuigen de pastoor van Nijehove en
Siwerd Bauekaz te Huizum dat Lutze Abbama 3 van de 6 pondematen te Teems, die
zij samen met wijlen Campe Abbama heeft gekocht, heeft belast met een eeuwig deel
voor de kerk van Huizum. 19

De Abbema's waren dus zowel in Huizum als in de Leeuwarder parochie Nijehov(/"
gegoed. Bij de stins Abbema te Huizam" behoorde direct rond het huis weinig land.
Het land bovenop de naburige terp Mellens - waarop in het midden van de 16e eeuw
nog een stins stond22 - was in de 15e eeuw en later een pachtgoed van de
Abbema's en grensde aan het Abbemaland. Faber veronderstelde daarom dat
Abbemastate ooit van het goed te Mellens is afgesplitst. 23 De bezittingen van de
Abbema's op Mellens zouden dan de herinnering kunnen zijn aan een proces dat
elders ook archeologisch kon worden aangetoond: namelijk dat na de Volle
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Middeleeuwen de agrarische bedrijven de terpen "afzakten ", maar land op de terpen
bleven behouden.24 Waarschijnlijk was een zoon van Kampe Abbama:25

1. Hessel Abbema, volgt 11. Deze filiatie is waarschijnlijk omdat zowel Kampe als
Hessel Abbema een hechte relatie hadden met het dorp Huizum en omdat Hessel
een zoon Kempe had.

Mogelijk was ook een zoon van Kampe Abbema:
2? Lolle Abbama, waarschijnlijk gestorven vóór 20 oet. 1463. Dan verklaart Douwe

luwsma, persona te Warga, namelijk dat hij eertijds in "Abbama huus thoe
Huusem", waar Hessel (Il) toen woonde, een testament zag waarin werd bepaald
dat de huurlanden te Mellens, die behoorden bij "Abbama huus jefta statta ", na
de dood van Lolle Abbama aan de priesters te Huizum ten goede zullen
komen.26 Later trekken de Huizumer priesters inderdaad een rente uit
Mellens/7 en in 1543 heet het dat Mellens afkomstig is van een voorvader van
Kempe Abbema (111).28 1n combinatie met de aanwezigheid van het in 1463
genoemde testament in het huis van Hessel Abbema, wijst dit erop dat Lolle een
verwant was van de latere Abbema Js in Huizum.29

11. Hessel Abbema in Huizum had als vrouw Wiek Onema, een dochter van Witze
Onema in Wirdum, die - nadat deze (Hessel), haar eerste man, was gestorven - voor
de tweede maal trouwde met Watze Abbis Dekerna, zoals dit blijkt uit het
huwelijkscontract tussen deze Watze Abbis en Wiek Onema uit 1454. Zie voor deze
Wiek Onema en haar ouders, broers en zusters uitgebreider'" bij Feitsma.'
Hessel wordt genoemd als bewoner van "Abbamahuus". 31 Wicks tweede man, Watze
Abbes (Dekema), wordt dikwijls in oorkonden vermeld."ln 1458 is hij belendervan
land onder Huizum vanwege "syn kindra ende stiepkindera"; met de laatste zullen
de kinderen Abbema bedoeld zijn.33 1n 1463 koopt hij land, grenzend aan land van
Abbama.34 Ook in politieke zaken treedt hij geregeld op: zo is hij olderman te
Leeuwarden35 en betrokken bij vërschillende waterstaatskwesties. In 1491 verklaart
heer Dowe, prebendaris te Wirdum, dat in vroeger tijd de Huizumer ho<ifdelingen,
onder wie wijlen Wautya Dekemma, met de mene meente van Huizum hem de vicarie
van Huizum hebben gegund.36 Zoon:
1. Kempe Abbema,b volgt 111.

