
Laurens Otlo Spil, nr. 1829, geb. 1-8-1804, Luthersch, aangekomen 10-5-1848 van
Heerenveen, ontslagen 24-7-1852, domicilie van onderhoud is Amsterdam.
Gerrit Keizer, nr. 1830, geb. 29-3-1820, Roomsch, aangekomen 30-5-1859 van
Zwolle, domicilie van onderhoud is Leeuwarden.
Herke Sikkes Nieowenhuis, nr. 1831, geb. 1819, Hervormd, aangekomen 1-5-1848
van Heerenveen, gedeserteerd 17-2-1849, domicilie van onderhoud is Achlum.
Johannes Franciscus Robert, nr. 1831, geb. 1-11-1795, Roomsch, aangekomen
31-7-1850 van Heerenveen, ontslagen 1-6-1853, domicilie van onderhoud is
Leeuwarden.
Salomon Vos, nr. 1834, geb. 26-3-1834, Isra!!litisch, aangekomen 15-3-1843 van
Leeuwarden. ontslagen 12-4-1844, domicilie van onderhoud is Leeuwarden.
Jeltje Johannes Woudboer, nr. 1837, geb. 25-10-1795, Roomsch, aangekomen
18-3-1841 van Bolsward, overleden 7-10-1847.
Wmem Franciscus Robert, nr. 1837, geb. 12-2_1831, Roomsch, aangekomen
31-7-1850 van Heerenveen, 8-5-1854 in dienst, domicilie van onderhoud is
Leeuwarden.
Comelis Piers Rodenhuis, nr. 1839, geb. 12-5-1812, Hervormd, aangekomen
2-5-1843 van Dedemsvaart, 31-8-1843 in dienst, domicilie van onderhoud is
Baarderadeel.
Herman van der Mant, nr. 1841, geb. 7-6-1823, Roomsch, aangekomen 31-7-1850
van Heerenveen, gedeserteerd 12-10-1850, terug 15-10-1850, domicilie van
onderhoud is Lunteren.
Melcher van Gelderen, nr. 1852, geb. 24-9-1817, Hervormd, aangekomen 4-7-1856
van Leeuwarden, domicilie van onderhoud is Sneek.
Hermanus Zijlstra, nr. 1855, geb. 13-4-1829, Hervormd, aangekomen 4-7-1856 van
Leeuwarden, ontslagen 2-4-1861, domicilie van onderhoud is Harlingen.
Oene Wijnsma de Boer, nr. 1857, geb. 14-5-1808, Hervormd, aangekomen
27-10-1845 van Assen, ontslagen 28M l-1847, domicilie van onderhoud is
Leeuwarden.
Nicolaas Westerdijk den Boogaard, nr. 1857, geb. 24-8-1807, Hervormd, aangekomen
4-7-1856 van Leeuwarden, overleden 25-9-1856, domicilie van onderlloud is
Vlaardingen.
Neeltje Klover, nr. 1858, geb. 21-4-1815, Hervormd, aangekomen 27-10-1845 van
Assen, ontslagen 28-1-1847, domicilie van onderhoud is Leeuwarden.
Jelle Terpstra, nr. 1859, geb. 27-5-1832, Hervormd, aangekomen 3-8-1850 van
Assen, ontslagen 20-11-1850, domicilie van onderhóud is Leeuwarden.
Fokjen Jans Blaauw, nr. 1860, geb. 22-4-1812, Hervormd, aangekomen 9-3-1840 van
Heerenveen, ontslagen 24-3-1843.

1<0

DE GENEALOGffi VAN DE FRIESE ADEL
volgens Upcke van Burrnauia

INLEIDJNG

Upcke van Burmauia (overleden in 1615) stelde tussen 1597 en 1604 zijn Genealogie
van de Friese adel ("Frisicae nobilitatis genealogia") samen. 1 Dit handschrift, meestal
Burmaniaboek genoemd, was de "eerste en voornaamste hoofdbron" van het Stam
boek van den Friesehen Adel van M. de Haan Hettema en A. van Halmael. Al vaak
is gesignaleerd dat dit Stamboek voor de middeleeuwen en de 16de eeuw weinig be
trouwbaar is. Het verdient voor deze periode in het algemeen daarom aanbeveling
Hettema's monumentale werk buiten beschouwing te laten en zijn betrouwbaarste
bron, het Burrnauiaboek, als uitgangspnnt Ie nemen voor verder onderzoek. Burrnauia
verwees in de meeste van zijn genealogieën namelijk veelvuldig naar bewijsstukken,
die deels inmiddels verloren zijn gegaan. Het Burmauiaboek 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 ons toegevoegde kleine letters.
2. Een vertaling van Burmania's tekst.
3. Een confrontatie van deze tekst met andere bronnen. In deze aflevering is deze

confrontatie tweeledig: bij de vertaling verwijzen wij naar de bronnen en de re
ceptie van Bunnania's tekst, daarna gaan wij in een aparte paragraaf de histori
citeit van zijn mededelingen na.

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

Deze aflevering betreft de familie Albada. Vau de meeste andere genealogieën van
Burmania onderscheidt de Albada-genealogie zich doordat zij Wstorisch hoogst onbe
trouwhaar is: veel van de genoemde personen hebben nooit bestaan en veel filiaties
berusten op louter fictie. Tegen zijn gewoonte in nam Bunnania voor de Albada's
reeds bestaande handschriftgenealogieën over en baseerde hij zich weinig op oor
konden. Omdat we iedere suggestie willen vermijden dat het hier om een betrouw
baar stuk zou gaan, hebben wij in deze aflevering de fictieve genealogie gescheiden
van de feitelijk bewijsbare gegevens. Wij geven indien mogelijk bij de vertaling van
de genealogie de herkomst van de betreffende fictieve gegevens aan. Indien de ge
noemde personen feitelijk hebben bestaan, verwijzen we in noten naar de historische
gegevens, die in een volgende paragraaf apart worden behandeld.
Hoewel de AIbada-genealogieën van Burmania en van eerdere en latere genealogen
veel fantasie bevatten, verdienen zij om mentaliteitshistorische redenen toch onze
aandacht. Opmerkelijk is namelijk dat de naam Albada door de eeuwen heen blijk
baar zozeer tot de verbeelding is blijven spreken, dat sinds het midden van de 16de
eeuw genealogen en historici de fictieve genealogie van deze groep families steeds
verder hebben uitgebouwd.



Voor een goed begrip noemen wij hier in chronologische volgorde (en gemakshalve
met hoofdletters onderscheiden) kort de belangrijkste stukken waarin een bijdrage
werd geleverd aan de Albada-Iegende. Het oudst is waarschijnlijk de zogenaamde
"Genealogia Ayttana" (A).' In deze genealogie, die bewaard werd in het door Viglius
van Aytta (1507-1577) gestichte collegium in Leuven en die uit de directe umgeving
van Viglius afkomstig is, wordt diens verwantschapskring behandeld. Zijdelings
worden daarbij ook 15de- en 16de-eeuwse huwelijken met Albada's vermeld;3 verder
wordt gesignaleerd dat de Albada's in de 15de eeuw in aanzien daalden.' Of Bur
martia dit stuk heeft gekend is onzeker. Van de "memoria van Albadageslachte tot
Goingha" (B),' die in 1565 werd samengesteld door Ruurd (Tiebbes van) Albada,'
maakte hij zeker gebruik. Dat blijkt uit de overeenkomst tussen zijn werk en deze
"memoriatl; ook bij andere families verwijst hij trouwens soms naar Ruurd Albada.7

Een tweede belangrijke bron voor Burmania waren mededelingen van Douwe van
Roorda (C), hoofdeling op Oenemastate in TerkapIe, overleden in 1601. Burmartia
verwijst in de Albada-genealogie en elders herhaaldelijk naar hem. Ook uit andere
bronnen blijkt dat hij een actief genealoog was.8

De genealogieën van Ruurd Albada, Douwe Roorda en Upcke van Burmania werden
door anderen overgenomen en aangevuld. Andries van Albada (1553"1618)9 copieer
de de "memoria" van de eerste en vervaardigde zelf een "memoria van Albadage
slachte tot Poppingawier" (D).10 Hij liet zijn papieren na aan zijn neef Pybe van
Albada (1580-1642)," die ze gebruikte voor zijn eigen werken (E), waarvan in de
copie- en uittrekselvonn bewaard bleven een "memoriael" betreffende Heslinga alias
Albada te Poppingawier,12 een "genealogia familiae Galama in Coudum",13 "annota
ti~n" betreffende de nakomelingen van Doitse Albada te Irnsuml4 en een vervalste
oorkonde aangaande de Albada-wapens.!' Op hun beurt baseerden Gerlich Doy.
(1626-1685) in zijn "Libri quattuor" (Fi' en Josias Rispens (1634-1690) in zijn
"Stamboek" (G)l? zich weer op deze genealogie~n. De laatste verwijst op de titelpa
gina en bij verschillende genealogieën naar het werk van Pybe van Albada18 en bij
Albada van Goënga naar de "annotatiën by Rioerd Albada nagelaten anno 1565".!9
In de 19de eeuw werden al deze bronnen uiteindelijk door Jhr. Montanus de Haan
Hettema, die zelf een moeder Van Albada had, gebrnikt voor de genealogieën Albada
van Goënga en Albada van Poppingawier (H) in zijn Stamboek.2o Hij voegde boven
dien nog eigen verzinsels toe en kon daardoor de meeste Albada's in één genealo
gisch verband een plaats geven.
Een laatste groep bronnen van genealogische aard zijn de alliantie- en kwartierwa
pens op grafzerken en andere objecten (1). Sommige zijn tot nu toe bewaard; andere
zijn imuiddels verdwenen, maar bekend uit handschrirtelijke aantekeuingen.21 Evenals
de genealogieën moeten zij met voorzichtigheid worden gebruikt. Zij kwamen eerst
in de 16de eeuw tot stand, en zijn dus mogelijk aan de genealogie~n ontleend of ge
lijktijdig ermee ontstaan. Zij kunnen daarom niet als bewijs dienen voor de juistheid
van die laatste.
De geschiedenis van de vervalsingen rond de afstamming van de Albada' s levert al
met ~ een boeiend beeld van de genealogische wensdromen die gedurende vijf eeuw
en leefden binnen een groep families, die eigenlijk alleen door een gemeenschappe
lijke naam en afstarruningslegende onderling verbonden waren. In dit artikel kunnen
wij noch een volledig overzicht geven van de groei van de fictie rond de Albada's,
noch een uitputtende betrouwbare genealogie van al deze families. Wij beperken ons
daarom in het eerste overzicht tot de vertaling van Burmania's genealogie, de vraag
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naar de herkomst van zijn gegevens en tot enkele aspecten van de receptie van zijn
werk. In de daarop volgende paragraaf onderzoeken we of Burmartia' s mededelingen
over de Albada's ook historische "kernen van waarheid" bevatten.

Paul Noomen
Hein Walsweer

DE GENEALOGIE ALBADA VAN GOËNGA VOLGENS BURMANIA

Wij geven hier een vertaling van Burmania's Albada·genealogie. In cursief wijzen
wij op de door Burmania gebruikte bronnen en ook op enkele latere genealogische
tradities waarin zijn genealogie werd gerecipiëerd en verder uitgebouwd. Ook andere
door ons toegevoegde tekst is cursief. De vraag naar de historiciteit stellen wij hier
nog niet: die komt pas in de volgende paragraaf aan de orde. De filiatie volgens
Burmania geven wij aan met door ons toegevoegde kleine letters. Vanwege het
fictieve karakter van Burmania's genealogie en hetfragmentarische karakter van de
feitelijke genealogie hebben wij in beide overzichten afgezien van de toevoeging van
generatienununer~

Wapen "Albada": gedeeld, 1 de Friese halve adelaar, 2 doorsneden, a. in blauw een
zilveren lelie, b. in rood een zilveren roos. Een gekroonde helm met als helmteken:
een gekroonde witte valkenkop en -hals tussen een opgeheven vlucht, de rechter
vleugel blauw, beladen met een zilveren lelie, de linker rood met een zilveren roos.22
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a. Sicke Albada had de volgende drie kinderen, zoals blijkt uit zijn ...." mt 1409,
en eveneens uit een oorkonde van 1448.24 Kinderen:
b. Aesge Albada.
c. Riurd Sickez Albada, volgt.
d. Butke Albada trouwde met Aucke Hillez Bonninga, zoals blijkt mt dezelfde

oorkonde van 1448.

c ex a. Rior<! Sickez Albada leefde rond het jlUlI 1448, zoals blijkt mt
bovengenoemde oorkonde. Kinderen:
e. Agge Riurdzoon Albada, volgt.
f Site Albada trouwde met Hille Pierz Bonninga, die leefde rond 1429." Aan hen

is één dochter ontsproten, Perck Bonninga genaamd, die trouwde met Foppe
Siaerda.26 Deze allianties Bonninga-Albada, Siaerda-Bonninga en
Bonninga-Siaerda komen ook voor in de kwartierwapens (I) op de zerk van de
ouders van Douwe Roorda uit 1556.27 Omdat Roorda (C) één van Bunnania's
bronnen over de Albada's was, is dit huwelijk waarschijnlijk van hem
overgenomen. Ook de Genealogia Ayttana (A) vermeldt een alliantie
Bonninga-Albada aan het begin van de 15de eeuw, evenwel anders dan
Burmania: Hille Bonninga zou niet met Site Albada zijn getrouwd, maar met
een dochter van Wibe Minnes uit Harich. 28 Hilles moeder zou een N.N. Albada,
dochter van een Rille Albada zijn geweest,' zijn vader Pier Bonninga zou een
bloedverwant van Feicke Sickinga29 zijn geweest. 30 De latere genealogie van
Josias Rispens (G)' vermeldt tenslotte nog weer een andere relatie tussen
Albada's, Bonninga's en Siaerda's in de vroege 15de eeuw: Ris Siaerda van
Albada31 zou een dochter zijn geweest van Lieuwe Bonninga van Siaerda en
N.N., dochter van "olde Lieuue Albada".32

e ex c. Agge Riurdzoon Albada. Kinderen:
g. Here Albada, volgt.
h. Riurd Albada, volgt.
i. Siouck Albada trouwde met Take Regnalda van Wester-Nijkerk,:'l3 uit wie weer

een enige dochter Tiets, die trouwde met' Riurd Roorda. Deze Take en Siouck
stierven in 1413 en zijn beiden in Thabor begraven.34

g ex e. Here Albada had, zoals Douue Rorda wil, Mary Jungema tot vrouw, hoewel
bij niet weet wiens dochter zij zou zijn geweest. Dat deze informatie en die over het
huwelijk van hun dochter Ris met Lolle Ocldnga inderdaad afkomstig was van
Douwe Roorda (C) wordt bevestigd door de kwartierwapens (I) Ockinga-Foppinga,
Albada-Jongema en Ockinga-Albada op de grafzerk(uit 1556) van Douwes ouders
Frans Roorda en His Sjaerda;35 genoemde Ris Sjaerda zou vernoemd zijn naar haar
grootmoeder Ris Ockinga-Albada. Kind:
j. Ris Albada, die trouwde met Lolle Ockema, uit wie weer Here Ockema. Deze

Lolle stieIfin 1466, zij echter in 1469; beiden zijn ze in Burgwerd begraven.36

h ex e. Riurd Albada, ridder, had Magdalena Siaerda tot vrouw, zoals Douue
Roerda wil, de dochter van Sicke Siaerda en Catharina Roorda.37 Riurd stieIf zelf in
1423 te Goënga; zij echter in 1424. Behalve een dochter zijn aan hen de volgende
zoons ontsproten, die ieder voor zich verschillende wapens voerden, zoals hierna zal
worden uitgelegd. Douwe Roorda (C) moet in contact hebben gestaan met Ruurd
Albada. Diens "memoria" (B) vermeldt namelijk: "Anno Domini 1423 Magni conf.
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dagh is gestorven den eedelen heer ende ridder heer Riuerdt Aggez van Albada opt
stens van Vryeborch ofte Albadahuys binnen Goeingha, ende aldaer begraven. Anno
1424 Pontianus mart. is gesturven vrou Magdalena van Ziaerda syn wyff ende was
een dochter van alde Sicke Ziaerda ende Katryn van Roorda ende is gestorven op
Zyaerdahuys gelegen onder 't dorp ofte clockeslag van Franeker in iaer 1418 ende
met vier witte ossen gebrocht in 't convent van Aengium ofte Oengon ende daer
begraven". Kinderen:
k. Dedrick Albada stierf zonder kinderen in het jaar ...; hij voerde als wapen: een

rode leeuw in een gouden veld. De door Pybe van Albada gemaakte valse
oorkonde (E) vermeldt dat de Albada's dit wapen mogen voeren op grond van
een (uiteraard valse) oorkonde, die zou zijn uitgevaardigd door de graaf van
Holland in 832, omdat zij "geboren echte gravenzonen " geweest zouden zijn. 38

1. Riurd Albada voerde als wapen: naast een halve adelaar boven een lelie en
beneden een roos. Dezelfde valse oorkonde (E) vermeldt dat een Riuerdt Sickaz
Albada blijkens een (uiteraard ook valse) oorkonde die zou zijn uitgevaardigd
door de koning van Frankrijk in 1413, een witte lelie in een blauw veld mag
voeren, omdat hij in een toernooi had gewonnen van "de jonge hertog van
Beyeren". Een Sicka Aggenz en een Aggha Aesghaz Albada zouden volgens
dezelfde bron blijkens een oorkonde van 1424 een witte roos in een bloedrood
veld voeren, "tot een klagelijke memorie van hun uitstoting uit het eifelijke
graafschap van Holland". 39

m. Wiek Albada trouwde met Hette Dekema, zoals blijkt uit zekere overeenkomst
uit 1448.40 Deze alliantie Dekema-Albada komt ook voor in de kwanierwapens
(I) op de zerk van Pieter van Dekema uit 1568.41 Burmania dankte de gegevens
over dit huwelijk waarschijnlijk aan Douwe Roorda. 42

n. Sicke Riurdz Albada, volgt.
o. Doitse Albada, volgt.
Elders in zijn boek noemt Burmania nog een tweede dochter van Riurd Albada:

