
DE GENEALOGIE VAN DE FRIESE ADEL
volgens Dpeke van Bunnania

Inleiding

Upcke van Bunnania (overleden in 1615) stelde tussen 1597 en 1604 zijn Genealogie
van de Friese adel (Frisicae nobilitatis genealogia) samen.' Dit handschrift, meestal
Burmaniaboek genoemd, was de "eerste en voornaamste hoofdbron" van het Stam
boek van den Friesehen Adel van M. de Haan Hettema en A. van Halmael. AI vaak is
gesignaleerd dat dit Stamboek voor de middeleeuwen en de 16e eeuw uiterst
onbetrouwbaar is. Het verdient voor deze periode daarom aanbeveling Hettema's
monumentale werk buiten beschouwing te laten en zijn betrouwbaarste bron, het
Burmaniaboek, als uitgangspunt te nemen. Bunnania verwees veelvuldig haar bewijs
stukken, die deels imniddels verloren zijn gegaan. Het Bunnaniaboek vonnt 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 ar
tikel zal nit vier componenten bestaan:

1. Een transcriptie van Bunnania's Latijnse tekst. Het genealogische verband tnssen
de personen wordt weergegeven door door ons toegevoegde letters.

2. Een vertaling van Burmania's tekst met toegevoegde nnmmering volgens de he
dendaagse genealogische methode. In letternoten wordt verwezen naar de over
eenkomstige passages van de Latijnse tekst.

3. In een cursief lettertype confronteren wij de vertaalde tekst met de belangrijkste
''primaire'' bronnen. Waar Bunnania correctie behoeft, wordt dat gesignaleerd, en
wordt eventueel ook de genealogische opstelling en nummering aangepast. De vast
stelling van de jniste of meest waarschijnlijke genealogische relaties is onze doel
stelling. Uitdrnkkelijk wijzen wij erop dat wij geen volledige prosopografische
persoonsbeschrijvingen willen geven.

4, Wij beginnen iedere genealogie met een foto van de door Burmania zelf vervaar
digde tekening van het wapen van de betreffende familie.

Wij behandelen in deze aflevering de beide families Van Aylva, door BunnaniaAelua
genoemd. De oudste vennelding van de Aelua's dateert van 1419; de "fantastische"
geschiedschrijving van de zestiende eeuw noemt een hele reeks verzonnen Aelua's
vanaf 1019} De naamAylva ofAeluais afgeleid van de voornaamAlef. Deze naam is
de Friese vonn van Adolf, maar ook van de naam van St. üdulfus, de stichter van de
abij Staveren.3

Van de faroilie Aylva van Witrnarsum verscheen recent een uitgebreide genealogie
van de hand van wijlen jhr. Beelaerts van Blokland.4 Hij nam daarbij het Bunnaniaboek
als uitgangspunt. Door de gebruikmaking van een testament uit 1456 en een koop
brief uit 1495 wist hij nieuw licht te werpen op de samenhang van de generaties IDa,
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IVa en Vh. Door een foutieve interpretatie van een oorkonde van 1420 introduceerde
hij evenwel nieuwe onjnistheden over generatie Il.5 Wij stellen ons in dit artikel mede
tot doel de uiteenlopende opstellingen in de oudste generaties van Burmania en
Beelaerts tegen elkaar af te wegen. Een belangrijk bulpmiddel daarbij bleek de
eigendomsgescbiedenis van verschillende goederen, zoals die uit de registers van
grondboekbouding vanaf 1511 kan worden afgeleid.'
Over de jongere generaties, vanaf ongeveer 1540, is Burmania minder nitvoerig dan
over de oudere. Voor de eerdere tijd citeert hij schriftelijke en soms mondelinge bron
nen, voor zijn eigen tijd vond hij dat niet nodig. Wij stellen ons, geïnteresseerd als wij
zijn in juist de middeleeuwse Friese adel, niet tot doel deze jongere generaties uitput
tend te behandelen. Wij volstaan met een vertaling van hetgeen Burmania weet te
vermelden, onder toevoeging van enkele algemene opmerkingen. Woonplaats, eigen
dom van onroerend goed en vervulling van het grietmansambt krijgen daarbij spe
ciale aandacht, omdat ze de verspreiding van de familie over de provincie illustreren.
Verder verwijzen wij voor de tijd na ongeveer 1540 naar het artikel van Beelaerts.
Hoewel het - ongewoon in De Nederlandsche Leeuw - niet is geannoteerd, biedt het
over de generaties VI tot VIII veel waardevolle gegevens, die wij hier niet behoeven
te herhalen. Omdat Beelaerts dezelfde volgorde aanhield als Burmania, kan onze
bewerking van Burmania gemakkelijk met Beelaerts' artikel worden vergeleken. Wij
hebben daartoe vanaf generatie rVa (dat is generatie r bij Beelaerts) hetzelfde systeem
van nummering aangehouden, met dit verschil dat bij onze nummering steeds drie
generaties moeten worden opgeteld.