111. Kempe Abbema had als vrouw Hilek Harinxma, een dochter van Watze
Harinxma bij Saeck Cammingha. En deze Saeck was een (halj)zuster van Rienek
Camstera, van moeders zijde." En deze Kempe liet bij Hilek, zijn vrouw, de vol
gende kinderen na, zoals blijkt uit zijn testament uit 1503, waarin hij zijn zoon
Hessel erfgenaam maakte van Abbemastate in Huizum, maar Watse en Wiek van an
dere bezittingen.b

Kempo koopt in 1487, samen met zijn vrouw Hi/cke, (land in) Aesgamagoedt te
Comjum; in 1498 wordt zijn huis te Huizum samen met andere Schieringer "houelin
ghehuysen" door de Leeuwarders verwoest.38 In 1504 ondertekent hij de reversael
brief9 en in 1505 wordt hij genoemd onder de "edelingen" in Leeuwarderadeel."
Het door Burmania vennelde testament van Kempe wordt ook genoemd in een
oorkonde van zijn kinderen uit 1506.41 Kinderen:
1. Hessel Abbema,' volgt IV.
2. Watze Abbema veranderde nadat hij was geadopteerd door zijn oom Petrus

Harinxrna zijn toenaam Abbema in Harinxma, zoals men uitgebreider kan zien
bij Harinxma.42 Hij had als vrouw een zekere Hilck43

• Zonder dat hij bij haar
nageslacht had verwekt, stierf hij in het jaar ...., zonder kinderen. Dat Hilck zijn
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vrouw was, blijkt uit eeu oorkonde uit 15.7, maar wiens dochter zij was staat
voor mij geenszins vast.d In 1506 staat Watthio (Abbema alias) Harinxma, mede
voor zijn zwager Humma Epaz (Hettinga) en de kinderen van zijn zuster aan de
kerk en het H. Sacrament te Huizum al hetgene toe dat zijn vader Keympo AMis
aan deze instellingen bij testament vennaakt had 44 In 1511 is hij eigenaar van
een sate te Lekkum; na zijn kinderloos overlijden vereift deze halfop zijn broer
Hessel Abbema en half op Take Rinia, de schaonzoon van zijn zuster Wickc45

3. Wick Abbema trouwde met Homme Hettiuga in de Hommerts, bij wie zij vier
kinderen kreeg. Van hen nam op zijn beurt Petrus, op grond van een beschikking
van zijn oom Watze (Abbema alias Harinxma), die zonder kinderen stierf, de
toenaam Harinxma aan en liet die aan zijn nakomelingen na; ik behandel hen bij
de Harinxma's.46 De overige drie kinderen (van Wick Abbema en Homme
Hettinga), namelijk Epo, Jel en Hilck,47 behandel ik bij de Hettiuga's.'

4. Rienck en Barber wijdden zich aan God: Rienck in Groendijk, Barber in
Foswerdf

N. Hessel Abberna had als vrouw Jel Metselwier uit Akkrum. Hessel dan stierf in
1550, en zijn vrouw Jel in 1546; beiden zijn in Huizum begraven.'
Hij sluit in 1525 een overeenkomst over de rente aan de Huizumer kerk en priesters
uit de sate op Mellens; hij noemt zich bij die gelegenheid "Hessel Abinga Kempe
zoen ".48 In 1527 treedt hij als heerschap naast de kerkvoogden op in een zaak over
de nalatenschap van de overleden pastoor van Huizum.49 Over de identiteit van zijn
vrouw lel - in zijn testament Jelck genoemd - bestaat in de genealogische literatuur
enige verwarring. Sommige genealogische handschriften beschouwen haar als een
Hettinga.50 De "Genealogia Ayttana" (midden 16e eeuw) evenwel stemt met Bur
mania overeen dat lel een dochter was van Wibe lariehs (Jelekema) op Meskenwier
onder Akkrum.51 Zoals zo vaak leveren de rechten op onroerend goed de oplossing
voor dit probleem. De Genealogia Ayttana deelt verder namelijk mee dat lel en haar
man HesselAbbema het goed Helvardera te Roordahuizum, afkomstig van Jels groot
moeder Siouck Aytta, verwierven;52 later zou het - na onenigheid tussen de Jel
ckema's en de kinderen Abbema - door Viglius van Aytta weer zijn teruggekocht
voor de familie Aytta.53 Omdat deze eigendomsgeschiedenis uit een verhalende bron
geheel door "primaire", administratieve bronnen geverifieerd kan worden, 54 mag
de conclusie zijn dat Jel inderdaad uit de familie Jelckema kwam.ss Behalve van
Helvardera te Roordahuizum is Hessel in 15][ en 1540 eigenaar van Abbemastate
te Huizum,s6 van een sate (Aesgema) te Comjum57 en van de sate te Coldehoei
onder Ferwercf8; in 1540 wordt hij bovendien samen met Taecke Rinia, de schoon
zoon van zijn zuster Wiek, vermeld als eigenaar van de sate op Mellenr9 en de van
zijn broer geërfde sate te Lekkum60 Hessel maakt op 9 april 1539 zijn testament.'}
Kinderen:
1. Kempe Abbema trouwde een vrouw Cathatina, de dochter van een Hollander van