Ansck Albada. Burmania vermeldt over haar: "Douwe Roorda verzekert dat
Schelte Scheltinga in Huizum een vrouw Ansck Albada had, die een zuster
Wiek Albada had, de vrouw van Hette Dekema",43 Deze alliantie Schelterna
van Huizum-Albada komt ook voor in de kwartierwapens (I) op de zerken van
Aylva's uit 1548 en 1563.44

n ex k Sicke Riurdz Albada, ridder, had tot vrouw Catharina Poppinga, met een
moeder N.N. Rottarda. Hij stierf in Goënga in 1426, zij in 1432. En hij voerde als
wapen: een wit zwaard met de punt omlaag, met aan beide zijden een ster, in een
blauw veld. Waarschijnlijk is dit ontleend aan de "memoria I' van Ruurd Albada (B):
"Anno 1426 Agneta virgo is gestorven den edelen ende erentvesten ridder heer Sicka
Riuerdtz van Albada binnen Goeingha hoeren (Riuerdt en Magdalena) zoen, ende
aldaer begraven. Anno 1432 Blasii confesso is gestorven vrou Katharyn van
Poppingha syn wyff; ende waes een dochter van rycke Rienck Poppingha van
Poppinghawyer ende Tyets Rotterda van Deersum syn wyff,' ende was een dochter
van Riuerdt Rottaerda ende Wyts Benedixma syn wyffvan Gau ende binnen Deersum
begraven". Latere genealogen, zoals Doys (F) en Rispens (G), geven bovendien een
beschrijving van het wapen van Rienck Poppinga en noemen hem als stichter van de
kerk van Poppingawier. 45 Omdat Burmania hetzelfde .wapen Poppinga ook reeds
kende/6 zal de informatie over dit wapen eveneens, van Ruurd Albada afkomstig
zijn.47 Kind:
p. Agge Sickez Albada, volgt.
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Latere genealogen geven Sicke Ruurds nog andere kinderen,'. wij noemen:
"Eelck Albada, trouwde Botte Gales Heslinga van Galama" te Poppingawier,
aldus het Stamboek (H) van De Haan Hettema; van dit echtpaar zou de familie
Albada van Poppingawier afstammen.48 Ter toelichting diene het volgende. De
door Burmania overgenomen vermelding van een huwelijk tussen Sicke Albada
en Catharina Poppinga van Poppingawier in de "memoria " van Ruurd Albada
(A) is de eerste, nog impliciete, aanwijzing dat men reeds in de 16de eeuw
veronderstelde dat de Albada's van Poppingawier qfstamden van die van
Goënga. In latere genealogieën werd deze relatie verder uitgewerkt. Andries
van Albada venneldde in zijn "memoria" (D) dat Hette Bottez Heslema te
Poppingawier de naam en het wapen van Albada voerde; een latere hand
voegde toe dat de moeder van zijn vrouw Syts Pibes Sytthiema te Poppingawier
"His Albada" was.49 Josias Rispens (G) stelde op gezag van Pybe van Albada
(E) dat deze "His Ziaerda van Albada" een dochter was van Lieuwe Bonninga
van Ziaerda en N.N. Albada, een dochter van "olde" Lieuwe Albada.50 Een
kwartierstaat Erninga uit 173151 meldt daarentegen dat de moeder van Hette
Bottes Heslinga een Eelck Albada was; De Haan Hettema (H) tenslotte wist te
melden dat deze Eelck een dochter van Sicke Riurdz Albada (n) was.52

N.N. Albada, gehuwd met oude luw Dekema; aldus Gerlieh Doys (F)."
Volgens deze vennelding kwam een alliantie Dekema~Albada dus in een andere
generatie tot stand, dan volgens Ruurd Albada en Burmania.54

"Hessel Albada (of Abbema) te Huizum, trouwde Wiek Oenema", aldus het
Stamboek (H) van De Haan Hettema. In werkelijkheid behoorde deze Hessel
tot de Abbema's van Huizum. De verwarring ontstond doordat ook de Albada's
wel als Abbema voorkomen.55

o ex h. Doitse Albada in Sloten, die als zijn wapen voerde drie gouden sterren op
een blauw scbild, zoals mij blijkt uit een oorkonde van 1465. Ook blijkt mij uit een
oorkonde van 1464 dat de hierna volgende Rienck en Lieuue zijn zoons waren.56

Kinderen:
q. Rienck Doitzesoen Albada, volgt.
r. Tied Albada trouwde met Agge Sirckz Donia" van Harinxma, zoals mij blijkt

uit een oorkonde van 1463. Ook de "Genealogia Ayttana" (A) noemt een Thiet
N.N. als vrouw van Agge Donia; in een tweede huwelijk zou zij met Wibe
Jarichz (Jelckema) van Meskewier zijn getrouwd. 58

s. Lieuue Doitsis Albada.59

t. N.N. Albada, volgt.

p ex n. Agge Sickezoon Albada had tot vrouw Sjouck Roorda, de dochter van
Riurd Roorda uit Tiets Regualda. Agge stierf zelf in 1462; zij echter in 1469. Dit is
ontieend aan de "memoria" van Ruurd Albada (B): '}Inno 1462 Katharinae virgo is
gestorven Agga Sickaz Albada, een soen van heer Sicka Albada ende vrou Katryn
Poppingha syn wyff, ende hadde tot een wyve Sdouck Roorda genaemdt, ende waes
een dochter van olde Riuerdt Roorda van Tzomarum, ende Sydts Aylua van
Witmarsum syn moeder,60 beyde begraven binnen Oengum. Anno 1469 concept.
Mariae is gestorven Tyets Regnalda van Nytzerck d'huysvrou van Riuerdt Roorda,
ende was een eenige dochter van Taecko Regnakla ende Sdouck Albada, welke syn
begraven binnen Tabert 1413 op scedinge der Apostelen dach, dach nae dach
gestorven".61 Kind:
u. Riurd Aggezoon Albada, volgt.
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q ex o. Rienck Doitzez Albada had als vrouw Siouck te Meskewier, zoals blijkt uit
een oorkonde van 1460. Ook de "Genealogia Aytrana" (A) deelt mee dat Siouek
Aytta, enige dochter van Ferriek Aytta en Sydtz van Hemriksend, eerst trouwde met
Jarich (Jelckema) van Meskewier; hun zoon Wibe Jarichz zou met Tieth (Albada, zie
bij r) zijn getrouwd; hun dochter Sydtz met Haye Albada, de bastaardzoon van haar
stiefvader Renick Albada. Siouck hertrouwde met Renick Doitzez Albada; zij hadden
een dochter Jel. 62

V. Jel Albada, volgt.

t ex o. N.N. Albada trouwde, zoals Douue Roorda meedeelt, met zekere Dode, een
burger van Sneek. Aan hen zijn de volgende kinderen ontsproten:
w. Doitze Albada, die de familienaam van de kant van zijn moeder aannam, was

tweede pastoor van Sneek.63

X. Jelmer Albada, volgt.

u ex p. Riurd Aggez Albada had tot vrouw Feddu Donia van Burgwerd, de dochter
namelijk Van Tiebbe Donia uit Wornek Unia. Deze Tiebbe Donia was de broer van
Sirik Donia van Oosterend, ... 64 Dat deze Feddu de vrouw van Riurd Agges was
blijkt uit eeu oorkonde van 1523. Ontleend aan de "memoria" van RuurdAlbada (B):
"Anno 1508 is gestorven Riuerdt Aggez van Albada op Stensterastate binnen
Burguert, Hyemert genaempt, ende bynnen Burguert begraven. Anno 1535 is
gestorven binnen Eedens Feddu van Donia synen huisvrouue ende aldaer
begraven".65 Kind:
y. Tiebbe Riurdz Albada, volgt.

v ex q. Jel Albada trouwde met Hessel Kempes Jongerna. Zij baarde hem Rienck,
Kernpe en Jel Jongema, zoals men uitgebreider kan zien bij Jongema.66 Nadat haar
eehtgenootwas overleden trouwde deze Jel met Otto Douues, een burger van Sneek,
met wie zij een dochter Anna kreeg. Deze wordt ook Albada genoemd, omdat ze de
familienaam voor zich behouden heeft.67 De "Genealogia Ayttana" (A) geeft over hen
en hun dochter Anna afwijkende gegevens. Zowel deze "Genealogia" als die van
Burmania zijn op sommige punten onjuist. 68 Dochter:
Z. Anna Albada; zij trouwde met Haringh Glins."

x ex t. Jelmer Albada,7° eveneens de familienaam Albada behoudend, verwekte de
volgende kinderen:
aa. Dode Albada. 71

ab. Jan Albada.72

ae. Frerick Albada, volgt.
ad. Winke Albada."

y ex u. Tiebbe Riurdz Albada, enige zoon van Riurd Aggez Albada en Feddu Donia
trouwde met Sits Wibrens, een vrouw uit het volk. Kind:
ae. Riurd Albada, die trouwde met Jel Sappedr, eveneens uit het volk;" het fortuin

van zijn vader begon te verminderen; hij is tot annoede vervallen. En van de
twee zoons die hij naliet is de een ....75 en werd de ander in de kunst der
mechanica opgeleid.76

ac ex x. Frerick Albada77 Kinderen:
af doctor Aggeus Albada, ooit (raadsheer) in het Hoge Hof te Leeuwarden (het
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Hof van Friesland), vervolgens assessor van de Kamer (het Rijkskamergerecht)
te Spiers, trouwde N.N. Ook hier blijkt dat Burmania de "Genealogia Ayttana"
(A) niet gekend heeft: deze vermeldt de naam van Aggaeus' vrouw Jets Aytta.78

ag. Tied Albada.79

FEITEN OVER DE ALBADA'S

Zoals gezegd stellen wij ons niet tot doel een volledig overzicht te geven van alle
Albada's. Wij beperken ons tot die personen, die door Burmania en zijn bronnen
worden genoemd en over wie historisch betrouwbare gegevens voor handen zijn.
Deze personen worden met een volgnummer aangegeven. In cursief voegen wij een
verbindend commentaar toe.

Staveren, Goënga
Wat is er nu waar van de Albada-stamboom van Upcke van Bunnania? Bij de
beantwoording van die vraag kan een passage uit de "Genealogia Ayttana" tot nwtto
dienen: "en van toen af begon het aanzien van de in Friesland vooraanstaande
familie der Albada's te dalen". Dit dalend aanzien zou het gevolg zijn geweest van
de doodslag door een Albada op een rechtdag in Boisward.80 Als we de
fragmentarische gegevens combineren, dringt zich het beeld op van een familie die
ooit tot de top van de Friese adel behoorde en daarna inderdaad in aanzien daalde.
In de vetes van de 15de eeuw lukte het haar niet haar positie in het Lage Midden en
de Zuidwesthoek te handhaven. Opmerkelijk is dat haar machtsbasis en interesses
deels in de steden lagen: aanvankelijk in Staveren, later ook in IJlst. We kennen van
hen verder een militaire expeditie naar de vlek Woudsend. Bovendien schrijft de
traditie hun een deel van de heerschappij over het stadje Sloten toe. In het midden
van de 15de eeuw verzwagerden zij zich tenslotte ook met de hoofdelingen van de
marktvlek Joure. lJ1 Nog voor het einde van de eeuw stierven zij in mannelijke lijn uit.
De herinnering aan het oude geslacht bleef echter - blijkens de bij verschillende
families weer opduikende naam en blijkens de omvangrijke genealogische fictie 
levend. De oudste gegevens, uit 1334, 1374 en 1383, getuigen nog van een
aanzienlijke positie in Staveren en waarschijnlijk ook in Goënga.

(1) Sicke Albada, ook bij Bnrmania (a). In 1374 heeft hij recht op de inkomsten uit
de halve grafelijke tol te Staveren. Hij had deze verkregen van Alaert Simonsz, "(s)in
lieve maech", die ze op zijn beurt had gcl5rfd van zijn vader Sîmon Alardsz. De
laatste was er in 1334 door de graaf mee beleend. Rond 1383 dreigt Sicke Albada
samen met zijn neef Feicke Sickinga "ende alle onsen vrienden" de Hamburger
kooplieden die de tol niet betaalden te water en te land schade toe te brengen.82

Sicke AlbOOa manifesteert zich dus als echte hoofdeling avant la lettre: hij komt uit
een familie die in het begin van de 14de eeuw belangrijke rechten in leen heeft van
de graaf, en hij durft zelfs de machtige stad Hamburg met een vete te dreigen. De
16de~eeuwse pretentie dat de Albada's van de Hollandse graven zouden afstammen
(zie bij kj, kan een herinnering aan deze leenband met de graaf zijn. lJ3 Behalve
rechten te Staveren heeft Sicke Albada waarschijnlijk ook in de omgeving van Sneek
een machtspositie. De oorkonde van hem en zijn neefFeicke Sickinga van rond 1383
wordt in Sneek opgesteld. Bovendien is van Feicke Sickinga bekend dat hij
hoofdeling te Goënga in de Sneker Vijfga was; diens dochter trouwde met de Sneker
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hoofdeling Rienck Bockema. Zij waren op hun beurt de schoonouders van Agge
Harinxma, waardoor zowel het Sneker hoofdelingschap als Sickingastate te Goënga
aan de Harinxma's kwamen. lJ4 Ook Sicke AlbOOa woonde waarschijnlijk te Goënga.
Ten noorden van het dorp lag namelijk Albadastate. Evenals bij Sickingastate lag er
naast een stinswier, een herinnering aan de militaire machtspositie van vroegere
bewoners.. ln 1587 en 1718 wordt deze wier nog genoemd. lJS Traditioneel wordt deze
state beschouwd als het oorspronkelijke stamgoed van de adellijke Albada's, die
volgens Burmania afstammen van Sicke Albada. lJ6

In tegenstelling tot de eigendomsgeschiederiis van Sickingastate is die van
Albadastate slechts in globale termen te beschrijven. Rond 1500 was het goed
eigendom van Hessel Jongema, getrouwd met Jel Riencksdr Albada (nr. 10). Omdat
het, in tegenstelling tot andere goederen, niet in het testament van haar grootvader
Doitse Albada (nr. 7) wordt genoemd, is het waarschijnlijk dat het al langer aan de
familie Jongama behoorde. Er zijn andere gegevens die op een nauw contact tussen
Jongema's en Albada's wijzen. Zo worden soms de namen Albada en Jongema
afwisselend voor dezelfde persoon gebruikt. 87 De voornamen Ade en Hessel komen
bovendien bij beide families voor. Jongema's en Albada's hebben verder in de 15de
eeuw stinzen in Rauwerderhem en ook in andere opzichten Was er veel onderling
contact.

88
Tenslotte komt op 16de-eeuwse grafstenen een alliantiewapen

AlbadawJongema voor, toebehorend aan een ook bij Burmania voorkomend echtpaar
dat in het eerste kwart van de 15de eeuw zou hebben geleefd. lJ9

Hoewel de precieze verhoudingen onduidelijk blijven, lijken al deze relaties tussen
beide families het eenvoudigst verklaard te kunnen worden door de aanname van een
huwelijk Albada-Jongema rond 1400, waaruit beide families patrilineair dan wel
matrilineair stammen. Ongeveer twee generaties na Sicke Albada, in 1427, komen
we in Goënga wederom een Albada tegen.

(2) Ada Albaede. Hij zegelt in 1427 voor Goënga een accoord over het onderhoud
van waterstaatswerken in het Nieuwland bij Sneek. Aannemelijk is daarom dat hij
op Albadastate woonde.90 Voor Boznm zegelt gelijktijdig Eeda Kempaz (Jongema),
grootvader van genoemde Hessel Jongema (nr. 10).91

LDst, Westhem
In de vetes tussen Schieringers en Vetkopers in de volgende decennia is herhaaldelijk
sprake van een Hessel die vanuit verschillende steunpunten vetes voelt tegen de
Schieringer hoofdelingen. Het staat niet vast dat het steeds dezelfde persoon betreft;
voorzichtigheidshalve geven wij de verschillende berichten daarom onder aparte
nummers. Zoals hierna wordt uiteengezet is het evenwel het meest waarschijnlijk dat
het wel om dezelfde persoon gaat.
Indien we van die identiteit uitgaan, kan de positie van Hessel en zijn nageslacht als
volgt worden getypeerd. Vanwege hun relatie met de omgeving van Sneek en de
steden van de Zuidwesthoek en het Lage Midden, lijkt het zeer goed mogelijk dat
deze 15de-eeuwse Albada's nakomelingen zijn van Sicke Albada die in de 14de eeuw
rechten te Staveren en belangen in de omgeving van Sneek had. De neergang van
Staveren en de opkomst van meer landinwaarts gelegen plaatsen zou in dat geval
weerspiegeld kunnen zijn in de familiegeschiedenis van de Albada's: ook andere
Staversefamilies, zoals de Hoppers en de Jarges' verlegden in de 14de en 15de eeuw
hun activiteiten naar Sneek, Leeuwarden en Groningen. Terwijl de neven Sicke
Albada en Feicke Sickinga aan het eind van de 14de eeuw nog samen optrokken bij
de verdediging van hun recht op de tol van Staveren, is het duidelijk dat deze latere
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Albada's tegenover de Schieringer hoofdelingen Harinxma, nakomelingen van Feicke
Sickinga, zijn komen te staan. Inzet van de strijd was de heerschappij in de streek
rond Sneek. De Albada's en hun bondgenoten verliezen daarbij hun posities aan de
Hemdijk, in IJlst en misschien in Sloten. Ook met hun mogelijke verwanten92

Jongema raken zij in vetes gewikkeld over de heerschappij in Rauwerderhem. Pas
na de beëindiging van de Donia-oorlog in 1462 treden zij tot het Schieringer kamp
toe.

(3) Hessel te IDst. Hij wordt - waarschijnlijk vóór 1430 - door de zonen van Haring
toe Heeg, de stamvader van de Schieringer hoofdelingen Harinxma' s, uit de stad. Inst
verdreven, samen met ene Egge. Sindsdien hebben de Harinxma' s behalve te Heeg,
Sneek en Oosterend ook in Dlst een steunpunt. Waarschijnlijk behoorde hij tot .de
familie Albada, die in dat geval dus enige tijd een gedeelte van de heerschappij te
Dist uitoefende. De kronieken delen mee dat Hessel later te Irnsum woonde en
roofde en veel schade aanrichtte in het land.93

Omdat in 1447 sprake is van een Hessel Albada aan de Hemdijk (nr. 4) met een
zoon DoykalDoytha en omdat vanaf1458 te Imsum - de plaats waar Hessel van IJlst
(nr. 3) zich gevestigde - een Doitse Albada (nr. 6) optreedt, is het waarschijnlijk dat
Hessel te IJlst en Hessel Albada aan de Hemdijk één persoon is en dat hij de vader
is van Doitse Albada te Imsum. Hoewel wij hiervoor geen sluitend bewijs kunnen
leveren, ondersteunt de politieke opstelling tegenover de Harinxma's van,de
genoemde personen deze hypothetische identificatie.