PaulNoomen
Gerrit Verhoeven

AELUA van WITMARSUM

Deze familie VanAelua is een adellijke en omvangrijke familie die vanouds verspreid
over Friesland heeft gewoond, haar oorsprong vindend in het dorp Witmarsum, waar
zij ook haar kasteel, dat in 1484' door brand werd verwoest, heeft gehad. Ik voor mij
weet echter niet of ook zij die hun woonplaats vestigden in het dorp Bomwerd af
komstig waren uit dezelfde, dan wel uit een andere familie, omdat niemand mij tot nu
toe de gemeenschappelijke afstamming kon aanwijzen, en omdat zij bovendien ver
schillende wapens voeren. Daarom heb ik hun genealogie, voorzover mij bekend,
hier gescheiden willen niteenzetten, totdat meer hierover dnidelijk zal zijn. 8

Inmiddels zijn we verder dan Burmania: het is ons gelukt het verband tussen deAelua's
van Witmarsum en die van Bornwerd vast te stellen. 9 Door een vergelijking van
Burmania's genealogie Aelua van Bornwerd met het Register van den Aanbreng van
1511 bleek allereerst dat ook de Aelua's van Bornwerd oorspronkelijk uit Westergo
komen: Henserastate in Winsum en Aesgemastate in Peins waren waarschijnlijk de
voornaamste bezittingen van de eerste generatie. De tweede generatie bezat boven
dien een goed "te Burgwerd op Sjungadyk, waaruit het geslacht Ockinga twee goud-
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gulden aan rente beurt".l0 Omdat de derde generatie Aelua van Witmarsum(IIIa) als
schoonouders Wibren Hermana van Minnertsga en Gerlant Ockinga van Burgwerd
had, rees de vraag ofde Bornwerderfamilie een zijtakVan de Witmarsumer was en of
zij langs die weg in Burgwerd goed van de Ockinga's erfde. Verder onderzoek onder
steunde die veronderstelling. Gerlants dochter Tet Hermana had uit haar huwelijk
met EpeAelua van Witmarsum een zoon Tiaerd (Illa.I), die trouwde metAuck Haerda.
Als stamouders van de familie van Bomwerd noemt Burmania een N.N. Aylva (IVu),
getrouwd met een Auck Volgens kwartierwapens op de zerken van Sitse en Frans
Aelua van Bomwerd (Vlven VIlv) uit 1548 en 1563 was deze Auck een Haerda. De
daaruit afte leiden hypothese dat N.N. Aelua, de stamvader van de Bomwerders, dus
identiek is met TiaerdAelua van Witmarsum, wordt bevestigd doorverschillendefei
ten. Allereerst is uit het testament van Cerlant Ockinga van 1456 bekend dat ge
noemde naerd Aeltw. een dochter Kathrine had. N.N. Aelua had eveneens een doch
ter Trin. Opmerkelijk is verder dat zijn andere dochter Gerlant heette, een naam die
ook in de Witmarsumer familie de herinnering aan Gerlant Ocldnga levend hield.
Deze beide dochters van N.N. Aelua, die respectievelijk in defamilies Fons en Harinxma
thoe Heeg trouwden, hadden bovendien ieder een zoon naerd, die duidelijk naar hun
grootvader van moederskant genoemd warenY Het uiteindelijke bewijs dat de
"Bornwerder" stamvader N.N. Aelua dezelfde is als Tiaerd Aelua van Witmarsum,
werd uiteindelijk geleverd door de recente vondst van een 18e-eeuwse beschrijving
van de tegenwoordig onleesbare kwartierwapens op de zerk uit 1521 van IuAelua, de
zoon van N.N. Aelua: zijn moeder was volgens die kwartieren een Haerda, zoals we
ook van de zerken van Sitse en Frans Aelua al wisten,~ nieuw was evenwel dat zijn
grootmoeder van vaderskant een Hermana was! De moeder van TiaerdAelua was Tet
Hermana, een dochter van Wibren Hermana en Gerlant Ockinga; de laatste twijfel
was daarmee weggenomen.