gering formin; hun kinderen zijn mij niet bekend.' Zijn vader beklaagt zich in zijn
testament van 1539 erover dat Kempo "mij met zijn huwelijk buiten mijn wil en
raad zeer heeft vertoornd, en bovendien mij zwaar heeft beledigd, gekwetst,
achtervolgd, naar het leven gestaan en mij mijn leven zou hebben benomen, had
ik niet gevlucht en hem ontweken". Desondanks geeft hij hem de state te
Coldehoei onder Ferwerd als legaat; maar verder onteift hij hem62

2. Wick Abberna trouwde Gaffe Douma te liuizum," bij wie Epo Douma. Wiek
stierf in 1577, en werd in Huizum begraven." Haar vader laat Wick in zijn tes
tament van 1539 "Abinghaestate" te Hulzum naM Goffe en Wick kopen in 1546
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het aandeel van hun nicht Rinia in de sate op Mellens. 65 In I557 en 1558
procederen zij over de rente aan de kerk en de priesters uit deze sate; uiteindelijk
wordt de renteplicht van Mellens verlegd naar Abbemastate66 Goffe van
Douwoma wordt in het register van de personele impositie evenals de andere
Huizumer hoofdelingen aangeslagen voor I2 caroligulden.67 Zijn zoon Epo van
Douma spant zich in voor de Hervonning. Als heerschap te Huizum is hij
herhaaldelijk betrokken bij zaken betreffende de kerk van Huizum. Zo staat zijn
wapen op de kerkklok uit I582 en verkoopt hij in I594 als een van de
"eedelinghen" samen met de kerkvoogden en de gemeente het "kerkezulver".68
In I580 gebruikt hij een deel van het Huizumer pastorieland.69 Hij sterft in
I602, 60 jaar oud; zijn vrouw Saeck Burmania in I607. Ze zijn in Huizum
begraven.7o

3. Tiet Abbema trouwde eerst Jelle Sircksz Harinxma, vervolgens Douue Douma,
bij wie zij eeu dochter naliet: Tet Douma, die trouwde met Sids Botnya. i Haar
vader laat Tiet in zijn testament van 1539 Aesgemastate te Comjum na?l Met
haar eerste man, lelle Harinxma, woont Tiet in Loënga. In zijn testament bepaalt
lelle in I540 dat "Teet, myn wyff" met de kinderen op de state mag blijven
wonen en de landerijen mag gebruiken tot voordeel van de kinderen; als zij
hertrouwt moet zij de state ontruimen en moeten de kinderen bij lelies moeder
wonen.72 Tiets tweede echtgenoot, Douwe (Oenema alias) Douma, is een zoon
van Jancko (Oenema alias) Douwama. Douwe en Tiets wonen op Luersmaborg
te Feerwerd in de Middag. In I553 verblijft Douwe te Haarlem, in I567 te
Leeuwarden. In 1562 maakt hij zijn testament. Eén van de bewaarde
handschriften van de kroniek van zijn vader lancko Douwama stamt uit het bezit
van Douwe en Tiet. Het bevat de wapens Douma-Abbema en de namen en
initialen van "Douue Wnema Douma" en (in het Grieks) van zijn stiefzoon
"Sirèkus Harsma", een zoon uit Tiets eerste huwelijk.73 De dochter Tet Douma
wordt in 1575 met hoor man Syds Botnia geportretteerd;74 ook zij wonen op
Luersmaborg.