(4) Hessel Doykaz Albada alias Hessel Jongama94/Juuinga." Een Hessel Doykaz te
Westhem zegelt in 1434 een oorkonde betreffende verkoop van land uit Sickingagoed
te Tjalhuizum.96

In de zomer van 1443 neemt Bocke Harinxma van Sneek met 30 man Hessel
Jongama's stins aan de Hemdijk in; ze breken die af, zodat er geen steen op de
andere blijft. Bocke en zijn mannen waren op de temgweg naar Sneek van een
vetetocht naar Hemelum tegen de Vetkopers Allert Dodaz uit Staveren en Gale
(Galema) van Kondum.97

In. 1447 komt het tot een vrede tussen Harinxma en Albada." Bocke Harinxma van
Sneek, Douwe Harinxma van Heeg, de kinderen van Epe Harinxma van IJlst en
Hamme Homminga enerzijds en Hessel Doykaz Albada en zijn zoon Doyka
anderzijds regelen daarbij een groot aantal punten. De wederzijdse schade die de
pachters van beide partijen in de wijde omgeving, bij de verschillende militaire
expedities hebben geleden wordt geïnventariseerd; g,enoemd worden onder meer de
verwoesting door de Harinxma's van het huis aan de Hemdijk en een vetetocht van
de Albada' s naar Woudsend. Bocke Harinxma zoende de dood van HesseIs zoon
Siert. Gelijktijdig worden talrijke geschillen over onroerend goed geregeld, onder
meer over Tynghelragoed; Hessel krijgt land in Synoadawier, Buttamaland,
Yolmerameede,99 Galckagoed,100 Andelagoed101 en de goederen die hij aan de
Hemdijk bezeten heeft. Met de kinderen van Sierck Hatinxma alias Douia (zie nr.
8) zal nog een aparte vrede worden gesloten. Als zoenman van Hessel treedt op Lolle
Ockinga (nr. 6). Hessels kinderen volgens de zoenbrief van 1447 zijn DoykaIDoytha
Albada (mogelijk nr. 7) en een bij de vete omgekomen zoon Syeert Hesselz.

(5) Bauck Hesselswyf. Zij testeert in 1452.102 Ze wil begraven worden in de
Broerkerk in Bolsward. Ze laat veel legaten na aan personen en kerkelijke
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instellingen. 103 Haar goederen liggen ondermeer aan de Hemdijk in de omgeving van
Nijland en Westhem. Wybingagoed in Nijland bestemt ze voor de stichting van een
prebende te Bolsward, het latere Wybingaleen. Haar belangrijkste erfgenamen zijn
Ebel, de vrouw van Ynne Bockes (nr. 13) enerzijds en haar "zusterlingen" en de
kinderen van Douwe Hiddema anderzijds. Bij de uitvoering van haar testament is een
belangrijke rol weggelegd voor Lolle Ockinga, gehuwd met Risse (nr. 6).
Bauck is met een Hessel getrouwd; uit haar testament blijkt evenwel dat zij zich in
verschillende opzichten van hem distantieerde. De ligging van haar goederen aan de
Hemdijk en de nauwe relatie met Lolle Ockinga104 hebben verschilIende auteurs doen
veronderstellen dat haar man Hessel dezelfde is als Hessel Albada (nr. 4).

Indien we aannemen dat Bauck Hesselswyf de vrouw was van Hessel Albada, en dat
HesseIs zoon DoykalDoytha identiek is aan Doitse Albada (nr. 7), zou hetfeit dat de
laatste in Bauc/cs testament nietwordt genoemd en dat van hem en zijn nakomelingen
geen grondbezit in de omgeving van de Hemdijk is geattesteerd, er op kunnen wijzen
dat hij een zoon uit een ander huwelijk van Hessel Albada was. HesseIs huis aan de
Hemdijk zou dan afkomstig kunnen zijn uit Bauc/cs familie en dus geen oud
Albadagoed zijn gewees!'
Burmania geeft in zijn genealogie verder verschillende huwelijken van
Albada-dochtersj waardoor ook andere Friese families in vrouwelijke lijn uit de oude
Albada's zouden stammen. De van Ruurd Albada overgenomen allianties van diens
voorouders lijken, gezien het fictieve karakter van zijn "memoria ", geheel aan de
fantasie ontsproten. Van andere allianties, zoals die met de Banninga's 00, Siaerda's
(h), Oedsma'sl05 en Regnalda's (ij, is de historiciteit moeilijker te verifiëren of
falsifiëren. Weliswaar is van sommigen van de aangehuwden. zoals van Hille
Bonninga, bekend dat zij historische personen zijn geweest en komen op 16de-eeuwse
grafzerken ook kwartierwapens Siaerda-Albada, Bonninga-Albada en Oedsma-Albada
voor,l(){j maar daarmee zijn deze huwelijken nog niet bewezen. Wij laten Burmania's
berichten erover daarom verder rusten.
Met sommige andere van de door hem genoemde allianties is het evenwel anders
gesteld. Hoewel ook daarvoor een sluitend bewijs ontbreekt, beschikken we wel over
zelfstandige historische gegevens die parallel lopen met of zeer goed aansluiten bij
Burmania's genealogie, Dat is het geval met het hierboven reeds genoemde huwelijk
Albada-Jongema (na nr. 1), met de hierna behandelde alliantie Ockinga-Albada (nr.
6) en met de later nog te bespreken allianties met Donia (nr. 8), Rotterda, Dekema
en Schelterna (nr. 21).

(6) Lolle Ockinga, ook bij Burmania (i). Hij is getrouwd met Risse N.N."" In 1447
treedt hij op als zoenman voor Hessel Albada (nr. 4). In 1452 worden Lolle en Risse
door Bauck Hesselswyf (nr. 5) belast met een deel van de uitvoering van haar
testament. In 1456 krijgen zij van Lolles tante Gerland Hermana een legaat. 1O'

Loties vrouw Hisse zou volgens kwartierwapens op 16de-eeuwse grafzerken en
mededelingen van Douwe Roorda en Burmania een Albada (i) zijn geweest. Of het
nauwe contact tussen Lolle en Risse enerzijds en Hessel en Bauck Hesselswyf
anderzijds als bevestiging van deze alliantie Ockinga-Albada mag worden gezien, of
dat omgekeerd het nauwe contact de aanleiding was deze alliantie te veronderstellen,
is onduidelijk.

Irnsum, Rauwerd
Zoals Sicke en Hessel Albada in Btaveren en IJlst,109 zo hebben ook volgende
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generaties naast hun goederen en stinzen op het platteland belangen in steden en
andere niet~agrarische centra. Doitia Albadatesteert in 1466 in Sneek en wil cklar
ook begraven worden. Hij is getrouwd met een vrouw Oenema, uit een
hoqfdelingenfamiiie die behalve een stins in Terkaple ook een steunpunt had in de
opkomende handelsbuul1 Joure. J10 De traditie wil bovendien dat Doitse ook rechten
heeft op de heerschappij in Sloten.

(7) Doitia Albada, ook bij Bunnania (0). Hij is hoofdeling te Jmsum; mogelijk naar
zijn bezit op Abbingawier aldaar wordt hij ook wel met de toenaam Abbema
venneld.1ll Hij zegelt in 1459 en 1460. Op het randschrift wordt hij Doika Butkiema
genoemd; hij voert dan inderdaad het door Burmania vermelde wapen met drie
sterren.112

In 1458 breekt in het Lage Middeu eo de Zoidwesthoek de zogenaamde Douia-ooriog
uit. In deze oorlog worden verschillende afzonderlijke vetes tussen Schieringer en
Vetkoper hoofdelingen uitgevochten. Hoewel Doitses waarschijnlijke vader Hessel
zich in 1447 met de Schieringer Harinxma's had verzoend, staat Doitse weer, evenals
Hessel roud 1430 eu iu 1443, aan de Vetkoper kant. In 1458 strijden de Harinxma's
en Focke Eeskes tegen Doitse en zijn zoons Lieuwe en Renick; Lieuwes steenhuis
te Imsum wordt daarbij ingenomen ll3 en ook over de stins Meskewier, waarop zowel
ReIiICfUoitses als Focke Eeskes door een huwelijk met-vrouwen Jelckema van
Meskewier rechten meenden te kunnen doen gelden, bestaat onenigheid.114 In 1459
slaat Lieuwe Doitses "toe Rauwert op die buren" Hessel Edez (Jongema) van Bozum
dood, een zoon van Ede Kempez (zie bij nr. 2) en getrouwd met een Harinxmavan
IJlst; hun respectievelijke broers Reniek Doitses te Akkrum en Kempe Jongema van
Rauwerd, zelf een zwager van de Harinxma' s van Sneek, komen daardoor ook met
e1J(w· in couflict. ll5 In 1462 sluiten de Douia's (nr. 8), die tijdens de Douia-oorlog
de Vetkoper partij waren toegedaan, vrede met hun Schieringer neven Harinxma. De
relatie tussen de Donia's en de Albada's is zo sterk1l6 dat we daarna ook de Albada's
in het Schieriuger kamp tegenkomen: de Vetkopers Ga1e (GaJema) van !'è0udlpll en
Jancke Douwama van ~~~~er vallen in 1463 Doitse Albada's huis te Imsum en
Renick Doitses' huis te Akkrum aan. Ondanks deze overgang van de Albada's naar
het Sehieringer kamp, blijft de vete tussen hen en de Jongema's tengevolge van de
doodslag in 1459 bestaan: pas in 1473 wordt de dood van Hessel Jongerna gewroken
door zijn neef Ade (Kempes) Jongerna van Rauwerd, die dan Lieuwe Doitses in
Irnsum doodt. Daarna komt het oók in dit conflict waarschijnlijk tot een vrede:
Hessel Kempes Jongema, een broer van Ade, blijkt later namelijk met de dochter van
Lieuwes broer Renick Doitses gehuwd te zijn (nr. 10).117
Doitse Albada maakt in 1466 zijn testament. Hij wil begraven worden voor het
O.L.V.-altaar in de kerk van Sneek. Hij geeft legaten aan verschillende kloosters ,en
kerken, waaronder die te Imsum, Rauwerd en Roordahuizum. Aan zijn kinderen laat
hij vier met name g~noemde goederen na. Zijn vrouw Saepck krijgt volgens zijn
testameut@,Irighilgóëa)e Jmsum. Volgeus eeu later bijschrift op een copie van het
testament is-ZïF'[vin Douma geslachte weest".118 Als we bedenken dat in de 1600
eeuw de namen Douma en Oenema door verzwagering van beide families vaak: als
equivalent worden gebruikt,119 wordt de bedoeling van deze mededeling duidelijk:
volgens Janc1m Douwama was de moeder van Doitses zoon Renick (Albada) van
Flaerzum ~lansum) een zuster van Onna van der Cappelle, de stamvader van de
familie oerîèiiîä-van Terkaple. l20 Volgens zijn testament had Doitse de volgende
kinderen:- - .-.
1. Rienck Albada, volgt nr. 9.
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2. Lieuwe, ook bij Bunnania (s). Zijn betrokkenheid bij de vetes iu het Lage
Midden eu de Zuidwesthoek en ziju dood in 1473 kwameu hierboven ter sprake.

3. Syt Albada. Zij krijgt iu 1466 bij testament van haar vader "dat groete guedt toe
Abbinghawier" onder Imsum.

4. HiJke Albada krijgt volgens dat testameut "dat gued daer Ids op woeut toe
Abbinghaweer".

Omdat zij niet in Doitses testament voorkomt is het onzeker of ook een dochter was:
5. Tied Albada, genoemd door Bunnania (r). Zie hierna.

(8) Agge Siercksz (Harinxma alias) Douia, ook bij Bunnania (r). Hij woout in 1458
"toe Slooten op't huis van zyns wyffs wegen". Hij belegert zijn neef Wattya \
Harinx.ma, die eveneens een huis binnen Sloten heeft, omdat hij alleen de
heerschappij binnen Sloten wil hebben. Agge Donia en zijn broers komen daardoor
tegenover de Harlnxma's, een der belangrijkste Schieringer families, te staan en
sluiten zich aan bij de Vetkopers. Door ingrijpen van Bocke Harinxma van Sneek,
de vader van Wattye, wordt Agge uit Sloten verdreven waarna Wattye Agge Donia's
huis en de heerschappij verkreeg "ende zynen erwen tot noch toe".12l Bij de strijd om
de heerschappij te Sloten, waarop Agge dus namens ziju vrouw aanspraak maakt, en
bij de andere vetes waarin Agge Doma tijdens de Donia-oorlog betrokken raakt,
wordt hij gesteuud door de Vetkoper Doltse Albada (nr. 7) en diens zoons; alsna
1462 de Donia's met de Harinxma's en andere Schieringers vrede sluiten en zich bij
de Schieringer partij voegen, gaan Renick Doitses Albada en zijn broer Lieuwe
eveneens naar die partij over, nwant Rienick (Doytyez) hieldet met Doenya" .122

Bunnania gaf in zijn Albada-genealogie de hechte relatie tussen Donia's en Albada's
ook een genealogische dimensie. Agge Donia zou volgens hem namelijk gehuwd zijn
met Reuicks zuster Tied Albada (r). De heerschappij te Sloten zou eerder dus deels
aan de Albada's hebben behoord; Burmania meende daarom dat ook Tieds vader
Doitse Albada al te Sloten woonde. Zoals vaker loopt ook hier de uit betrouwbare
bronnen af te leiden "circumstantial evidence" parallel met Burmania's
Albada-genealogie, zonder dat daaruit met zekerheid mag worden geconcludeerd dat
de genealogie daardoor wordt bevestigd.

Tegen de historiciteit van het door Burmania veronderstelde huwelijk Donia-Albada
zou kunnen pleiten het ontbreken van een dochter Tied in het testament van Doitse
Albackl (nr. 7) en het feit dat Worp van Thabor anderen expliciet als zwagers van
Agge Dania aanduidt, maar in dezelfde passage Renick en Lieuwe Albada niet zo
betitelt. 123

Hoewel een huwelijk Donia-Albada dus niet te bewijzen is, zou het uitstekend passen
bij de gegevens die oorkonden en kronieken ons over beide families geven. Zo is het
opmerkelijk dat Agge Donia een zoon Doitse Donia!24 had, die naar een grootvader
Doitse Albada genoemd zou kunnen zijn. Het huwelijk tussen een dochter van Doitse
Albada en een zoon van Sierck Donia zou verder zeer goe.d een uitvloeisel kunnen
zijn van de vrede die blijkens de zoen van 1447 nog tussen SiercIcs kinderen en
Doitse Albada en diens vader Hessel (nr. 4) zou worden gesloten. Dat de traditioneel
Vetkoper Albada's na de terugkeer van de Donia's naar de Schieringer partij in
1462 ook deze overstap maakten, zou bovendien goed verklaarbaar zijn als zij met
de Donia 's verzwagerd waren (zie bij nr. 7). Dat politieke en verwantschappelijke
relaties elkaar zo over en weer beïnvloedden valt bij de hoofdelingen in de 15de
eeuw vaker- ondermeer bij de Harinxma's/Donia's - waar te nemen. Verder weten
we uit de "Genealogia Ayttana"dat Agge Donia inderdaad een vrouw Tieth heeft
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gehad, hoewel niet wordt vermeld dat zij een Albada was. Een machtspositie van de
Albada's in Sloten zou tenslotte goed aansluiten bij de reeds eerder ges,ignaleerde
belangstelling van deze familie voor de steden en andere handelsplaatsen in de
Zuidwesthoek (Staveren, Ijlst, Woudsend en Joure).
Het is verleidelijk bij de hypothesevorming over de heerschappij te Sloten in de
periode v6ór de Donia-oorlog nog een stap verder te gaan en een parallel met de
rechten op de tol van Staveren, een eeuw eerder, te trekken. Als Agge Donia's
vrouw, door wie hij rechten had in Sloten, inderdaad een Albada was, is het goed
mogelijk dat zij een nazaat was van Sicke Albada (nr. 1). Opmerkelijk is dat Wattya
Harinxma, de andere hoofdeling te Sloten, een achterkleinzoon was van Feicke
Sickinga, Sicke Albada's neef. De veronderstelling ligt dan voor de hand dat de
heerschappij te Sloten in de 14de eeuw evenals de halve tol van Staveren aan de
neven Albada en Sickinga gezamenlijk behoorde. De rechten van Agge Donia's
vrouw zouden dan op die van Albada kunnen teruggaan, die van Wattya Harinxma
op die van Sickinga.