Wapen "Aelua van Witmarsum": gedeeld, 1 de halve Friese adelaar, 2 in blauw een
zilveren roos, vergezeld van boven van een gouden ster en van onderen van een gou
den lelie. Helmteken: een uitkomende zilveren eenhoorn met gouden hoorn. 12
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1. Epe Aelua van Witmarsum, zoou van Douue Aelua, die roud 1416 leefde.'
De namen Epe en Douue zijn typische Aelua-namen: de naam Epe komtzowel in het
nageslacht van TIaerd (1I) als in dat van CatharinaAelua (1.2) voor, de naam Douwa
wordt genoemd op een recent in Witmarsum gevonden grafsteen uil 1439. 13 Hoewel
door andere bronnen niet wordt bevestigd dat Epe en Douue de vader en grootvader
van TIaetd Aylua (1I) zijn, lijkt Bunnania's opgave daarom niet onwaarschijnlijk.
Kinderen:

1. Tiaerd Aelua,b volgt IJ.

2. Cathariua Aelua trouwde Sicke Nieuhuis, voor wie zie verder bij Leaukema.' Zij
wonen op Nyenhuis in ~naldum. Sicke te Nienhuis krijgt in 1423 een vrijgeleide
van de graafvan Holland en sluit in 1424 en 1438 vetdragen mei Franekeradeel
over het onderhoud van Roptazijl.14 Hun dochter TIets te Nienhuis van Wynaldum
heeft bij Schelte Liauckema van Sexbierum onder andere een zoon: Epe Liauckema. !5

Bunnania 's mededeling over deze alliantie Nienhuis-Aelua wordt, behalve door de
naam Epe, ook ondersteund door de voogdij in 1479 van Douuwa Zyaerda (111t)
over de kinderen van Tiets te Nienhuis. 16

1I. Tiaerd Aelua uaru tot vrouw N.N. Juwsma, uiet uit Riusumageest, maar uit West
ergo. Eu deze Tiaerd leefde roud het jaar 1424, zoals uit eeu oorkoude blijkt.b

De stelling van Beelaerts dat 1ïaerds vader Dauwe geheten zou hebben, is onjuist;
wij volgen Bunnania's opgaveY In 1419 wordt een geschil tussen TiaerdAylewa en
de monniken van Haskerconvent over land te Twellens onder Bozum gezoend. 18 In
1420 slaagt Tiaerd er met een krijgslist in.om de Hollanders uit Makkum te verdrij
ven!' en krijgt hij ferdban op Sybaldagoed in Arum.20 Volgens andere genealogieën
zou de voornaam van zijn vrouw "Suob" zijn. 21 Deze opgave wordt bevestigd door
het testament van Wpka Doyema te Marssum, die in 1439 "Swoba kyndenAylwa" tot
zijn etigenamen maakt. 22 Inderdaad behoort Doyemastate in 1473 aan TIaerds doch
ter Id (Il.4): een kleindochter van TIaerd heet bovendien Swob." Kinderen:

1. Epe Aelua, volgt lIla,. Burmania noemt van 1iaerd wel een zoon Epe, d maar ver
wart deze met Epes gelijknamige zoon (IVa).