4. Hilck Abbema was non in Nijeklooster en is daar gestorven en begravenj Hessel
Abb~ma liet in zijn testament van 1539 aan "myn dochter Hylck, professide
nonne toe Nyecloester" de halve sate te Lekkum na.75

TRANSCRIPTlE

ABBEMA in HUSUM (folio 32v)

a Hessel Abbema in Husum uxorem habuit Wiek Onema, Witze Onema in Wrrdum filiam,
que hoc suo marito mortuo secundo nupsit Watze Abbis Dekema, ut probantur haee in
instrtmlento dotali inter ipsum Watzonem Abbis et Wiek Dnema in dato 1454. De ipsa Wiek
Onema eiusque parentibus, fratribus et sororibus vide latius in Feitsma b ex a Kempo
Abbema uxorem habuit Hilek Harinxnia, Watze Harinxma ex Saeek Cammingha [Jliam. Et
fuit haee Saeek soror Rienek Camstera a parte matris. Reliquit autem bic Kempo ex HiIek,
uxore sua, hos sequentes liberos, ut patet ex testamento suo in dato 1503~ in quo Hesselum
[ilium heredem instituit in statum. Abbema in Husum, Watscmem vero et Wiek in alias
possessiones. c ex b Hessel Abbema uxorem habuit Jel Metselwier in Accrum. Obiit autem
ipse Hessel anno 1550, et uxor sua Jel anno 1546. uterque in Husum sepulti. d ex b Watzo
Abbema, adoptatus ab avuneulo Petto Harinxma. eognoroen Abbema in Harinxma commutavit,
ut latius videre licet in Harinxma. Uxorem habuit quidem Hilek <hierna doorgehaald:
Harinxma, Sitse Harinxma in TIst filiam>, ex qua nulIa procreata sobole decessit anno ... sine
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liberis. HiIek autem uxorem suam fuisse, constat ex literis in dato 15.7, sed cuius fuerit rilia
nedum mihi constitit. e ex b Wiek Abbema nupsit Homme Hettinga in Hommers, ex quo
quamor concepit liberos, quorum Petrus, cum rursus ex dispositione avuncu1i Watzonis sine
liberis defuncti cognomen Harinxma assumpserit atque ad posteros reliquit, oos inter
Harinxmanos prosequar,: reliquos vero tres, utpote Epo, lel et HiIek, inter Hettinganos. f ex
bRienek et Barber Deo se voverunt: Rienek in Groendick, Barber in Foswert. g ex c Kempo
Abbema uxorem duxit Catharînam, flliam Batavi cuiusdam tenuiöris fortune, quorum posteri
mihi ignoti sunt. h ex c Wick Abbema nupsit Goffe Douma in Husum, ex quo Epo Douma.
Obiit autem ipsa Wick anno 1577, in Husum sepulta. i ex c Tiet Abbema primo nupsit
<dubbel: nupsit> lelIe Sirck z Harinxma, deinde Douuo Douma, ex quo unicam reliquit filiam:
Tet Douma, que nupsit Sids Botnya j ex c HiIek Abbema monialis in Nicloester, ibique
mortua et sepulta
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4 Hessel Bierma in: H.R. Heerema, Enige aantekeningen betreffende hetvoorgeslacht

van het echtpaar Herre Ruuriis HeerelTUl (1838-1917) en Janke Scheltes Hylarides
(1844-1885), van Tzum (Voorbnrg 1982) Vn;PKAFVI,29; wapen: DVF9 (1862)
65-77.

5 RAF, RA Sneek 23, f. 414v (1559 apr. 14), 417r (1559 apr. 28) (met dank aan mr.
Hein Walsweer); Focke Abbema hehoorde in 1505 tot de "edelingen in
Colmerlandt", Winsemius, 402. Zie voor Abbemastate te Kollum: A.J. Andreae,
Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en
Niel.lWkruisland (1885) I, 128; NO IV, 73, 104.