(9) Renick Doitzes Albada, ook bij Burmania (q). Hij noemt zichzelf Renick Doitiaz
Helbada'" en Renick Doykaz toe Flaersim (Flansurn).'" Hij trouwt met Siouck
Aytta,127 weduwe van Jarich Wybes Jelckema van Meskewier.12 Aanvankelijk woont
lilj1ïï Akkrum, waar bij met de Scbietinger FoclCé-Eeiikes ondermeer onenigheid
heeft over de etfenis van Wybe Jelckema en de eigendom van Meskewier. 129 Later
- na de zoen met de Jongema's van Bozum en Rauwerd? - vestigt hij zich te
Flansum onder Rauwerd. Zijn verdere betrokkenheid bij de vetes werd hierboven
behandeld.
In zijn testament van 1466 vermaakt zijn vader hem Lathinghagoed te Wieuwerd,
groot 100 pondemaat. In 1474 verkoopt bij vijfpondematen in Propingaland aan het
klooster Aalsum. 130 In 1476 sluit hij als voogd over de kinderen van Wlbet oppa
Laerd te Rauwerd een overeenkomst over ruil en huur van land met het klooster
Aalsum. l3l Zijn zegel vertoont een wapen met.een halve adelaar en een zwaard met
twee sterren.132 In 1481 heeft hij land van Aeda Keympaz Jonghama in onderpand. 133

Kinderen:
I. Jelk Renicksdr Albada, voigt nr. 10.
Verder heeft Renick een bastaardzoon:
2. Haeya Renicksz. De mededeling van de "Genealogia Ayltana" dat bij met Sydtz,

de zuster van Wybe Jarichsz zou zijn getrouwd wordt bevestigd door een
oorkonde van 1488, waarin hij Wybe Jarichs' zwager wordt genoemd en samen
met deze een vete met de Camstra's be<!indigt.l~4 In 1491 woont hij in Rauwerd
en bemiddelt bij in een gescbil tussen het klopster Aalsum en Aeda Aedaz over
Hottinghegoed dat het klooster van de laatste heeft gekocht.13' Hij voert hetzelfde
wapen als zijn vader. 136

(10) Jel Renkksdr Albada, ook bij Burmania (v). Zij trouwt met Hessel Kempez
Jongema. 137 Zij wonen op Albadastate in Go<!nga; Hessel wordt daarom "heerschap
in Sneeckervyff gaen" genoemd."" In die rol treedt bij in 1482 en 1483 op tegen de
Vetkoper familie Heslinga (zie M. 22.3) te PoppingawierY9 In 1496 zegelt hij het
verbond met Groningen. l40 Hij sneuvelt in 1500 voor Franek.er. 141 De wapens van
Hessel en Jel zijn afgebeeld in de kerk van Terkaple.142

Jel hertrouwt met Otlo Pieters, met wie zij in 1511 Albadastate te Goênga bewoont.
In 1504 tekent alto de Saksische reversae1brief; bij wordt gerekend onder de
geprivilegieerde heerschappen.l43 Zijn goederen worden in 1517 verbeurd verk:1aard. l44
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In 1525 is alto volmacht op de landdag. l4
' Jel en alto sterven tussen 1527 en

1538.' ''' Kinderen van Jel en Hessel:
I. Kempo Jongerna. Hij verkoopt vóór 1531 rechten in Ydsinghagued te Imsum, die

bij van zijn moeder zal hebben geërfd. l47

2. Rienck Jongema.
3. Jel Jongema, volgt nr. 11.
Uit het huwelijk van Jel en alto Pieters:
4. Anna Albada, ook bij Burmania (Z).l4ii Zij trouwt eerst met Douwe Douwema,

die in 1535 sterft en te Imsum wordt begraven. Anna hertrouwt met Haring Glins
uit Dronrijp.149

(11) Jel (Hesseis Jongerna). Zij trouwt Douwe Ulckes Oenerna genaamd Douma,
zoon van Ulcke Tiepckes Oenema en Gerland Hobbes Epinga van Pietersbierum.l50

Douwe heeft een conflict met zijn neef Jancko Douwerna van Oldeboom over de
state Meskewier te Akkrum.1S1 Het goed dat hun dochters Siouck en Gerlant in
Utingeradeel hebben, was waarschijnlijk van hun vader Douwe afkomstig. 152
Kinderen:
I. Wicke Douwerna. Hij trouwt Jets Abbe Geriofsdr. Zij wonen op Latsma te

Sexbierum, dat Jets in 1550 van haar oom Schelte Andla Latsma erfde. Wlcke
sterft in 1555; Jets hertrouwt met Schelte Aelna. IS'

2. Hessel Douwes Jonghema. Zijn neefLaes Agges van Jongama te Sneek legateert
hem in 1541 zijn boeken en benoemt hem tot fideïcommissair etfgenaam. l54 In
1542 is Hessel met zijn zwager Abbe Gerlofs eigenaar van een sate te Bozum,
die in 1511 eigendom was van Jel Hessel Jongerna weduwe. 155

3. RenclclReintzen Douwesdr. Zij trouwt met Pier Sytzema te Arum en testeert
aldaar in 1548.156

4. Gerlant Douwema. Zij trouwt eerst met Abbe Gerlofs te Kimswerd en later met
Here Aemts Wybranda. In 1561 verklaren Here Aems en Gerlant Douma dat zij
ten behoeve van juffrouw Jets als tutrix van haar kinderen bij wijlen Ulke
Douma afstand doen van de helft van Graldasate te Bozum.157

5. Siouck Douwema. Zij trouwt met Syrck Syrcks Donya à Doinghe, grietman van
Hennaarderadeel. Syrck is de drijvende kracht achter de bouw van de kraak in
de kerk van Oosterend. Siouck sterft in 1549; Syrck hertrouwt voor 1553 met
Hiske Elingsdr.15S

6. Anna Douwerna, volgt bierna.

(12) Anna Douwema. Zij trouwt met Rioerd Alberts, weduwnaar van Lysck Gabbes
en zoon van Albert Ryoerds te Firdgum. Zij wonen in 1546 op een sate van het
klooster Lidlum, die eerder door Albert Ryoerds werd gebruikt. IS' Voor 1552
vestigen ze zich op Albadastate te Go~nga, waarin Anna van haar grootouders
rechten erfde. In 1557 hebben Anna en Rioerd een gescbiI met Anna' s zuster Siouck
en haar man Syrck Donia over een eIfenis uit de familie Albada. l60 Ryoerdt maakt
op I februari 1566 zijn testament;l6' bij sterft op 29 april van ·dat jaar.'" Hun
dochters dragen de naam Albad.a, naar de state van hun ouders:
1. Tryn van Albada. Zij trouwt met Oene Karstes Oenema. Zij sterft voor 4 maart

1578, bij tussen 1578 en 1587. In 1587 wordt namens hun weeskinderen een deel
van een sate in Goingarijp verkocht;163 in 1597 verkopen zij hun bezit in
Jebbingasate te Imsum. l64

2. Jel Albada. Zij tronwt met Adam Jans Harckema. Vanwege schulden verkoopt
Jel in 1587 Albadastate te Goënga. l65 Het wordt dan omschreven als de Usaete
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mettet huis, muiere, hoff, wier ende vorder alle landen soe wel van de oude als
nieuwe'" verder worden nog het heem, de "graft", de "nieuwe huisinge ende
ringmuiere om 't hoff" en de "plantagie" genoemd.

Sneek
Eerdere Albada's bleken in de steden van de Zuidwesthoek een vooraanstaande
positie te hebben. Ook bij de familie waaruit dr. Aggaeus van Albada stamde, was
dit het geval: zij bracht verschillende stadsbestuurders van Sneek en geestelijken in
omliggende dorpen voort. Bunnania voert op gezag van Douwe Roorda een Jelmer
Dodez (x) uit Sneek als grootvader van dr. Aggaeus op. In werkelijkheid heette deze
grootvader Jelmer Jans. Waarom zijn nageslacht de naam Albada aanneemt, is niet
zeker. Eén mogelijkheid is dat Jelmer lans, zoals Douwe Roorda en Burmania
meenden, een moeder Albada had; ofdat hij zelf met een Albada was getrouwd. De
naam Doitse die ook in deze familie voorkomt, zou in die richting kunnen wijzen.
Omdat zijn familie bovendien gerechtigd was tot het Wybingaleen te Bolsward,
gesticht door Hessel Albada's vrouw Bauck Hessels (nr. 5), is het evenmin
uitgesloten dat we de reden voor naamsaanneming in die richting moeten zoeken.
Hoe dit ook zij, het is inderdaad mogelijk een - op enkele punten hypothetische 
afstammingslijn van Aggaeus vanAlbada naarEbel Enne Bockeswyf, de belangrijkste
erfgename van Bauck Hesseis te trekken. Wij geven hier geen volledige genealogie
ofparenteel, maar beperken ons tot stamreeksen van dragers van de naam Albada,
gerechtigden tot het Wybengaleen166 en door Burmania genoemde personen.

(13) Ebel N.N. Zij trouwt voor 1452 met Ynna Bockes.167 Bauck Hesselswyf (nr, 5)
vermaak! aan haar in dat jaar Gerlingagoed te Nijland en de helft van haar goederen
aan de Hemdijk. Ynna Bockes belast zij met de zorg voor 30 missen voor haar
zieleheil en de betaling van het leedbier bij de begrafenis. Gezien de rechten op
Gerlingagoed en het Wybengaleen zijn waarschijnlijk rechtsopvolgers (kinderen?) van
hen:
1. heer Jelmer, pastoor te Nijland, Hij treedt herhaaldelijk op bij

rechtshandelingen.168 In 1485 is hij getuige bij de huwelijksvoorwaarden tussen
zijn nicht Jel Goslieksdr en Loleke Wiglez."9 Rond 1510 maakt hij zijn testa
ment. Lokke Wiglez en diens zwager Godsvriend Goslicksz hebben dan reeds
onenigheid over zijn erfenis. Heer Jelmer wil begraven worden in Oldeklooster.

17o

Zijn aangetrouwde neef Lo1cke Wiglez erft van heer Jelmer land in Ge~!!ga
goed.17l .~.~. ....,

2. Rinke. In Zij trouwt met Goslick (Thymens?). Zij hebben een zoon Godsvriend
Goslicks, schepen en burgemeester van Sneek,173 rentmeester onder het Gelders
bewind.174 Deze heeft grondbezit te Poppingawier, Terzool, Winsum, Wommels,
Oppenhuizen, Offingawier, Jutrijp, Nijland, IJsbrechtum, Bozum en
Oosterlittens.175 Blijkens zijn testament van 1523 geeft Godsvriend de kinderen
van zijn broer Gerrit een legaat en wil hij begraven worden bij "heer Jelmer ons
oem saliger gedachten".176 Met zijn broer Gerrit Goslicks maakt Godsvriend in
1513 een boedelscheiding, waarin zij ook de erfenis van "Jel hoer suster saliger
gedachten" noemen.177 Deze zuster Jel is getrouwd met bovengenoemde Lolcke
Wiglez, schepen en burgemeester van Sneek178 en in 1511 landheer in Nijland,
Bozum, Wieuwerd, Oosterwierum en Rauwerd.

3. Jan Ennes, volgt nr. 14.179

(14) Jan Ennes. Hij is burger van Bolsward en bemiddelt in 1510 over een kwestie
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over Tjaliingsmafenne te Bolsward;!" in 15i 1 is hij landheer te Wolsum en Nijland.
Waarschijnlijk is hij de verbIndende schakel tussen Ebel (nr. 13) en de tot het
Wybengaleen gerechtigde familie Albada, waarin ook de naam Jelmer voorkomt; zijn
kinderen zouden dan zijn:
J. heer Johannes. Hij is in 1511 prebendaris te Boisward op het Y!'Y.!>!!'glUeen; bij

de aanbreng van het Wybingaleen onder Nijland heet hij "Jelmer Jansz broer ter
Sneeck" ,181

2. Jelmer Jansz, volgt nr. 15.

(15) Jelmer Jans. Door Douwe Roorda en Bunnania wordt hij ten onrechte Jelmer
Dodes (x) genoemd. Hij koopt in 1510 een huis op het Grootzand in Sneek.182 In
1511 is Jelmer Jans (mede-)eigenaar van twee sates te Folsgare. In hetzelfde jaar en
later is hij herhaaldelijk burgemeester van Sneek.'" In 1526 is hij kerkvoogd van de
StMartinikerk: te Sneek.184 ·Kinderen onder anderen:
1. mr. Doitze Albada. Door Burmania wordt hij als broer van Jelmer beschouwd

(w). In 1519. studeert Dionisius Gehneri de Snekis te Keulen. In 1525 is mr.
Doethgen bezitter van een beneficie te Sneek; in 1534 doet hij afstand van het
St.Agathaleen te Sneek.185 In 1541 is "den ersaemen ende walgeleerden meister
Doytye" getuige testamentair van Laes van Jonghama; hij ondertekent dan als
Dyonisius Doyttyo Albada.186 Ook bij andere rechtshandelingen wordt zijn naam
herhaaldelijk genoemd; hij sterft tussen februari en augustus 1541.187

2. Wencke Jehnersdr. Zij wordt ook door Burmania genoemd (ad). Zij is in 1544
gerechtigd in één,van de sales te Folsgare, die haar vader daar had.188 In 1545
wordt zij door de voormonden van de wezen van haar broer Doede aangesproken
op de betaling van 10 goudgulden wegens een baar tussen de erven van Jelmer
Jans.

3. Jan Jelmers, ook door Burmania genoemd (ab). Hij wordt in 1510 burger van
Sneek;189 in hetzelfde jaar wordt hij "Jan Jelmerssoen Jelmer Janssoen soen"
genoemd;190 in 1516 wordt hij samen met zijn broer Doede vermeld.191 Hij trouwt
met Hylcktye Payes weduwe. De iaatste tekent met haar kinderen bij Jan Jehners
op grond van het testament van Jelmer Jans in 1543 bezwaar aan tegen de
verkoop van een deel van het huis op het Grootzand te Sneek door Wencke
Jelmers en door Doede Jelmers wezen.192 Jan Je1mers en Hylcktye hebben onder
anderen een zoon heer Paye Albada,193 in 1543 pastoor van Loenga. l94

4. Doede Jelmers, volgt nr. 16.
5. Frerick Jelmers, volgt nr. 17.

(16) Doede Jehners, ook bij Burmania (aa). Hij is koopman, gezworen gemeensman
van Sneek en in 1528 voogd van het St. Anthonigasthuis aldaar.'" In 1521
protesteert de raad van Sneek tegen de inbeslagname van goederen van hem en
anderen in Blokzijl: volgens de raad waren zij namelijk niet betrokken bij de
plundertocht waar deze beslaglegging een reactie op was. Doede Jelmers en zijn
vrouw Ydt kopen in 1538 een deel van een huis op het Grootzand te Sneek. 196 In
1541 koopt heer Paye een deel van een huis op het Grootzand voor de weeskinderen
van Doede Jelmers, zijn neven en nichten.197 Eén van deze weeskinderen was: Pieter
Doedes Albada, die volgt nr. 18.

(17) Frerick Jehners, ook bij Burmania (ac). Hij trouwt met Griete, dochter van Agge
Edes, goudsmid en burgemeester te Sneek. Frerick Jelmers sterft voor 1527. Zijn
weeskinderen hebben recht op een rente uit Paulsmagoed te Folsgare, 8 pondemaat
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op Oppenhuister meenschar, verschillende huizen en rentes uit huizen in Sneek en
zijn mede~igenaar van stedepachten binnen Sneek en van renten uit boerderijen te
Jutrijp en Idsega. Hun oom Doede Jelmers had een zilveren kruis van hen in
bewaring. In 1544 eisen heer Paye198 en Jan Jans goudsmid als mombers van Frericks
weeskinderen betaling van een koopsom van een huis op Lyeuwenburch te Sneek,19!l
Deze wezen zijn: Aggaeus van Albada (nr. 19) en Tyedt Frericksdr (nr. 20).

(18) heer Pieter Doedes A1bada. In 1550 verkoopt hij een stedepacht op het
Grootzand te Sneek.200 Hij is pastoor te Ried; io 1554 is sprake van kwade woorden
aan het adres van Janken Lyuwedr, huisvrouw van heer Pieter.201 Vlak voor zijn dood
wordt hij pastoor.in Hallum. Hij sterft daar op 27 nov. 1579 en wordt in het koor
begraven.202 Janke Lyuwedr testeert op 17 juli 1601; zij woont dan io Franeker. In
1604 vindt aldaar een beschrijving van haar sterfhuis plaatS.203 Kinderen onder
anderen:
I. Doede Pieters Albada. Hij wordt op 8 juni 1597 burger van Franeker. Hij trouwt

met Magdalena Jans, dochter van Jan Fransz in de Halve Maan te Franeker. Haar
inboedel wordt op 18 jan. 1605 beschreven.204 Zij hadden een zoon Doede20S en
een zoon Peter.206 .

2. Lyeuwe Peters Albada, hij vertrekt kennelijk naar het buitenland en overlijdt voor
1604.

(19) dr. Aggaeus van Albada, ook bij Burmauia (af). Hij trouwt eerst met Jets Aytta,
die sterft in 1567.207 Aggaeus hertrouwt daarna met Anna Mockema.20S Met zijn
zuster Tyedt Frericksdr verkoopt hij in 1545 de helft van een huis op Lyeuwenborch
te Sneek; in 1554 draagt hij steedpachten op Lyeuwenborch over.20

' In 1559 verkoopt
hij land buiten Sneek.'" Bij zijn inschrijving als student (in 1545 te Parijs, in 1550
te Bourges) geeft hij Go~oga op als plaats van herkomst: een tekeo dat zijn familie
toen reeds pretendeerde af te stammen van de oude Albada's? Aggaeus promoveert
io 1559 te Leuven tot doctor io de beide rechten; 1553-1559 is hij raadsheer in het
Hof van Friesland, 1559-1561 syndicus van de Ommelanden, 1561-1571 assessor in
het Rijkskarnergerecht te Spiers, 157f-1576 raadsheer van de bisschop van
Würzburg, in 1578 vertegenwoordiger van de Staten-Generaal op het Keulse
vredescongres.211 Een zoon uit Aggaeus' eerste huwelijk is:
I. dr. Agge Albada, geboren 1566, syndicus te Spiers, overleden voor 1617.212 Na

studie aan verschillende universiteiten promoveert hij in 1588 in de rechten. Hij
trouwt in 1585 met Catharina Potgiesser, dochter van Armandus Potgiesser,
assessor in het Rijkskamergerecht te Spiers. Zijn zegel vertoont de Friese halve
adelaar en drie rozen paalsgewijs.213

(20) Tyedt Frericksdr, ook bij Burmania (ag). Zij trouwt met Wol Hoytez te Sneek,
overleden tussen 1561 en 1586. Wol hertrouwt met Anna N.N., in 1586 weduwe te
Folsgare.214 In 1551 verklaart Wol uit naam van zijn vrouwen van mr. Aggo
Freerckz (Aggaeus van Albada) dat Bruyn Herez zes pondematen land van hen
huurt.215 In 1547/48 kopen Wol en Tyedt land te Uitwellingerga.216 Zoon onder
anderen:
I. Hoyte Wols, in 1589 te Uitwellingerga en in 1609 te Grouw, overleden tussen

1609 en 1614. Hij trouwt voor 1589 Riem Piers, dochter van Pier Haeyes te
Goiogarijp.'" Zij hebben o.a. een zoon Pier Hoytes. Deze kreeg op 18 juli 1600
van Gedeputeerde Staten toestemming om op kosten van het Wybengaleen een
schoolopleiding te Groningen te volgen. Het "geheele geslaclite-val1'Bauck
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HesseIs" gaf aan hem de voorkeur, maar de magistraat van Bolsward had een
andere beneficiant op het oog. Nog in 1602 had Hoyte Wols daardoor moeite om
de inkomsten van het leen te innen.