2. Sitke Aelua trouwde Goslick Juuiuga, zoals blijkt uit het huwelijkscoutract van
1447. Dat zij de zuster was van Duuue Siaerda blijkt uit het testaruent vau ge
uoemde Sitkè uit 1497.' Sitke en Goslick wonen op Iuwingahuis binnen Bolswatd,
waar Goslick stadshoofdeling is. Burmania deelt in zijn genealogie Juwinga24 meer
bijzonderheden uit de geciteerde akten mee.

3. Douue Aelua' alias Siaerda, volgt IIIt. 25

4. Id Aelua trouwde Eelke Heriuga de oudere, van Rauwerd, door wie Eelke Heriuga
de jougere werd verwekt. Vervolgeus trouwde zij Sasker Jehoera - die tegeuwoor
dig ook wel als Van Heriuga wordt aangeduid -, uit wie Eelck Heriuga, die trouwde
metVigle Carustera. Zie verder" bij Camstera eu Cammiugha.'TIjdens haar eerste
huwelijk woont Id op Heringastate bij de Krinzerarm onder Rauwerd; tijdens haar
tweede huwelijk op Ielmerastate in Ballurn. 1n 1450 sluiten Yd en haar zoon Haye
Saskerz een overeenkomst met de andere zoons van Sasker Donia (alias Jelmera);27
in 1458 is zij aanwezig bij de zoen van haar zoon en stiefzoons met Doede
Kammynga;28 in 1464 zegelt Wigle Camstra voor zijn scJwonmoeder Yd Heringa
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een akte waarin een geschil tussen de Heringa 'sen de pastoor van Rauwerd wordt
beslecht;" in 1466 hebben Yde en haar zoon Haye Heringa een geschil met haar
schoonzoon Wigla Kamstra. 30 In haar testament van 1473 noemt zij Dauwe Syaerda
(lIlt) haar broer en beschikt ze onder andere over het van Wpka Doyema geërfde
goed Doyemme te Marssum. 31

lIla. Epe Aelua. Beelaerts maakte op chronologische gronden aannemelijk dat de
Epe Aelua die van 1450 tot 1468 optreedt, tot een eerdere generatie behoort dan de
Epe die tussen 1485 en 1494 wordt genoemd, en dat hij diens vader is." Burmania
had hun gegevens samengetrokken.' Beelaerts opperde tevens de mogelijkheid dat de
eerste Epe met Teda Hermana getrouwd was. 33 Hij leidde dit af uit het testament uit
1456 van Teda's moeder Gerlant Hermana, weduwe van Wibren Hermana, dat aan
Burmania onbekend was. Daarin worden twee zonen genoemd van haar reeds over
leden dochter Teda, te weten Tytardus, gehuwd met Anka ofAuka (met een dochter
Kathrina), en Eppo, gehuwd met Ebela (met een zoon Dodo)." Hoewel Gerlant de
naam Aelua niet noemt, is het duidelijk dat haar dochter Teda Hermana met een
Aelua getrouwd was. Alle namen vinden we namelijk in Burmania's genealogie Aelua
terug in dezelfde combinaties: Tiaerd, gehuwd met Auck, en Epe, gehuwd met Ebel
(met een zoon Douwe, Latijn: Dodo). Ook de naam Gerlant komt later trouwens bij
de Aelua's vaak VOOr. 35