6 SC (1640) Grouw SC13-14; vergelijk Fr. Nammen m, 11.
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7 P.R.A.M. Abels, "Pibo Ovitius (Witzes) van Abbema", io: D. Nauta e.a (red.), Bio
grafisch lexicon voorde geschiedenis van hetNederlandse protestantisme 3 (Kam
pen 1988) 13-15; vergelijk GJB (1991) 134-135. Zijn wapen is afgebeeld op een
gedenkbord io de kerk van Oldeboom: P.R.A.M. Abels en J.G.J. van Booma, "Tus
sen Rooms-katholiek en Utrechts-gereformeerd. Ret eigen karakter van het Utrecht
se Reformatieproces", io: R. ten Boom e.a (red.), Utrechters entre-deux. Stad en
Sticht in de eeuw van de Reformatie, 1520-1560. Bijdr. van de Verenigiog voor
Nederlandse kerkgeschiedenis 4 (Delft 1992) 193-230, ald. 212.

8 FR, nr. 24 (1466 mei 6); Worp van Thabor IV, 109.
9 Worp van Thabor IV, 109; vergelijk RAF, zegelcollectie 807, 842 (vriendelijke

mededeling mr. Rein Walsweer) iuncto GJB (1994) 45.
10 OFO I, nr. 9 (1402febr. 14).
11 Doys, II, 136; citaat van JR, 582. Op Abbingawier lagen in 1718 nog twee

stinswieren: B. Schotanus à Sterringa, Uitbeeldinge der heerlijekheit Friesland
(Leeuwarden 1718); PKAFVI, 52-55, Imsum nr. 6 en 10.

12 SFA I, 18; I, 2; II, 5-6.
13 Van Borssum Waalkes, Huizum, 1.
14 Abma, Ljouwerteradiel, 344. Van Abbe Abbingha is slechts bekend dat hij in

Leeuwarderadeel woonde; ook de Aebingha' s van Hijum (GJB (1994) 144) zijn van
oorsprong Leeuwarderadeelsters.

15 Rietstap, Wapens, 279. Rietstap en JR, f. 943, geven als helmteken: een rode
bokkenkop en hals, en beschrijven - in afwijking van Burmania - de halve lelie als
nitgaande van de delingslijn. Ook io het wapen Abbema op het portret van Tet
Douma (zie de noten 54 en 74) is de lelie zo nitgaimd afgebeeld.

16 OFO I, nr. 60 (1432 sept. 17).
17 OSAG, I, nr. 6, 7; OFO I, nr. 62, 63 (1433 dec. 2). Op grond van de belending

vermoedde Eekhoff, Leeuwarden, I, 61, 303, dat Blankenborch bij het Gasthnis lag
en is opgegaan in het latere Gasthniscomplex. Voor Eekhoffs stelling dat deze borg
door AJbrecht van Beieren was gesticht ontbreekt ieder bewijs.

18 OSAG I, nr. 11.
19 OFO IV, nr. 20; FT, nr. 16.
20 Hl. Mnrray Bakker (RAF, collectie Mnrray Bakker, vergelijk Faber, STR I, 59)

verbond aan de vermelding van de moeder en grootmoeder van Kampe Abbema in
de schenkingsacte van de Blankenborch uit 1433 de conclusie dat de Abbema's
voorouders io Leeuwarden hadden en webt deze io de Sioada' s. In 1390 wordt in
een Foswerder oorkonde een Campo Sinada als getnige genoemd, GPCV I, 249
(1390 juni 23). Omdat in 1416 een Casper Synada hoofdeling te Leeuwarden is
(Worp van Thabor IV,32), veronderstelde hij dat ook Campo Sinada te Leeuwarden
woonde. Kampe Abbema zou naar deze Campo Sinadavernoemd zijn. Naderbewijs
voor deze constructie ontbreekt evenwel.

21 Zie voorde ligging van Abbemastate: STR 1,47-52; STR II,20-30. De tekeniog van
Abbemastate door Jacob Stellingwerf nit 1722 werd gepubliceerd en bouwkundig
beschreven door Elward en Karstkarel, Stinsen, 24.

22 RAF, collectie Murray Bakker, nr. 27; Dam, Inventaris Hervonnde Gemeente
Huizum, nr. 14: ''('selve stins vlm de saete"; vergelijk Faber, STR I, 58.
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23 Faber, STR 1,53-59.
24 Zie bijv. G.J. de Langen en P.N. Noomen m.b.!. Tjitsma te Wynaldum, Stinstra en

Aesgema te Foudgum en Liauckema te Sexbierurn, in: GJ. de Langen e.a. (red.),
Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische
archiefvanFriesland (Leeuwarden 19%) 9,11,14-15,51.