Deersum, Poppingawier
De families Dekema van Weidum en Scheltema van Huizum zouden volgens
Burmania en kwanierwapens op 16de-eeuwse graft.erken een voormoederAlbada van
Goënga gehad hebben; volgens een latere traditie zou dat ook gelden voor de familie
Heslinga alias Albada van Poppingawier. Zoals hierboven bleek dat sommige
Albada-alliantiel18 uit de genealogische overlevering goed aansluiten bij
bondgenootschappen tijdens de Schieringer en Vetkoper vetes, zo lopen de berichten
over de Albada-afstamming van Dekema's, Scheltema's en Heslinga/Albada's van
Poppingawier opvallend parallel met eigendomsverhoudingen in Deersum en
Poppingawier rond 1500. Hoewel het het meest waarschijnlijk is dat het mandelige
grondbezit van leden van deze families in die dorpen teruggaat op een
gemeenschappelijke afstamming, kunnen die eigendomsverhoudingen niet als
doorslaggevend bewijs voor de juistheid van alle details van de genealogische
traditie worden aangevoerd. Ook het omgekeerde is immers mogelijk: dat het
mandelige grondbezit eerst in de 16de eeuw aanleiding gaf tot een onjuiste aanname
dat die mandeligheid een genealogische achtergrond had.

(21) Hette Dekema van Weidum en Schelte Scheltema van Huizum leefden iu het
begin van de 15de eeuw. De eerste werd in 1463 bij Imsum gedood toen hij samen
met andere Schieringer hoofdelingen de inmiddels eveneens tot de Schieringer partij
overgegane Doitse en Renick Albada te hulp kwam tegen Jancke Douwama.219 De
tweede treedt in 1448 als grietman van Huizumer Nieuwland op; zijn zoon Sitya in
1458 als landeigenaar onder Huizum.220 Volgens Burmania waren Hette Dekema en
Schelte Scheltema met twee znsters Albada getrouwd: respectievelijk met Wick (m)
en haar zuster Ansck (sub h). Een broer van deze zusters (n) zou gehuwd zijn
geweest met een vrouw Poppinga van Poppingawier met een moeder Rotterda van
Deersum. Latere genealogieën wijken in details af van Burmanîa's mededeling over
de allianties tussen de families Rotterda, Poppioga, Albada en Dekema,221 maar alle
nemen ze verwantschap tussen deze families aan. Verschillende eigendomsver
houdingen in Rauwerderhem wijzen in dezelfde richting. Wij duiden enkele daarvan
hier kort aan.
De vermelding van Poppinga's die rond 1400 de kerk van Poppingawier zouden
hebben gesticht en het dorp zijn naam gegeven,222 is om te beginnen fantasie. Wèl
hebben de Dekema's io 1480 in Poppiogawier belangrijk grondbezit, grenzend aan
de kerk en het pastorieland.223 De "invented tradition" rond de Poppinga's lijkt
daarom tot doel te hebben gehad dit bezit een respectabele voorgeschiedenis te geven
door een vererving van de fictieve kerkstichters Poppinga via AIbada op Dekema te
suggereren.
Dat in Deersum in de vroege 15de eeuw inderdaad een familie Rotterda woonde
berust daarentegen niet op fantasie: Rewert Roterda te Deersum verkocht in 1421 K
twintig pondematen land aan het Hospitaalconvent te Sneek, gelegen dicht bij het
convent.224 Dat althans Rotterda en Dekema op de een of andere manier verwant
waren is waarschijnlijk: de Dekema's waren in ieder geval rechtsopvolgers van de
Rotterda's, want in '1480 verdeelden Juw en Hette Dekema - volgens Burmania
zoons van Hette Dekema en Wiek Albada - de goederen die zij van hun ouders
hadden geërfd, waaronder "Rotterdagued toe Deersum".225

179



'1</

De alliantie Scheltema van Huizum-Albada, die Bunnania van Douwe Roorda
overnam, vindt op vergelijkbare wijze een tegenhanger in de eigendomsverhoudingen
in Deersum. In 1511 waren Juw Dekema en Schelte (Scheltema) oppe Oaes!'" samen
eigenaars van drie sates onder Deersurn. De eerste was een zoon van Hette Dekema,
die met Wiek Albada gehuwd zou zijn geweest; de tweede was volgens Douwe
Roorda en Burmania een kleinzoon van bovengenoemde Sche1te Scheltema en Ansck
Albada, de zuster van Wiek. Dat dit mandelige grondbezit onder Deersmn inderdaad
het gevolg was van verwantschap tussen beiden blijkt in 1500. wanneer dezelfde Juw
Dekema samen met Juw Aylva alias Scheltema, die optreedt voor zijn vrouw Syttya,
uitvoering geeft aan bepalingen uit het testament van hun beider verwant ("ws
meegh") Wyttya Hariuxma. Het convent Engwerd onder Poppingawier krijgt bij die
gelegenheid ondermeer grondbezit bij Harstaburen en Speers onder Deersum. 'l:J.7 Juw
Aylva's vrouw Syttya Oedsma was de weduwe van Sitse Scheltema, zoon van
Schelte Scheitema en - volgens Douwe Roorda - Ansck Albada. De in 1511
genoemde Schelte Scheltema was een zoon uit Syttya's eerste huwelijk; luw Aylva
was dus zijn stiefvader.22a De door Douwe Roorda en Bunnania genoemde - en ook
in kwartierwapens op grafzerken voorkomende - huwelijken van Hette Dekema en
(oude) Schelte Scheltema met twee zusters Alhada, lijken door deze
eigendomsverhoudingen bevestigd te worden.229

De eigendomsverhoudingen onder Deersum (in Rotterdagoed, Harstaburen en
Speers) sluiten dus zeer goed aan bij de traditie die zowel de Dekema's als de
Scheltema's van Huizum in vrouwelijke lijn een tifstamming van de Albada's geeft.
Ook de eigendomsgeschiedenis van Syttiemagoed te Poppingawier vertoont een
parallellie met de genealogische traditie.
In 1480 verdelen de gebroeders Dekema, zoals gezegd, de goederen die zij van hun
ouders hadden geërfd; hun moeder zou Wiek Albada zijn geweest. Behalve het reeds
genoemde bezit onder Deersum behoort daartoe ook een deel van "Sitthiemagued"
in Poppingawier. In 1511 blijken Hetta Dekama en Botte Hettez eigenaars van dit
goed te zijn. Opmerkelijk is nu dat ook in de familie Heslinga waartoe Botte Hettez
behoorde een overlevering bestond, dat zij een voormoeder Albada had. Botte Hettes
vader Hette Hottes zou namelijk met een dochter van Pybe Syttiema en een His
Albada zijn getrouwd. 230 Daarin zou de reden liggen dat Botte Hettes' broer Lieuwe
en diens nageslacht zich Albada (van Poppingawier) noemden. Hoewel Burmania
deze traditie nog niet vermeldt en alleen door zijn mededelingen over de Poppinga's
van Poppingawier een relatie tussen de Albada's en Poppingawier suggereert,
besteden wij toch enige aandacht aan deze overlevering omdat twee van de auteurs
die bijdroegen aan de Albadawlegende (Andries en Pybe van Albada) uit deze familie
stamden, terwijl een derde (Montanus de Haan Hettema) een Van Albada tot moeder
had.
Het eerste bericht over deze familie Heslinga alias Albada van Poppingawier dateert
uit 1446. Terwijl de Albada's van Irnsum en Rauwerd zich na de Doniawoorlog weer
bij de Schieringer partij voegden, waartoe ook de Dekema's, Scheltema';31 en
Jongema's behoorden, bleven de Heslinga's ook aan het einde van de 15de eeuw nog
Vetkopersgezind. In 148213 waren ze daardoor tegenstanders van Hessel Jongema
(nr. 10), die zich als bezitter van Albadastate te Goënga toen manifesteerde als
heerschap in de Sneeker Vijfga.

(22) Botthe Heslinge tho Poppingawyr boedelt in 1446 zijn zoon Hette bij Renke,
zijn vrouw, uit met 16 pondemaat onder Poppingawier, waarvan 10 liggen in
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Heslummameden en 6 in de Kurte Eecken. Botthe woont dan zelf in Boomzwaag.232

Over Botte en zijn nageslacht steide Pybe van Albada (nr. 26.5) een deels aan de
"memoria" (D) van Aodries van Alhada (nr. 25.1) ontleend "memoriael" (E) op, dat
door Josias Rispens (G) werd overgenomen. De pretentie daarin dat de Heslinga's
van de Galama's van Koudum zouden afstammen is fantasie,233 maar vele andere
mededelingen daarin worden door oorkonden bevestigd. Kinderen:
I. Hette Bottes Heslinga, volgt nr. 23.
2. Oawka Buthaz. Hij bemiddelt in 1464 tussen Eza Heringa te Mantgum en heer

Dowa, pastoor van Rauwerd; zijn broer Gaela Buthaz zegelt daarbij voor hem.234

3. Gaele Buthaz. Volgens Pybe van Albada en Josias Rispens had hij, naast drie
dochters, twee zonen: Eke en Buto Gaelezonen. In 1482 wordt hun stins
Hesselingahuys te Poppingawier door Wybe Jarichs van Meskewier ingenomen.
Hun zwager Douue Jellez Syarda23S wordt daarbij gedood. Buto en Eke heroveren 11
de stins. Door hun tegenstander Hessel Jongema (nr. 10) wordt het huis
uiteindelijk met geweld ingenomen "ende omgeuorpen" .236 Eke en Buto gaan het
jaar daarop, in 1483, opnieuw tot actie over. Zij plunderen Wygerahuis in r

Terzool en nemen Wopcke Wygera en diens zoon gevangen. Ook nu is Hessel }(
Jongema hun tegenstander: hij verovert Hettemahnys te Poppingawier en neemt
Butto Hettez (nr. 23.1), een neef van Eke en Buto Gaelez, gevangen. Door
bemiddeling van de Leeuwarders die heimelijk aan de kant van de Heslinga's
staan, komt het tot een zoen. 237

Albadastins te Poppinga
wier in 1722. Tekening van
J.J. Spahr van der Hoek
(1962).

(23) Hette Bottez Heslinga. In 1446 wordt hij door zijn ouders uitgeboedeld. In 1462
verkoopt hij land aan ene Jaythia.23

' In 1473 is hij gemige bij het testament van Yde
Heringa.'" Hij sterft voor 1483. Volgens de genealogische traditie trouwt hij met
Syts Sytthiema, dochter van Pibe Sytthîema en His Albada.240 Doidelijk is dat deze
traditie enige historische grond heeft: inderdaad heette Hettes vrouw Syttje N.N.241

Renick Pybaz Sytgama, volgens de traditie haar broer en stichter van het Onze Lieve
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Vrouwe- of Albada-Ieen te Poppingawier, kennen we bovendien uit een oorkonde van
1462.242 Verder heet één van Hettes zoons Pybe en heeft zijn zoon Botte in 1511
rechten in Sytthiemagoed Kinderen:
1. Buttha Hettez. Hij woont met zijn moeder Syttie op Hettemahuis te Poppinga

wier. Na de vete van 1483 krijgen zij deze stins terug.243 In 1497 doet Butta
Hettaz een poging door naasting in het bezit te komen van een rente uit Hess
linghemede te Poppingawier, die door zijn neefEeka Gaelez was verkocht.244 In
1503 is hij met zijn broer Lyuwa Hettez betrokken bij de bemiddeling in een
geschil rond een erfenis tussen de erfgenamen en de armvoogdij van Bolsward;
voor Lyuwa zegelt dan Hero Ockinga.'" 10 1504 ondertekent "Bntta voor hem
selfs ende voor Pybe ende Lieuwe syn broeder" de .Saksische reversaelbrief,246
10 1506 verkoopt hij de Reydmar te Poppingawier.247 1n 1511 is hij eigenaar en
gebruiker van Heslingagoed en medeëigenaar van Syttiemagoed te Poppingawier.
In 1525 is hij voor Rauwerderhem landdagvolmacht.""

2. Pybe Hettes. 10 1506 staat hij onder de Saksische reversaelbrief. In 1511 bemid
delt hij tussen zijn broer Lyuwe Hettaz en de Roorda's van Genum.249 Volgens
Andreas van Albada (D) en Josias Rispens (G) is hij uiteindelijk provenier in het
klooster Engwerd te Poppingawier geworden.

3. Ritske Hettes. Hij laat in 1484 een afschrift maken van de oorkonde van 1446
over de uitboedeling van zijn vader Hette.2SO

4. Lieuwe Hettes Albada, volgt nr. 24.
5. His. Zij laat zich in 1536 door haar broer Lienwe Hettes bijstaan in een proce

dure tegen Jarich Bottes.251 Volgens Andreas van Albada en Rispens is zij ge
hnwd met Wybe Sybrens Wybranda op Wybrandastate te Schraard. De laatste
wordt ondenneer venneld in 1484, 1496 en 1514."2

(24) Lieuwe Hettes Albada. Dat hij een zoon is van Hette Bottes Heslinga blijkt uit
het feit dat hij als broer van Botte Hettes voorkomt. 253 Hij trouwt in 1507 Frouck
Roorda van GenuID, dochter van Wibrant Roerda en Auck tbo :g~!}V..5y:,2S4 In 1511
komt hij door dit huwelijk ook in NoordelijlfUostergo als landeigènaar voor. Frouck
is weduwe van Wopcke Jarla, met wie zij in 1504 trouwde.Z55 Lieuwe Hettes staat
in 1504 onder de reversäeïhÏief en wordt in 1513114 tot de geprivilegieerde heer
sçhappen gerekend.2S6 Hij is grietman van Rauwerderhem.2S7 Hij sterft op 10 decem
ber 1543.
Hij wordt in 1543 vermeld als eigenaar van het "ius patronatus ll van het Onze Lieve
Vronweleen te Poppingawier. Dit cOllatierecht vererfde op zijn nageslacht. Het
voortleven van de naam (Van) Albada - ook in vrouwelijke lijn - werd daardoor
gestimuleerd. Waarom Lienwe zich Albada en niet Heslinga noemt is onduidelijk.
Vernoeming naar grondbezit of naar afstamming ligt voor de hand. Lieuwe en zijn
nageslacht blijken rechten gehad te hebben in verschillende states met de .naam
Albada. Lienwe Hettes zelf woont op Albadastate te Poppingawier,'" maar die komt
eerst in 1602 met die naam voor,259 zijn zoon Hette is eigenaar van ,een deel van
Albada in Terzool;260 zijn kleinzoon Andries van Albada van een deel van Halbada
te Driesum.261 De familietraditie verklaarde de naam Albada - zoals gezegd - uit een
afstamming in vrouwelijke lijn uit de oude Albada's.
Lieuwe Hettes zegelt in 1527 en 1542 met een zespuntige ster, omgeven door een
doomenkrans.262 Zijn grafsteen en het zegel van zijn zoon Hette vertonen echter het
latere wapen Albada van Poppingawier: de Friese halve adelaar en doorsneden: a.
twee rozen en b. een lelie.263 In verband met de pretentie van afstamming van de
oude Albada's zou later aan dit wapen soms nog een hartschild met het wapen
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AIbada van Imsum worden toegevoegd.264 Kinderen:
1. heer Wopcke Jarla alias Albada, volgt nr. 25.
2. mr. Wybren Albada. Hij schrijft zich in 1530 in als student te Leuven. Later is

hij pastoor te Dronrijp265 en Rauwerd.'66 Hij verkoopt in 156213 land te Idsega
en in 1569nO te Marssum. 267 In 1560 maakt hij met zijn broer heer Wopcke een
wederkerig testament.268 '

3. Hette Lieuwes Albada, volgt nr. 26.
4. Syts Albada. Zuster in het klooster Bethlehem. Zij sterft in 1607 te Gonlum; zij

woont dan bij haar oudtantezegger Eminga.269

5. Dorothea van Albada. Zij trouwt Gerrit Oenes Wytzma te Birdaard,270 en sterft
daar in 1552.

(25) heer Wopcke Jarla alias Albada is pastoor van Poppingawier, en later preben
daris te Bozum.271 Uit zijn verhouding met Margerite Dircxs heeft hij een zoon:
1. Andries van Albada. Hij wordt in 1553 te Bozum geboren. Als priesterzoon

wordt hij in 1578 gewettigd.'72 10 158112 laat hij een afschrift maken van de
kroniek van Ocko Scharlensis en Andreas Comelius273 en stelt na 1607 de "me
moria van Albadageslachte tot Poppingawier" (D) op en maakt tevens een af
schrift van de "memoria van Albadageslachte tot Goingha" (B) van Ruurd
Albada. Hij koopt in 1602 Yntahuis te Rauwerd.274 Hij maakt in 1618 zijn tes
tament275 en bedenkt daarin de armen van Bozum. Behalve van Yntahuis is hij
dan eigenaar van Klein Hani"!! te Weidum, de sate Ter Helle te Blija, land en een
deel van Wob~emasate të-15riesum,276 Wissingasate op Faarderburen te Blija en
goederen in-Brabant. Zijn goed in Friesland legateert hij aan verschillende
verwanten, zijn Brabantse goederen bestemt hij voor een studiebeurs;277 zijn neef
Pybe Albada wordt zijn erfgenaam.

(26) Hette van Albada behoort in 1545 tot de geprivilegieerde heerschappen'" en is
van 1543 tot 1578. grietman van Rauwerderhem.279 Hij koopt in 1561 een rente uit
Sybrandasate te Aalsum; in 1564/5 is hij eigenaar van een deel van Albadastate te
Terzool en koopt hij door naasting een deel van sate De Borch aldaar.280 Hij testeert
te Sneek in 1580 en vennaaktdan zijn state te Poppingawier, de latere Albadastate,
aan zijn zoon Lieuwe. Verder beschikt hij ondermeer over twee boerderijen te
Marssum.281 Hij sterft in 1587 in ballingschap te Steenwijk;282 zijn vrouw Tjets
JeJlesdr sterft in 1607. Kinderen:
1. Pieter van Albada is Spaansgezind militair; en is rond 1580 in ballingschap.'83

Hij trouwt Sophia van Essen en woont in 1610 in Sneek,284 Zij kopen 1606 land
te Flansum onder Rauwerd;285 Sophia verkoopt in 1641 land in hnsum en Pop
pingawier.286

2. Maria van Albada. Zij tronwt in 1595 met Sierck Donia, zoon van Sierck Donia,
grietman van Hennaardetadeel en His Elingsdr.

3. Christina van Albada. Zij tronwt rond 1595 met Jelle Greo1ts Hobbema alias
Hesselhuystera in Terzool.287 Omdat zij tegen de zin van haar moeder trouwt
krijgt zij slechts de legitieme portie van de etfenis van haar vader.288 In 1605
verkopen zij goederen in Terzool en Sijbrandaburen.289 Christina en Jelle zijn de
voorouders van Jantje van Albada, de moeder van jhr. Montanus de Haan Hette
ma, auteur van het Stamboek van den Friesehen Adel (H).

4. Lieuwe van Albada trouwt op 25 december 1599 met Wilsck Glins, dochter van
Taecke Glins en Ris Boetsma. Hij verkoopt in 1610 een sate te Poppingawier.290

5. Pybe van Albada. Hij trouwt in 1604 met Sjouck van Wytsma.291 Hij laat in 1611
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een afschrift maken van Sibrandus Leo's abtenlevens.292 In 1618 is hij etfgenaam
van zijn neef Andries van Albada; aan diens papieren ontleent hij veel voor zijn
eigen genealogie van de Albada's (E). Hij testeert in 1642."3

Jorwerd
De Albada's van Sneek en die te Poppingawier hadden dus, zonder bewijsbaar van
de oude familie af te stammen, toch door hun rechten op respectievelijk het
Wybengaleen in Bolsward en Syttiemagoed te Poppingawier een ver verwijderde
relatie met de Albada's te Westhem en Goënga. Van beide families kan de afstam
ming, van respectievelijk Sneker stadsbestuurders en Rauwerderhemster kleine
hoofdelingen, bovendien tot in het midden van de 15de eeuw worden teruggevolgd.
Bij Ryoerdt Tzebbez van Albada, de bron van een groot deel van Burmania'sfictieve
genealogie, kan noch zo'n (verre) relatie met de oude Albada's, noch een aan
zienlijke afstamming worden aangewezen.

(27) Riurd Albada, ook bij Bnrmania (ae). Ryoerdt Tzebbez van Albaeda, zoals hij
ook genoemd wordt, trouwt eerst met Jel Saepes en daarna met Hyl Reynes. Ryoerdt
sterft 1594/5; Hyl Reynes voor 2 maart 1590.294 Mr. Ryurdt Albada is in 1572
schoolmeester en organist te Stiens. De kerkvoogden protesteren in 1573 aanvankelijk
tegen zijn opzegging van het dienstverband; in 1575/6 is zijn betrekking beëindigd.'"
In 1579 en 1580 woont Ryoerdt Tzebbez van Albada te Dronrijp;"6 in 1588 is hij
schoolmeester te Britswerd.297 Van hem zijn zonen Johan298 en Wybrant Ruyrts
Albada bekend. In 1590 woont Rnurd in Leeuwarden. Blijkens een boedelbeschrij
ving heeft hij dan ondermeer eenclavecimbel in huis. Van Jelger Bootsma en Sicke
Clants weduwe heeft hij dan nog geld tegoed "van een wapen te schilderenH

•
299 Hij

is dus wapentekenaar.
Behalve een heraldische had Ruurd ook een genealogische belangstelling. Van zijn
hand is de "memoria van Albadageslachte tot Goingha" (B), die hij in 1565 ver
vaardigt. Burmania ontleende voor zijn Albada-genealogie hier veel aan. Ook Josias
Rispens (G) en Doys (F) hebben van Ruurd Albada's informatie gebruik gemaakt:
zij delen details over hem en zijn vader Tiebbe mee, die in de "memoria" en bij
Brirmania nog ontbreken. Zo zou Ruurd volgens Rispens ook nog deurwaarder van
het Hof van Friesland zijn geweest en zou zijn vader Tzebbe Rioerdts "in tyden
wonachtich tot Jorwert" door het Hof van Friesland in een rechtzaak in 1545 ge
dagvaard zijn met de adressering "den edelen welgebooren Tiebbe Rioerdtsz van
Albada".3oo Zijn goederen zouden verbeurd zijn verklaard door zijn keus voor de
Gelderse partij.
Rispens' mededeling dat Rnurds vader Tiebbe rond 1545 in Jorwerd woont maakt
bet mogelijk de op Ruurd zelf teruggaande pretentie dat hij van een tak van de
adellijke Albada's van Goënga afstamt te falsifiëren. Tyebbe Rywrdtz woonde in
1542 inderdaad te Jorwerd, maar hij was slechts pachtboer, die samen met een andere
pachter een bedrijf van 54 pondemaat huurde.JOl Geen van de in Ruurds "memoria"
genoemde oudere voorvaders Albada kan in een "primaire bron" dan ook worden
teruggevonden.
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Hoewel de precieze filiatie onduidelijk bleef, hebben we de Albada's leren kennen
als hoofdelingen die in de 14de en 15de eeuw een belangrijke positie hadden op het
platteland en ook in de steden van het Lage Midden en de Zuidwesthoek. Ze waren
betrokken bij talrijke vetes en wisten zich tegenover de Jongema's en Harinxma's
uiteindelijk niet te handhaven. Na bet uitsterven in manlijke lijn duikt de naam bij
andere families op. Waarschijnlijk al in de vroege 16de eeuw ontstaat een traditie die
deze genealogisch met de oude Albada's verbindt.
Nu we hebben verkend wat historisch vaststaat, is het mogelijk de verzonnen delen
van Burmania's genealogie te onderscheiden. Bovendien is het mogelijk globaal vast
te stellen van welke auteurs hij waarheid en fictie overnam. Als eerste bron moet
Ruurd Tiebbez Albada worden genoemd. De gegevens over hem en zijn vader (ae,
y) zijn grotendeels betrouwbaar; hun stamreeks (e, h, n, p, u), die als het ware de
ruggegraat vormt van Burmania's genealogie is echter geheel fictief en afkomstig van
Ruurd zelf. Bovenop de aan Ruurd Albada ontleende stamreeks geeft Burmania nog
twee generaties (a, c), waarvoor zijn bron onduidelijk is en waarvan de tweede
generatie (c) fictief is. Opmerkelijk is echter dat hij daarmee een Sicke Albada (a),
die uit oorkonden uit de late 14de eeuw inderdaad bekend is, de stamvader van de
Albada' smaakt.
De tweede belangrijke zegsman van Burmania was zijn tijdgenoot Douwe Roorda op
Oenemastate in Terkapie. Deze deed hem ondermeer mededelingen over allianties
met de families Bonninga (I), Jongerna (g), Ockinga (j), Dekerna (m) en Schelterna
(sub h). Roorda's gegevens zijn nu en dan aantoonbaar onjuist, maar opmerkelijk is
wel dat niet alleen wapens op grafzerken uit de eerste helft van de 16de eeuw, maar
ook eigendomsverhoudingen in Rauwerderhem rond 1500 erop wijzen dat tussen de
Albada's en sommige van deze families inderdaad verwantschap bestond.
Vanaf de late 16~ eeuw groeit ook bij de Albada's van Poppingawier, die het
collatierecht op het' Onze Lieve Vrouweleen aldaar bezaten, de traditie van een
afstamming van de oude Albada's. In deze traditie wordt een relatie tussen de
Albada's en het dorp Poppingawier, die ook door Ruurd Albada en Burmania reeds
was gelegd, nader uitgewerkt. Ook hier wijzen eigendomsverhoudingen erop dat er
op de een of andere wijze van verwantschap sprake kan zijn geweest.
De fictieve figuren die Burmania in zijn genealogie opnam, fungeerden, zo kan de
conclusie zijn, als verbindingsschakels tussen verschillende groepen Albada's, die zo
in één genealogisch verband konden worden verenigd. Behalve de 14de-eenwse Sicke
Albada (a) en de fantast Ruurd Albada (ae) zijn er in de genealogie andere personen
die echt hebben bestaan. Het meest omvangrijke en betrouwbare fragment betreft
Doitse Albada en zijn nageslacht, dat verwant was met Aytta's, Jelekema's,
Jongema's en Donwema's (0, q, s, v, z). Dit gedeelte lijkt grotendeels gebaseerd op
oorkonden en kronieken. De mededelingen over Agge Doma's huwelijk met Tied
Albada (r) kunnen op feiten gebaseerd, maar ook fictief zijn. In het laatste geval
zullen zij geinspireerd zijn door Worp van Thabors verhaal over de Doma-oorlog,
waar zij naadloos bij aanslniten.
Een tweede groep gegevens die min of meer betrouwbaar zijn, betreft dr. Aggaeus
van Albada en diens familie te Sneek (w, x, aa-ad, af, ag). De onjniste aansluiting
op Dojtse Albada (t) is afkomstig van Douwe Roorda op Oenemastate in TerkapIe.
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TRANSCRIPTm302

ALBADA (folio 33')

a Sicke Albada hos sequentes tres liberos reliquisse constat ex eins <doorgehaald: uxoris
Saeck [***]> in dato 1409, item ex literis in dato 1448. b ex a Aesge Albada. C ex ft Riurd
Sicke zoon Albada vixit circa annum 1448, ut constat ex literis supradictis. d ex a Butke
Albada nupsit Aucke Hillezoon Bonninga, ut constat ex eisdem literis in dato 1448. e ex c
Agge Riurdzoon Albada. f ex c Site Albada nupsit Rille Pierzoon Bonninga. qui vixit circa
annum 1429, ex quibus unica min procreata nomine Perck Banninga que nupsit Foppe
Siaerda. g ex e Hero Albada uxorem habuit ut vult Danne Rorda Mary Jungema, quamvis
nescit cuius fuerit filia. h ex e Riurd Albada eques uxorem habuit Magdalenam Siaerda, ut
vult Douue Roerrla, ftlia scilicet Sicconis Siaerda, Catharine-Roorda. Obiit autem ille Riurd
anno 1423 in Goenge, illa vero anno 1424, ex quibus hi sequentes filii preter filiam procreati
sunt, qui singuli diversa posuemnt insignia ut bic infra explicabitur. i ex e Siouck Albada
nupsit Taconi Regnalda de Nikerck, ex quibus rursus Tiets, unica filia, que nupsit Riurd
Roorda. Obieruntque bi Taco et Siouck anno 1413, uterque in Tabor sepulti. j ex g Ris
Albada, que nupsit Lolle Ockema, ex quibus rursus Hero Ockema. Obüt autem bic Lolio anno
1466, ma vero 1469, uterque in Burchert sepnlti. k ex h Dedrick Albada sine liberis decessit
anno ... , et posuit pro insigniis <doorgehaald: ad latus aquile supra lilium, infra rosa> leonem
rubeum in schuto aureo. I ex h Riurd Albada pro insignii<s> suis posuit ad latus aquile supra
lilium, intra rosa, ad exemplum [***]. m ex h Wiek Albada nupsit Hettoni Dekema, ut patet
ex quodam contractu in dato 1448. n ex h Sicco Riurdzoon Albada <e>ques UXoreffi habuit
Catharinam Poppinge ex ... Rottarda filiam. Obüt ipse in Goinga anno <doorgehaald: 1464>
1426, illa vero anno 1432. Et posuit bic pro insignüs gladium album pendentem cum stella
aurea ab uterque latere in schuto blavo. 0 ex h Doitse Albada in Sloten, qui pro insigniis suis
posuit tres stellas aureas in scuto cerulio sive blau, ut id mihi constat ex literis in dato 1465.
Constat etiam mihi ex Iiteris in dato 1464 hos sequentes Rienck et Lieuue filios suos fuisse.
p ex n Agge Sickezoon Albada uxorem babuit Siouck Roorda, Riurd Roorda ex Tiets
Regnalda filiam. Obüt autem ipse Agge anno 1462, illa vero 1469. q ex 0 Rienck Doitzesoen
Albada uxorem habuit Siouck Metselwier, ut constat ex literis in dato 1460. r ex 0 Tied
Albada nupsit Agge Sirckzoon Donia de Harinxma, ut mihi constat ex literis in dato 1463. s
ex 0 Lieuue Doitsis Albada. t ex 0 N. Albada, ut refert Douue Roorda, nupsit cuidam Dode,
civi Snecano, ex quibus bi sequentes progeniti sunt liberi. u ex p Riurd Aggezoon Albada
uxorem habuit Feddu <of: Fedclam?> Donia de Burcbert, filia scilicet Tiebbe Donia ex
Womck Unia. Erat autem bic Tiebbe Donia frater Sirici Donia de Oesterendt. postremi
gritmanni [***]. Feddam autem hanc uxorem fuisse Riurd Agges constat ex literis in dato
1523. v ex q Jel Albada nupsit Hessel Kempis Jongerna, ex quo enixa est Rienck, Kempe et
Jel Jongema, ut plenius videre licet in Jongema. Hoc suo marito mortuo, secundo nupsit hec
Jel Ottoni Douuis, civi Snecano, ex quo f1liam peperit Annam, que cum famlliae nomen
Albade sibi retinuit, bic quoque illam ascribi. w ex t Doitze Albada a parte matris familie
nomen retinens 2us pastor tuit Snece. x ex t Jelmer quoque nomen familie Albada retinens
ex parte mattis, hos sequentes procreavit. y ex u Tiebbe Riurdzoon Albada unicus filius duxit
in uxorem Sits Wibrens plebeam. z ex v Anna Albada nupsit Haringh Glins. aa ex x Dode
Albada. ab ex x Jan Albada. ae ex x Frerick Albada. ad ex x Winke Albada. ae ex y Riurd
Albada qui uxorem duxit Jel Sappedochter similiter plebeam, cum qua [***] patris fortuna
decessere coepit, ad paupertatem redactus est et f1liorum quos duos reliquit alter, in .....
receptus est, alter in arte mechanica instituitur. af ex ae Doctor Aggeus Albada olim [***]303
in suprema curia Leoverdiense, deinde assessor camere [***]304 uxorem duxit ... ag ex ac Tied
Albada.
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NOTEN

1. RAF, BVe, inv.nr. 1323b. Zie uitvoeriger over Burmania en zijn werk de
eerste aflevering van deze reeks in GJB (1994) 141-143.

2. "Genealogia Ayttana", in: Vita Viglii ah Aytta Zuichemi. in: Analecta Belgica
tomus I, pars I, C.P. Hoynck van Papendrecbt ed. Cs-Gravenbage 1743)
255-277.

3. Zo bijv. Aggaeus van Albada-Jetz Aytta ("Genealogia Ayttana", p. 261); Thiet
(Alhada?)-Agge Donia, Sydtz Jalichs (Jelckema)-Haye Renicks Albada, Siouck
Aytta-Renick Doitzes Albada (p. 267); Jel Albada-Hessel Jongerna én Olto
Peters, Anna Jongema-Haling Glins (p. 268); N.N. Hilles Albada-Pier
Bonninga (p. 275) en Hessel Esges Albada-Jauek Broers Bonning. (p. 276).

4. Aan het begin van de 15de eeuw zou een Ede (Bdo) of Lieuwe (Leo) Albada
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Wigle Camstra, Viglius van Aytta's betovergrootvader, hebben doodgeslagen,
"a quo tempore Albadarum familia, in Frisia praecipua, declinare coepit":
"Genealogia Ayttana", Analecta Belgiea I, 7; I, 273.

5. RAF, Staten 1580-1795, toezicht op de lenen GL2. Het stuk is getiteld:
"Memoria van Albadageslachte tot Goingha, extraheert uut d'annotatiën
nagelaten ende gescreven by R. Albada, 1565". De integrale inhoud is hierna
bij h, n, p, u en in noot 65 weergegeven.

6. Zie voor hem: ae en nr. 27.
7. Bijv. in: UvB, f. 44r s.v. GIins.
8. DVF 72 (1993) 105; IB (1994) 160.
9. Zie voor hem nr. 25.1.

10. RAF, Staten 1580-1795, toezicht op de lenen GL2. Het begin van dit stuk is
in noot 49 weergegeven.

11. Zie nr. 26.5.
12. Zie: JR, 109.
13. Zie: JR, i49. De familie Heslinga-Albada van Poppingawier zou volgens Pybe

van Albada van vaderskant uit de Galama's van Koudum stammen.
14. Zie: JR, 439 s.v. Douma. Zie voor Doitse Albada: 0 en nr. 7.
iS. OFO I, 40 (1424).
16. Doys Il, 298.
17. Josîas Rispens, "Stamboek der oude Friesche edele geslachten, met groote

moeyte opgesocht, eerst door Sybolt van Adelen van Cronenburgh ende
naderhants door P. van Albada ende oock J(osias) R(ispens)", RAF, collectie
Fries Genootschap, inv. nr. 968 (hierna geciteerd als IR).

18. JR, 109 s.v. Heslinga; 149 "genealogia familiae Galama"; 439 over Doitse
Albada te Irnsum

19. JR, 141 s.v. Van Albada (van Goenga).
20. SFA, 117-20, Il 15-18, s.v. Albada van Goënga en Albada van Poppingawier.

Voor de aansluiting tussen beide families maakte hij gebruik van een
kwartierstaat Eminga, afkomstig uit het archief van de familie Aggema van
Clant: vergelijk noot 51.