25 Vergelijk Faber, STR 1,59; en FT, p. 488.
26 OFO IV, nr. 26.
27 Zie bij noot 48.
28 BB, 74; vergelijk Faber, STR I, 56.
29 Lolle wordt door Faber, STR I, 59, gezien als oom of broer van Kempo Abbema

(Ill). Vanwege de chronologie lijkt het eerste het meest waarschijnlijk.
30 UvB s.v. Feitsmaen Onemain Wirdum, f. 41v-42r. Wicks zusterTied trouwde met

Jelger Feitsma te Huizum. Zij woonden op Feitsmastate op Mellens, waar ook
belangrijk goed van de Abbema's lag.

31 OFO IV, nr. 26. Zie bij noot 26.
32 OFO lIJ, p. 235-236.
33 OFO I, nr. 153.
34 OFO I, nr. 170 (1463 juli 21).
35 OFOI, nr. 3ül (1480 aug. 9). Waarschijnlijk sterftWatzeAbbesin 1481: Worp van

ThaborlV,148.
36 OFO IV, nr. 82 (1491 feb. 8).
37 Hun moeder Sitte Lausma trouwde (Ie) met Petrus Camstra, bij wie o.a. Rienck

Camstra, en (Ze) Petrus Camminga, bij wie O.a. Saeck Camminga: UvB s.v.
Cammingha, f. 36r en s.v. Camstera, f. 37r.

38 Doys, IT, 140, nr. 20 ("anno 1487 op Ste Margaretedach hebben Kempo Hesselsz
Abbema ende Hilcke syn wyf gekofft van Claes Allertsz ende Hys syn wyf alle de
landenofgueden, die sy verkopers hadden in Aesgarnagoedt toe Komium, met twye
wtgedruckte zegelen"); Worp van Thabor IV, 315 (verwoesting Abbema, 1498).

39 Winsemius, 393.
40 Winsemius, 402.
41 OFO IV, nr. 151. Zie bij noot 44.
42 Petros Harinxma (van Sneek) was een broer van Watzes moeder Hilck Harinxma:

UvB,f.47r.
43 Hierna doorgehaald: ''Harioxma, een dochter van Sitse Harioxma in IDst".

Burmania identificeert Hilck elders inderdaad als een dochter van Sitse Harinxma
van IDst (VvB s.v. Harioxma (van Sneek), f. 47); s.v. Harioxma(van IDst), f. 46v,
vermeldt hij van Sitses dochter Hilck echter alleen dat zij trouwde met Douue
Jousma, weduwnaar van His Camslra.

44 OFO IV, nr. 151 (1506 apr. 15).
45 IA1540, 127; vergelijk bij noot 60. Take Riuia was gehuwd met Hylk Hettinga,

UvB,f.48v.
46 UvB s.v. Harinxma (van Sloten), f. 47r.
47 UvB s.v. Hettingba, f. 48v-49r.
48 OFO IV, nr. 246 (1525 dec. 6); vergelijk Faber, STR I, 53.
49 Van Borssum Waalkes, Huizum, 57-58 (1527 mei 10).
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50 Zo bijv. JR, f. 583: "Hessel Abbingha troude Jel Hettinga, daer by Wiek, Tietie en
Keimpe"; overgenomen door SFA I, 18, 205; IT, 16, en Faber, STR I, 59. Doys, IT,
136, stelt dat het onwaarschijnlijk is datJel een Hettinga was en houdt haar voor een
Jelckema.

51 Genealogia Ayttana, 267; vergelijk Doys, IT, 136.
52 Deze mededeling van de Genealogia Ayttana wordt bevestigd door: RVl/A I, 262 (in

1511 Hessel Aehingen en de wezen van Jarich (Jelckema, de broer van Jel) samen
gerechtigd in een goed te Roordabnizum) en BB, 115 en 117 (in 1543 Hessel Abba
ma eigenaar van hetzelfde goed). Zie voor de rechten van de erven Abbema op
Helvardera ook: Doys,lI, 146 (1567 feb. 19; nov. 2) en 136 (1575 juni 23).