21. Zonder volledigheid na te streven geven wij enkele voorbeelden van
kwartierwapens Albada: Heslinga-Albada (zie hierna bij Eelek Albada sub n)
op een kwartierstaat Eminga uit 1731 (RAF, Liauckema, inv.nr. 809);
Oedsma-Albada (zie hierna noot 228), Bonninga-Alhada (f), Alhada-Jongema
(g) en Ockinga-Albada 0) op de zerk van Frans Roorda en His Siaerda uit
1556 (RAF, EVC, inv.nr. 1323C, 51v); Idsinga alias Schelterna van
Huizum-Albada (zie bij Ansch Albada sub h) op de zerken van Sits Aylva uit
1548 en Frans Aylva uit 1563 (GJB (1995) 160-161, noot 256, 287, 294);
Ockinga-Albada GJ op een Holdinga-zerk in Rinsumageest (NO III, 132) en op
de zerken van Kempe el1 Doitse van Oenema uit 1570 en van Douwe Roorda
uit 1601 in Terkaple (DVF 2 (1842) 133-134); Jongema-Albada (v) op de
zoldering van de kerk van Terkaple (DVF 2 (1842) 131; 70 (1990) 95);
Dekema-Albada (m) op de zerk van Pieter Dekerna bij de Oldebove uit 1568
(De Neitiid (1987) nr. 4, p. 17); Albada op de Juckema van Oedsmazerk te
Boxnm (GFL IV, 48); Abbama (alias Alhada mét zwaard en sterren, zie n) en
Albada (van Goenga) op de zerk van Abbe Idskes van Sickinga en Oegh
Oegedr Rouckema van Albaeda uit ca. 1555 (GJB (1994) 45); en (Gerrit)
Wytsma-(Dorothea) Albada (nr. 24.6) op de kwartierstaat van Sicke Eminga
(1638-1682) (Fr. Heraldiek, nr. 90). De gegevens op grafzerken van de
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34.
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39.
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families Aylva, Oenema en Roorda komen overeen met de allianties die
Burmania overnam van Dauwe Roorda. Daaruit blijkt dat Roàrda ze ontleende
aan reeds in de vroege 16de eeuw bestaande familieoverleveringen.
Rietstap, Wapens, 282-283: vergelijk aldaar voor het schUd "Albada van
Wyburg" (lees "Vrijburg"), voor het helmteken "Albada van Poppingawier". De
omvangrijke fictie rood de genealogie Albada vindt ook haar neerslag in de
heraldiek. Zowel in de verschillende genealogieën als in wapenboeken (JR,
943-944; Rietstap, Armorial General; idem, Wapens, 282-283; SFA Il, wapens
achterin) worden vele Albada-wapens in verschillende combinaties en met
verschillende onderschriften gegeven.
Hierna doorgehaald: "van de echtgenote Saeck".
Zie verder nr. 1 hierna.
Rille Bonninga wordt door Worp van Thabor IV, 73, genoemd als Schieringer
hoofdeling, die samen met Bde Kempez (Jongema) van Bosnm in 1429 het
huis te Sondel belegert. Zie voor de laatste sub nr. 2.
Vergelijk UvB, f. 60 s.v. Syaerda in Franeker.
RAF, BVe, inv.nr. 1323e, 51v. De wapens op de grafzerken van Douwe
Roorda zelf (1601) en van zijn halfbroer Kempo van Oenema (1570) komen
mennee overeen: DVF 2 (1842) 133-134.
Wibe (Minnes) Mennema is in 1428 bondgenoot van de Schietinger hoofdeling
Hille Bonninga bij de strijd in Gaasterland: Worp van Thabor N, 72.
Zie sub nr. 1.
De "Genealogia Ayttana", 276, vermeldt bovendien dat een oomzegster van
Hille Albada, Jouck Broers Bonninga,met een Hessel Esges Albada trouwde.
Zie over haar: Eelek Albada sub n.
Zie noot 50. Noch van Hille Albada, noeh van "olde" Lieuwe wordt hun plaats
in de familie Albada precies aangegeven.
Bedoeld is Westernijkerk, waar een sate Regnae1da of Reinalda ligt: RvtlA lIJ,
31; vergelijk de atlas van W. Eekhoff, Nieuwe atlas van de provincie Friesland
(Leeuwarden 1849-1859).
Zie verder bij p.
RAF, BVe, inv.nr. 1323e, 51v. De wapens op de grafzerken van Douwe
Roorda zelf (1601) en van zijn halfbroer Kempo van Oenema (1570) komen
hiermee overeen: DVF 2 (1842) 133-134. Zie voor de relatie Albada-Jongema
hier beneden, na nr. 1.
Vergelijk UvB, f. 56r s.v. Ockema (Oekinga). Zie verder nr. 6.
Vergelijk voor Sicke Siaerda, Catharina Roorda en hun dochter Magdalena:
UvB, f. 60r s.v. Siaerda, 57v s.v. Roorda.
OFO 1, 40. Zie voor de relatie van de AJbada's met de graaf van Holland: nr.
I hierna.
OFO I, 40. Het door Burmania beschreven wapen, meestal als Albada van
Goënga aangeduid, komt o.a. voor op kwartierwapens op grafzerken van
Dekerna uit 1568 (zie bijv. bij m) en Sickinga uit 1555 (GIB (1994) 45). Ook
Sicke Aesges van Albada zou volgens de Conscriptio ExuIum dit wapen
hebben gevoerd: IB (1969) 174, 177, nr. 98.
Vergelijk UvB, f. 38r s.v. Dekema. Zie ook bij N.N. AJbada sub n.
De Neitild (1987) nr. 4, p. 17. Het afgebeelde wapen is dat met de halve
adelaar, lelie eu roos; zie bij I hierboven. Zie verder bij nr. 21.
Zie bij Ansck Albada sub h.
VvB,-f. 59v s.v. Scheltinga (Schelterna) van Huizum.

44.
45.

46.
47.

48.

49.

50.

Zie noot 21. Zie verder nr. 21 hierna.
Doys Il, 298, 338; JR, 402 s.v. Popma: "hebben dese Rienck Poppinga ende
Tiets Rotterda hun stins ende staten gehadt in den dorpe Poppingawier; ende
soo sy geen soonen nalieten hebben het stins ende staten met die landen
daertoe behorende tot een kercke besprooken ende (tot) die pastorye, waervan
ooek het dorp die naem heeft vercregen~ ende warde ryeke Rienck Poppinga
apte Poppama genaemt soo hy wel sestien stinsen hadde; heeft in syn wapen
gevaert een roode leeuw in een geel velt met sestien stinsen; was echtelyck
afcomstich van de graven van Hollandtu.
VvB, f. 67v. Hij geeft eveneens een wapen Rotterda.
Het door Burmania beschreven wapen Albada met het zwaard en de sterren
werd feitelijk gevoerd door de Albada's in Irnsum (nr. 9, 9.2 en 10) en veel
later als hartschild door sommige Albada's van Poppingawier ter onderstreping
van hun afstammiugspretentie van de oude Albada's (zie noot 264). Het komt
ook voor op een grafzerk Sickinga-Rouckema van Albaeda (zie noot 21).
Zie voor de relatie tussen de Albada' s en Poppingawier verder nr. 21, 23 en
24.
Het begin van dit stuk luidt: "Memoria van AJbadageslachte tot Poppingawier,
by Andries van Albada gescreven ende extraheert ut oude brieven ende
menshen gehuegenisse:
-Gale Jarichs Hesslema tot Poppingawier in tyden woenachtich op Heslema
ofte Hesslinga stins ende staten heeft naegelaten syn ldnderen als Botte, Jarich
Heslema gebroeders, ende Tziaem, Gaets, Aell, Jitke Hesslema gesusters ende
is Gale ,vors. gehylckt geweest aen oude Suyerdt Tyepma (deze alinya is
doorgehaald).
- Botte Gales Heslema tot Poppingawier op Hesslema mede woenachtich heeft
naegelaten Gauke, Hette ende Gaele Hesslema gebroeders ende heeft Botte
vors. geerft eerst Hesslema staten op Gale, ende nae syn versterven op Gaueke
syn soenen (met latere hand: "Hette ofte Gaucke die langst levede met
fideicommis in syn tes~ent dat die staten in fremde handen niet mochten
verfallen").
- Hette Bottis houdende d'naeme, tytel ende wapens van Albada, is gehylckt
aen Syts Sytthîema (later toegevoegd met dezelfde hand: "dochter van Pibe
Sythiema ende ..." en met de latere hand: "His Albada"), een suster van Renick
Pibes Sythiema, fundator van d'vrye prebende ofte ons Lywe Vrow Leen tot
Poppingawier. D'selve echteluyden syn woenachtich geweest op Douma staten
tot Poppingawier" al waer Douma stins heeft geweest, ende is Syts Sythiema
vors. gesturvenanno 1507 ende begraven tot Poppingawier in d'kerke aen
d'suyder syde. Dese echteluyden hebben naegelaten 6 kinderen: als Pibe, Botte
ende Lyewe Hettis AJbada gebroeders, ende noch His, Jeldu, Beick Hettis
Albada gesusters".
Pybe van Albada voegde aan Andries van Albada's "memoria" ondermeer toe
dat Gale Heslema, de vader van Botte Gales, af zou stammen van de
hoofdelingen Galama van Koudum, die op hun beurt nakomelingen van Gala,
zoon van de mythische Friese stamvader Friso zouden zijn (JR, 109, 149;
vergelijk voor de achtergrond van dergelijke fictie: Noomen, "Friese identiteit",
IB (1994) 179 noot 109). Over de naam AJbada venneldde hij: "Hette Bottis
Heslinga van Galama nu Albada, synde de middelste soon van Botte Galis
Heslinga vanGalarna ... is gehyIckt aen juffr. Sytie van Sythiema ofte Sytsma,
wonachtich op Douma staten in den dorpe Poppingawier, een dochter van Pibe
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Zythiema ende juffr. Ris Ziaerda van Albada, een dochter van Lieuue
Bonninga van Ziaerda ende N.Albada, een dochter van olde Lieuue Albada,
voerende een wit sueerd met 2 witte sterren in een blauw velt" (JR, 119-120);
"Liuue Hettis Albada alias van HesliDga iD tydeD van wegeD Keys(erlycke)
Ma(jestei)t .grietman van Rauerderahem heeft gewoont in den dorpe
Poppingawier op Douma stins ende staten; heeft de titel van Albada weder
aengenomen als synde van moeders syde daer uyt gesprooten, ende nae olde
Lieuue Albada, syn moeders grootvader fader" (JR, 131).

51. RAF, Liauckema, inv.nr. 809.
52. Zie voor Albada van Poppingawier verder nr. 22 e.v.
53. Doys Il, 298, 338: "aIiqul addunt (N.N., dochter van Sicka Riuerdts van

Albada) DUPSi! olde Juw Dekama". VolgeDs JR, 243, 246 s.v. Dekema trouwde
Juw Dekema de olde roDd 1400 met N.N. Rotterda "aut Albada", eeD dochter
van Riuerd Rotterda en Wyts Benedixma alias Oedsma; Hette Dekema
getrouwd met Ris Albada zou hUD ZOOD zijn geweest; vergelijk SFA Il, 56.

54. VolgeDs Doys' Albada-geDealogie kwam de alliantie Dekema-Albada dus eeD
geDeratie later tot stand dan het huwelijk van Hette Dekema eD Wiek Albada
volgeDs Douwe Roorda eD Burmania; volgeDs RispeDs' Dekema-geDealogie zou
zowel in de generatie van genoemde Hette en Wiek, als in de eraan
voorafgaande geDeratie eeD huwelijk Dekema-Albada hebbeD plaatsgevoDdeD
(zie vorige noot).

55. GJB (1996) 176; vergelijk hierna nr. 7.
56. Zie verder nr. 7. De mededeliDg over het wapeD met de drie sterreD komt

overeen met de werkelijkheid.
57. UvB, f. 47a s.v. HarinxmaIDonia; zie verder bij nr. 8.
58. "GeDeaiogia Ayttana", 267.
59. Zie verder nr. 7.2.
60. Kennelijk is bedoeld dat Sydts Aylua de moeder van olde Riuerdt Roorda was.

Zie voor de, ook door Josias Rispens vermelde, alliantie Roorda-Aylua: GIS
(1995) 166, DOOt 2.

61. Zie voor Riurd Roorda en Tiets Regnalda: L
62. "Genealogia Ayttana", 267. Zie verder nr. 9.
63. Zie verder nr. 15.1.
64. Hierna volgen enkele moeilijk te lezen woorden.
65. Over Feddu's voorouders meldt Ruurd Albada (B) verder: "AnDO 1429 Galli

confesso is gesturven Tiebbo Donia van Doeckleryp in Aldegae ende Rens
Herbranda syn wyff. Anno 1434 convers. Pauli is gestorven Doecko Donia
hoeren eenigen soen, en hadde tot een huysvrouue Tyets Stenstirra, van
Burguert, een dochter van oude Sciuerdt Stenstirra en Doed Jusma van
Rinsegaest, beyde binnen Burguert begraven. Anno 1446 Omn. sanctor. is
gestorven Tybbe DoDia syn soen, ende hadde tot een wyve Frouck Wnnia van
Wirdum, begraven binnen Oldehoeff 1456 Agnet. virgo ende waes eenen
dochter van oude Sicka Wnnia met Rext Ammama syn moeder begraven tot
Wnnia ende Mary Popma syn wyff, een dochter van Rennert Popma, ende
Sytke van Wiarda oft Widricherda van Goutnrn SYD wyff gestorveD ende beyde
begraven binnen Menaldum".

66. UvB, f. 52r s.v. JODgema.
67. Het latijD is hier niet helemaal duidelijk.
68. "Genealogia Ayttana", 267-268. Onjuist bij Burmania is dat Jels tweede man

Otto Douwes heette; de Aytta-genealogie noemt de juiste naam: Otto Pieters.

192

ODjuist iD de Aytta-geDeaiogie is dat Anna eeD dochter uit Jels eerste huwelijk
was; boveDdieD was Siouck (zie nr. 11.5) geeD dochter van Jel uit haar tweede
huwelijk, maar een kleindochter uit haar eerste. Zie verder: nr. 10 en 11.

69. UvB, f. 44r s.v. GliDs.
70. Zie verder nr. 15.
71. Zie verder nr. 16.
72. Zie verder nr. 15.3.
73. Zie verder nr. 15.2.
74. Hierna volgt een moeilijk leesbaar woord.
75. Niet iDgevuld.
76. Zie verder nr. 27.
77. Zie verder nr. 17.
78. Zie verder nr. 19.
79. Zie verder nr. 20.
80. Zie DOOt 4.
81. Zie voor Staveren nr. 1, voor Inst nr. 3, voor Woudsend nr. 4, voor Sloten nr.

8, voor Joure nr. 7. Verder behoorde de familie van dr. Aggaeus vaD Albada
(nr. 13-20) tot het patriciaat van SDeek.

82. G. Colmjon, Register van oorkonden die in het Charterboek van Friesland
ontbreken (LeeuwardeD 1884) nr. 242 (1334 mrt. 12), vergelijk Hansisches
Urkundenbuch 11,556; Colrnjon nr. 317 (1365 dec. 7); COlrnjOD nr. 324 (1369
mrt. 11): volmacht van Staveren is Alaert Simonsz' broer Sibold Symon
AlardessoD; ColmjoD nr. 351 = Hansisches Urkundenbuch IV, 182 (1374 DOV.
1); ColrnjOD nr. 300 (met foute dateriDg) = Hansisches Urkundenbw:h lII, 182
(ca. 1383).

83. Noomen, "Consolidatie", 98.
84. Zie voor Albada- eD Sickinga-state te GoëDga: NoomeD, "CoDsolidatie", 97-99.
85. RAF, HvF 1II7, 270; B. Schotanus à SterliDga, Uitbeeldinge der Heerlijclcheit

Friesland (1718).
86. Zie Bunnania en de "memoria" van Ruurd Albada hierboven sub a en h.

Behalve te Staveren en waarschijnlijk te Go~nga hadden de neven Albada en
Sickinga mogelijk ook te Sloten beiden rechten: zie bij nr. 8. Zie voor een door
J.A. Mol verondersteld verband tussen de Albada's en de stichting van
Nijenklooster rond 1233: J.J. van Moolenbroek, "De stichting van Cisterciënzer
vrouwenkloosters in Nederland tot 1300", Archief Geschiedenis Katholieke
Kerk in Nederland 27 (1985) 169-214, ald. 210; NoomeD, "CoDsolidatie", 99.

87. Zo bijv. bij Hessel Albada (nr. 4). Doys IV, 430, meeDde daardoor teD onrechte
dat deze een Jongema was.

88. In 1427 zegelen Albada (nr. 2) en Jongema een oorkonde over de waterstaat;
iD 1459 eD 1473 is er doodslag over eD weer (nr. 7); later trouwt Hessel
JODgema met Jel Albada (nr. 10) eD heeft Renick Albada (nr. 9) JODgema-land
in onderpand.

89. Zie g hierboveD eD DOOt 21.
90. OFO Il, 14. ID de oorkoDde OFO Il, 16 (met oDjuiste dateriDg), die blijkeDs

de erin voorkomende personen uit het einde van de 15de eeuw dateert en die
eveneens over de waterstaat van het Nieuwland bij Sneek handelt is nog sprake
van "Albadama ruuchland".

91. Dezelfde Ede Kempez JODgema van Bozum tekeDt iD 1422 het verdrag tusseD
Schieringer en Vetkoper hoofdelingen (Osifriesisches Urkundenbuch I, 302) en
is in 1429 bODdgeDoot van de SchieriDger hoofdeliDg Hilie BonniDga (t), met
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wie hij het huis te Sondel belegert. Hij wordt daarbij gedood; en is in Thabor
in de kerk begraven: Worp van Thabor IV, 73.

92. Zie hierboven, na nr. 1.
93. Peter Jacobsz van Thabor, Historie van Vriesland. Herdr. (Leeuwarden 1973)

15; "Sneker Kronie1ge l!, in: H. Bruch, Kroniek der Friese kronieken
(Leeuwarden 1952) 50.

94. OFO I, 99, in dorso.
95. Worp van Thabor IV, 78.
96. GA Workurn, B1.
97. Worp van Thabor IV, 78; "Vriessche aenteyckeninge", in: P. Gerbênzon e.a.

(ed.), Kieine Oudfriese kronieken (Groningen 1965) 67.
98. OFO I, 99.
99. Te Wolsum (RvdA U, 322) of Nij1and (RvdA TI, 331, 340, 351).

100. Een Galtegoed lag op de Hemdijk in Westhem (BB, 425).
101. Een Andelesaete lag te Westhem: RvdA U, 285; BB, 428.
102. FT, nr. 15.
103. Vergelijk: GJB (1994) 42.
104. Lolle is in 1447 ook zoenman voor Hessel Albada (nr. 4).
lOS. UvB, f. 59v s.v. Schelterna van Huizum; vergelijk noot 228.
106. Zie noot 21.
107. FT, nr. 15, p. 25,r. 25.
108. FT, nr. 18. Zie verder voor de Ockinga's: UvB, f. 56r, en FT, p. 488-489.
109. Zie nr. 1 en 3.
110. PKAF VI, 27; H. Spanninga e.a. (red.), Haskerldn. In tal bydragen ta de

skietlnis (Leeuwarden 1990) 144; IB (1982) 130.
111. Worp van Thabor IV, 109. Deze toenaam gaf verschillende genealogen

aanleiding een verband tussen de Albada's, de Abbema's van Huizum en
Abbingawier te zoeken: GJB (1996) 176-177; vergelijk Hessel Albada of
Abbema (sub n hierboven).

112. RAF, fotocollectie zegels 755 (1459) en 758 (1460).
113. Worp van Thabor IV, 106.
114. Worp van Thabor IV, 104; Jancko Douwama, inleiding, 40; 524. Ook in 1460

staan "die van Ymsum" en Focke Eeskes weer tegenover elkaar: Worp van
Thabor IV, 107.

115. Worp van Thabor IV, 106-107. Bovendien hebben de broers Renick en Lieuwe
in 1460 een vete met Joucke Galamate Akmarijp (in tegenstelling tot andere
Galama's een Schietinger).