53 Deze mededeling van de Genealogia Ayttana wordt bevestigd door de vermelding
Van "Hilvarderaguet tot Roerdehuysurn" in Viglius' rekenboekje over 1571-1572:
E.H. Waterbolk (ed.), Vigliana. Bronnen, brieven en rekeningen betreffende Viglius
van Aytta. Estrikken 50 (Groningen 1975) 29. In zijn testament (RAF, HvF EEEl,
f. 329) benadrukt Viglius van Aytta dat Helvardera oud familiegoed is: "posses
sionem Helvardera in eodem pago Roerdehuysurn sitam, quae etiam olim pertinnit
ad maiores meos".

54 Zie de twee vorige noten. Ook nit de kwartierwapens van Tet Douma (zie bij IV.3
en noot 74), een kleindochter van Hessel Abbema enJeI, blijkt datJel een Jelckema
was: het zijn van moeders kant de wapens Abbema en Jelckema (gedeeld, 1de Frie
se adelaar, 2 in blauw een zilveren wassenaar, overtapt door een gouden ster: ver
gelijk Rietstap, Wapens, 352; JR, f. 942 e.v. bij "Metsingawier").

55 Zie voor de Jelckama's op Meskenwier ook: Worp van Thabor IV, 146 e.v.; Jancko
Douwerna, 521-527; Doys, IT, 125. Bij Meskenwier in Akkrnm lag nog in 1718 een
stinswier: B. Schotanus à Stertinga, Uitbeeldinge der heerlijekheit Friesland
(Leeuwarden 1718); PKAF VI, 90-93, Akkrnm nr. 27. Ten onrechte beschouwde
F. Postma, Viglius van Aytta als humanist en diplomaat (1507-1549). Diss. Gro
ningen (Zutphen 1983) 13, deze familie niet als een hoofdelingenfarnilie en ver
warde hij Meskenwier met Metslawier in Dongeradeel.

56 lA1540, 50.
57 lA1540, 148; vergelijk BB, 91-92 (Hessel Abbinga in 1543 te Cornjum belender

van pastorie- en kerkeland) en 92 (rente aan de pastoor uit Aesgema saete).
58 RVl/A ID, 72.
59 lA1540, 51. Zie voor de identificatie: Faber, STR I, 56.
60 lA1540, 127. De meeste van deze goederen worden ook in HesseIs testament

genoemd; zie bij de volgende noot.
61 FT, nr. 151. Zie hierna bij de noten 62, 64,71,75.
62 FT, nr. 151. Zie voor ColdehoeI bij noot 58.
63 "in Husurn" woonden zij waarschijnlijkpas na hun huwelijk. Goffe Dourna was zelf

nit Imsum afkomstig, UvB s.v. Douma de Imsum et Langwer, f. 39r.
64 FT, nr. 151.
65 Faber, STR I, 56.
66 Van Borssum Waalkes, Huizum, 60-61; DVF (1881) 85-87; Faber, STR I, 54, 56.
67 1mpositie 1578, 175. De andere hoofdelingen te Huizurn zijn: Sybrant Camrnïnga,

Jouck Dicxstera en Hessel Feytsma.
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68 DVF (1881) 89.
69 RGO,44.
70 DVF (1882) 80.
n FT, nr. 151. Zie voor Aesgema te Comjum bij de noten 38 en 57.
72 FT, nr. 159 (1540 aug. 21).
73 Zie voor Luersmaborg, afkomstig van Douwes moeder Tetb Luersma: W.I.

Formsma, De Ommelander borgen en steenhuizen (Groningen 1973) 114-115 en
vele nittreksels nit oorkonden bij Doys, Il, 139-147; voor de tekst van Douwe
Douma's testament: Doys, Il, 144 (1562 mrt. 11); voor de kroniek van Iancko
Douwama: de "Beschrijving der handschriften", 15-16, in: Iancko Douwama
(1849).

74 Wassenbergb, L'art, afb. LVIII.
75 FT, nr. 151. Zie voor de sale te Lekkum bij de noten 45 en 60.
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