116. Worp van Thabor IV, 109: "want Rienick (Doytyez) hieldet met Doenya".
117. Mogelijk was dit huwelijk de bezegeling van die vrede, en was ook Renick

Albada's pandbezit van Jongema-Iand (zie bij nr. 9) een uitvloeisel van deze
vrede.

118. FT, nr. 24. Door Josias Rispens en in de inleiding op de uitgave van Jancko
Douwama's geschriften wordt zij zonder argumentatie opgevoerd als een
dochter van Douwe Douwama, de stamvader van de Douwama's: JR, 439;
Jancko Douwama, inleiding, 61. Zie voor Idsingagoed verder bij nr. 10.1.

119. UvB, f. 38v, 39r.
120. Jancko Douwama, 60, vergelijk 524.
121. Zie voor het verdere optreden van Agge Donia uitgebreid in Worp van Thabor

IV.
122. Worp van Thabor IV, 109.
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123. Worp van Thabor IV, 109-110.
124. Sn.Rb. nr. 3235; Worp van Thabor IV, 221.
125. OFO 1, 266 (1467).
126. OFO I, 249 (1474): in dorso "Renick Doyties"; vergelijk Jancko Douwama,

524.
127. "Genealogia Ayttana", 267. Door Jancko Douwama, 523, wordt zij Syouck

Wyaerden genoemd. Uit eigendomsverhoudingen blijkt dat zij inderdaad een
Aytta was: GJB (1996) 179.

128. De "Genealogia Ayttana" voegt toe dat Siouck de enige dochter van Fertick
Aytta en Sydtz van Hemriksend was, en dat Wibe Jarichs, Sioucks zoon uit
haar eerste huwelijk met Tieth Albada was getrouwd. Zie voor Tieth r en nr.
8; voor Wybe Jarichs zuster Sydtz nr. 9.2.

129. Zie noot 114.
130. OFO J, 249.
131. OFO J, 266.
132. RAF, fotocollectie zegels, nr. 807. Zijn bastaardzoon Haye Renicks voert

hetzelfde wapen: ibidem nr. 842. Zie voor dit wapen ook Bunnania sub n
hierboven.

133. FT, nr. 42. De veronderstelling ligt voor de hand dat dit gebruiksrecht op land
van Ade Jongema, die Renicks broer Lieuwe doodsloeg, een gevolg was van
de zoen tussen de Albada's en de Jongema's na 1473. Zie ook bij noot 117 en
137.

134. OFO I, 362.
135. OFO I, 388.
136. RAF, fotocollectie zegels, nr. 807, 842. Zie voor zijn nageslacht verder o.a.:

"Genealogia Ayttana", 267; RAF, RR XXXIX (1527/28); IX, 11; RAF, HvF
UIl 509; GJB (1970) 61-63.

137. Zie voor de Jongema's verder: VvB, 52r s.v. Jongema; voor het mogelijke
verband van dit huwelijk en de vrede tussen de Albada' s en Jongema' snoot
117 en 133.

. 138. Worp van Thabor IV, 158.
139. Worp van Thabor IV, 149, 158.
140. Pax, nr. 197.
141. Worp van Thabor V, 25.
142. DVF 2 (1841) 131-/32. Jels wapen is gelijk aan dat van haar vader en

bastaardbroer: een halve adelaar en een hangend zwaard met twee sterren.
143. RvdA N, 78, 69.
144. GPCV TI, 347.
145. RAF, HvF UI, 42v, 177.
146. RAF, HvF WWI 664 (1527), WW2 900 (1538).
147. FT, nr. 126, p. 250; vergelijk bij nr. 7.
148. Dat zij een dochter uit Jels tweede huwelijk is, blijkt uit: RAF, HvF WW2,

900; vergelijk ook: OFO N, 159 (1507).
149. UvB, f. 39r s.v. Douma; f. 44r s.v. Glins.
ISO. Vergelijk UvB, f. 52 s.v. Jongerna en f. 38v s.v. DoumaiOenema.
151. Jancko Douwama, 521-527; zie voor hun recht op Meskewier ook: RAF,

copieën elders, Documentboek van Sytzama, 49 (1555 mei 17). Douwes broer
Tyepka WIkaz to Eepingha is in 1525 eigenaar en bewoner van Epinga te
Pietersbierum: Noomen, "Consolidatie", 166.

152. RAF, RR XVU, 21.
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153. FT, nr. 193,206,207; Gffi (1995) 153; Noomen, "Consolidatie", lOl, 169 nr.
22.

154. FT, nr. 165.
155. AdVD V, 31: Bozum nr. 2228.
156. FT, nr. 199.
157. RAF, RA Baarderadeel 4, 377v. Zie voor hen verder: RAF, RA

Hennaarderadeel 20, sterfhuis Hessel van Roorda (1565 mei 11); ibidem 20,
64; ibidem K2 (1557 oct. 5); RA Baarderadeel 4, 213v (1558 mrt. 24), 289
(1559 aug. 14); RR XVII, 2ir; ibidem XXII, 23.

158. Zie voor hen: DVF 67 (1987) 27-40; RAF, BVC suppl. 25, nr. 3/4; HvF YYl4,
42.

159. RvdA lIl, 129; AdVD Il, 57. Zie voor A1bert Ryoerds ook: FT, nr. 122 en p.
513.

160. RAF, HvF YY5, 152v.
161. RAF, RA Barradeel E3, 489.
i62. Ibidem d.d. 1590 dec. 23.
i63. RAF, HvF 1I17, 135.
164. RAF, RA Rauwerderhem A3, 16.
165. RAF, HvF 1I17, 270.
166. Zie nr. 14.1 en 20.1.
167. Bauck Hesseiswyfs testament is aileeu in copie bewaard. Ebel wordt eenrnaai

"Bocka Ynoeswyff" genoemd (FT, nr. 15, p. 24, r. 35); elders (p. 25, r. I, 5)
is echter sprake van Yooa en "Ebel, syn wyff't.

168. OFO IV, 43 (1474), 45 (1475); P'0', nr. 136 (1496).
169. OFO IV, 67.
170. FT, nr. 79; GPCV IT, 295. Zie voor de erfenis van heer Ielmer ook: RvdA Il,

335, 338; RAF, HvF WW2 653.
171. RvdA IT, 344. De identificatie met Gerlinga blijkt uit de ligging van

Gerlematerp binoeu dit goed: vergelijk FT, p. 488. Heer Jelmer heeft mogelijk
een bastaardzoon Sibe heer Jehners: FT, p. 503; Sn.Rb. nr. 496 (1490) en 1418
(1493).

172. OFO IV, 67.
173. OFO IV, 115 (1499); GA Kampen OA 90 (met dank aan dr.O. Vries); Sn.Rb.

nammeregister xxiii e.V., 86~88.

174. Worp van Thabor V, 201; Jancko Douwama, 684, 685.
175. RvdA, passim; zie ook: GIB (1970) 59.
176. FT, nr. 102.
177. GA Kampeo, OA 90 (met daok aan dr.O. Vries).
178. Sn.Rb. nammeregister xxx, 183.
179. Vanwege zijn naam zou Boeke Ennez, in 1484 schepen van Bolsward,

eveneens een zoon van Yooa Boekes geweest kunnen zijn. Rond 1495 was hij
een van de helpers van luw Juwinga in de strijd om de heerschappij in
Bolsward: GA Bolsward R24 (1484 mrt. 24); Peter van Thabor, 64, 101-102;
Pax, nr. 141.

180. OFO IV, 194.
181. RvdA Il, 350.
182. Sn.Rb. nr. 2473.
183. Sn.Rb. nammeregister xli.
184. RAF, RA Sneek 04, fol. 511v.
185. RAF, HvF CC, 3 (met dank aan drs. O.D.J. Roemeling).
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186. FT, nr. 165.
187. RAF, HvF YY3, 308; RAF, RA Sneek D4, 234v; ibidem D6, 183 (met dank

aan drs. O.D.J. Roemeling).
188. RAF, RA Sneek D4, 97.
189. Sn.Rb. nr. 3041.
190. Sn.Rb. nr. 4155.
191. Sn.Rb. nr. 5261.
192. RAF, RA Sneek 20 (D3), 70.
193. RAF, RA Soeek 20 (D3) fol. 308; RAF, HvF IIII 33 (1541 febr. I).
194. BB, 409; RAF, RA Hennaarderadeel I1, 177 e.v.
195. RAF, arch. klooster Hospitaai nr. 38.
196. RAF, RA Sneek 20 (D3), 30.
197. RAF, RA Sneek 20 (D3), 57. Andere vermeldingen van de wezen van Doede

Jelmers bij transacties met betrekking tot onroerend goed, vaak samen met
verwanten: RAF, RA Sneek 20 (D3), 66; RA Sneek D4, 4, 127; RAF, HvF
1II1, 68v, 78v.

198. Zie sub nr. 15.3.
199. RAF, RA Sneek D4, 152v.
200. RAF, RA Sneek D4, 75.
201. RAF, RA Franekeradeel EE2, 638 (met daok aan drs. O.D.J. Roemeling).
202. RGO, 85-86.
203. RAF, RA Franeker nr. 129, 183.
204. RAF, RA Franeker nr. 147, 85.
205. RAF, RA Hennaarderadeel nr. 27, 477; ibidem M5, 92; ibidem M6, 74; RA

Baarderadeel nr. 45, 186.
206. RAF, RA Franekeradeel EE6, 454.
207. "Geneaiogia Ayttana", 261.
208. UvB, f. 54v s.v. Mockema.
209. RAF, familiearchief Schwartzenberg, nr. 1602-81.
210. RAF, RA Sneek D6, 39.
211. Over zijn religieuze opstelling handelt: W. Bergsma, Aggaeus van Albada (c.

1525-1587), schwenclifeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid
(Groningeo 1983).

212. Zie voor zijn erfenis: RAF, HvF YY26, dof. 1617 juli 4, nr. 42; GA
Leeuwarden, hypotheekboek nr. 19, 165v.

213. RAF, leeszaaibibliotheek nr. 192 s.v. Ag(geus) van Albada te Spiers.
Verschillende wapenboeken geven ais één van de vele wapens Albada: in rood
drie geknopte zilveren rozen, paalsgewijs. Zie bijv.: Rietstap, Wapens, 282.

214. RAF, HvF YYl6, 91 (1586 sept. 22).
215. RAF, RA Sneek D4, 463v, 524.
216. RAF, RRXV, 16r; RRXXI, 14r; RAF, HvFYY17, 324. Zie voor Wol Hoytes

en Tyedt Freercks verder: RAF, RA Sneek D4, 160, 198, 230 (1545 dec. 11),
424v, 431v.

217. Zie voor hen: RAF, HvF YYl7, 295; RA Sneek 146, scheiding ert deling d.d.
1609 febr. 10; ibidem 146, 113v (1614 oct. 12); RA Wonseradeel 4, 12v. Zie
voor de rechten van hun zoon Pier Hoytes op het Wybingaleen: RAF, Staten
1580-1795, GrFI.

218. Zoais de allianties met Ockinga (nr. 6), Donia (nr. 8) en Jongema (nr. 10).
219. Worp van Thabor IV, 110; vergelijk hierboven bij nr. 7.
220. OFO I, 101 (1448: "Scheita Idzengha (alias Scheltema), ghreetman in Huusma
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221.
222.
223.

224.
225.
226.
227.
228.

229.

230.
231.
232.

233.
234.
235.

236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

250.
251.
252.
253.
254.

255.

256.
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nya landis riucht"); OFO I, 153, 154 (ca. 1458); vergelijk: Walsweer,
"Scheltema", 55-58.
Zie noot 53 en 54.
Zie noot 45.
Het betreft Sytthiemagoed (poppingawier FC21): zie PKAF VI, 58-61 en bij
noot 230 hierna.
RAF, arch. kiooster Hospitaal, reg. 3 (1421 sept. 2).
OFO IV, 54.
RvdA I, 277-278.
OFO I, 444, 446.
Sits Oedsma zou zelf volgens Burmania een moeder Tied AIbada hebben
gehad: VvB, 59v; vergelijk GJB (1996) 159 en noot 21 hierboven.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ook de in 1500 genoemde Wyttya
Harinxma, wiens plaats in de Harinxma~genealogie niet zeker is, met Albada
verwant was.
Zie hierboven bij Eelck Albada (sub n) en noot 49, 50 en 223.
Walsweer, "Scheltema", 56.
OFO IV, 10. Deze oorkonde werd op II dec. 1992 door H. Walsweer
besproken in de OarkonderO.nte van, de Fryske Akad.emy.
Zie noot 50.
OFom, 5.
Volgens Josias Rispens was deze gehuwd met hun zuster Tiam Heslinga;
vergelijk ook: GJB (1991) 131-132.
Worp van Thabor IV, 1.49.
Worp van Thabor IV, 158; OFO 1lI, 15 (1483).
OFO 1,164.
FT, nr. 30.
Zie hierboven bij Belck Albada (sub n) en noot 49 en 50.
OFO III, 15 (1483).
OFO 1,164.
Worp van Thabor IV, 158; OFO III, 15 (1483).
OFO Il, 223.
OFO I, 462.
Winsemius, 392.
OFO IV, 152.
RAF, HvF UI, 195-195v.
OFO Il, 249. In hetzelfde jaar woont volgens het Register van den Aanbreng
in Marssum een Pybe Hettes.
OFO IV, 10; zie bij noot 232.
RAF, HvF WW2, 422.
OFO Ill, 17 (1484); Pax, nr. 168 (1496); Worp van Thabor V, 133 (1514).
Zie bij noot 246.
OFO N, 77 (1487): Aeuke to Herwey, vrouw van Wibrant Roorda erfgenaam
van Botto to Herwey; OFO N, 167 (1507); IV 176 (1508); IV 265 (1538):
Lyuwe Hettaz (Albada) zwager van de zonen van Auck en wijlen Wybren
Roerda; Fr. brieven, nr. 40-43 (1537-1543). Zie verder: OFO N, 155 (1506).
Opmerkelijk is ~at dit huwelijk niet bij Burmania voorkomt.
OFO IV, 142 (1504): huwelijkscontract tussen Wopcke Jarla en Frouck
Roorda.
RvdA N, 67 e.v.
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279.
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284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

295.

OFO IV, 218 (1513); N, 251 (1526); IV, 266 (1539).
PKAF VI, 12, 58-61: Poppingawier FC22. In de genealogische traditie heet
deze state Douma. De stins is bekend van een tekening door J. Stellingwerf uit
1722 (collectie Fries Museum). Zie de bij dit opstel opgenomen natekening
door J.J. Spahr van der Hoek, Fryske stimen (Leeuwarden 1962) 6.
RAF, arch. Staten van Friesland 1580-1795, nr. 2901.
Zie noot 280.
Zie noot 276.
RAF, fotocollectie zegels (aan stukken uit archief klooster Engwerd, d.d. 1527
apr. 30 en 1542 apr. 23).
RAF, collectie grafschriften Rauwerderhem; IB (1969) 172-173 nr. 90. In de
wapenboeken verschillen de kleuren.
Rietstap, Wapens, 282-283; SFA Il, wapens achterin; vergelijk noot 47.
BB, 331 (1543).
RAF, Liauckema, inv.nr. 983 (1565).
RAF, RR XXIV, f. 19v; ibidem xxvm, f. 151.
RAF, Liauckema, inv.nr. 983. Zie voor hem en zijn huisvrouw Syts Lutzesdr:
RAF, RA Rauwerderhem AI, 155 (1573 aug. 3), 160.
RAF, Liauckema, inv.nr. 978.
NO Ill, 9; IB (1969) 167.
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (1987) 133; veel stukken
over hem in: RAF, Liauckema, inv.nr. 978-1006.
Jaarboek eBG (1987) 133.
IB (1994) 187 noot 254.
RAF, RA Rauwerderhem O.
RAF, HvF BEE1 409; RAF, Liauckema, inv.nr, 997.
Deze sate is een afsplitsing van de oorspronkelijke sate Halbada (FT, nr. 157,
p. 324), afkomstig van zijn overgrootvader Wybrand Roorda van GenuID (OFO
N,155).
In 1617 rept hij in een brief aan zijn neefPybe van Albada al van zijn plan een
studiebeurs te stichten.
RAF, familiearchief Bnrmania-Van Eysinga, nr. 86.
Nalezing, 54.
GJB (1963) 68-69 (1561); RAF, RR XXV, 2 (1564/5).
RAF, Liauckema, inv.nr. 981.
IB (1969) 173.
IB (1969) 173.
RAF, RA Rauwerderhem A5, 367 (1610).
RAF, RA Rauwerderhem A4, 227v.
RAF, RA Rauwerderhem A9, 24lv; ibidem 340.
IB (1969) 173.
RAF, HvF, WW3, 393 (1598 mei 30, nr. 5).
RAF, RA Rauwerderhem A4, 221.
RAF, RA Rauwerderhem A5, 368v.
RAF, RA Rauwerderhem 36, 104.
Sibrandus Loo, ed. Wumkes, xliv, xlvii.
RAF, Liauckema, inv.nr. 984.
Dit blijkt uit de boedelbeschrijving in zijn huis op die datum: GA Leeuwarden
Y8, nr. 48.
RAF, RA Leeuwarderadeel E6, 371 (1572 nov. 8); ibidem, 398 (1573 jan. 15);
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ibidem E7, 138 (1574 apr. 24); ibidem E7, 173, 263; RAF, RA
Leeuwarderadeel M4, 506 (1575/1576), Met dank aan drs.O.D.I. Roemeling.

296. RAF, RA Ranwerderhem A2, 28; ibidem, 40.
297. RAF, RA Baarderadeel e2, Iv, 6.
298. RAF, Staten van Friesland 1580-1795, Gf5011, 123, 87v, 88, 90, 93, 126.
299. GA Leeuwarden Y8, nr. 48.
300. IR, 144. De citatie zou dateren van 15 juni 1549 en ondertekend zijn geweest

door U. Bunnania, raadsheer in het Hof van Friesland (een oudoom van de
auteur van het Burmaniaboek).

301. Burmania geeft hem een Syts Wibrens tot vrouw. Waarschijnlijk was zij de
dochter van Wybren Douwes, die in 1511 pachtboer op dezelfde boerderij was.

302. VvB, fol. 33a ligt los tussen 32v en 33r. Zie voor bijzondere tekens in de
transcriptie (<>, [ J, "): FT, p. xxvi.

303. Senator?
304. Spirensis? Suffridus Petrus noemde hem: "primum regi(us) in Frisia

consiliari(us) deinde assessor camerae Spirensis": Bergsma, Aggaeus van
Albada, 159.
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