Anders dan Beelaerts zijn wij Vlm mening dat er geen reden bestaat om Epe (lIla) als
oomzegger van TIaerd Aelua (11) te beschouwen; wij zien hem in het voetspoor van
Burmania als een zoon van Tiaerd, omdat zijn oudste zoon ook1ïaerd(Il/a.l) heet en
omdat hij politiek herhaaldelijk en éénmaal ook in familiezaken samen met Dauwe
Siaerda alias Aelua (lIlt) optreedt.
Epe Aylua en Douue Syaerda maken in 1450 een blokhuis tegen de Vetkopers in
Makkum. 36 In 1456 zegelt Epa Aylwa als grietman van Wonseradeel een oorkonde
over het rechtsgebied van Leeuwarderadee[.37 In 1466 is Epu Aylwa met Dowa
Zyaerdda zoenman in een gaerleger tussen delen en steden van Westergo38 en in een
geschil tussen Yd Heringa (IlA) en Wigla Kamstra." In 1468 bevestigen zij mede de
stichting van het Kruisherenklooster van Franeker. 40 Tezelfdertijd wordt Witmarsum
"beheert van eenen geheeten Ype Eylouwa ende heeft Dic een cleyn slotken".41
Omdat Burmania de Epes van generatie IIlá en /Va als één persoon beschouwde,
moeten de door hem opgegeven kinderen over de beide Epes worden verdeeld. Bij die
verdeling bieden": naast de chronologie.,. het testament van Gerlant Ockinga van
1456 en een oorkonde van 1495 steun, omdat deze bronnen verschillende broers en
zusters tezamen noemen.42 Kinderen van Epe Aelua en Teda Hermana zijn:

1. Tiaerd Aelua had tot vrouw Auck Haerda, zuster van Douue Haerda, zoals blijkt uit
een oorkonde" van 146l.' Zij zijn in /456 erfgenamen van Gerlant Oeldnga en
hebben dan een dochter Kathrina. 44 Tjaerd Epaz Aylva schrijft in 1484 aan zijn
"meech" Sicke Sjaerda over de gewelddadigheden van Seerp en ll)1tya Lieuwez
Beyma.45 Hij zegelt in juni 1487 het verbond van Westergo en delen van Oostergo46
en is enkele maanden later grietman van Wonseradeel. 47 Burmania geeft geen na
komelingen' van Tiaert Aelua.. Hij is, zoals in de inleiding werd uiteengezet, de
stamvader van de "Bornwerder" familie Aelua; Auck Haerda had waarschijnlijk
een Herema van Tzum als moeder.48 Zie hiema onder Aelua van Bornwerd, /Hl.
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2. Epe Aelua nam tot vrouw Ebel Juusma.dZij zijn in 1456 eveneens erfgenamen van
Gerlant. Zie verder onder IVa.

Teda Hermana sterft blijkens het testament van lumr moeder Gerlant Ockinga vóór
1456. De overige kinderen van Epe zullen stammen uit één afmeer andere huwelij
ken;49 zij worden tenminste niet in het testament van Gerlant Ockinga genoemd.

3. Peter Aelua,' volgt IVx. 50

4. ? Syuerdt Aylua. In 1461 sneuvelt Syuerdt Aylua bij de belegering van de Donia's
op Galamahuis in Akmarijp;51 waarschijnlijk is hij een neef van Douwa Syarda
(lIlt)." De gegevens die Burmania bij SyurdAelud vermeldt, hebben niet op deze
persoon betrekking, maar op Va.

lIlt. DouueAelua, tot vrouw nemend Edewert Siaerda, euige dochter van Sicke Siaerda,
heeft zijn toenaam Aelua in Siaerda veranderd, evenals zijn familiewapen, nadat hij
daartoe toestemming had verkregen van de Keizerlijke Majesteit, wat men ook, even
als zijn verdere genealogie, kan zien bij Siaerdema." Deze Douue dan stierf in het
jaar 1480.'
Dat Douue Siaerda, door zijn huwelijk stadshoofdeling van Franeker, inderdaad een
zoon van llaerdAelua was, blijkt uit een klokopschrift uit 1450.S4 Van Douwe Siaerda
zijn twee .onwettige zoons bekend, die wij niet in de genealogie Sjaerda, maar hier
opnemen:
1. Tyaerd Grioestera, "Douue Syaerda bastaert zoon". Hij wordt in 1481 samen met

zijn vrouw gevangen genomen door \lYbe Syuerdz Grouestins van Engelum; hun
huis wordt ingenomen en "omgeworpen". Dit gebeurt in een vete van Pieter
Harinxrna van Sneek en luw luwinga van Bolsward tegen Douue Syaerda (HIt),
zijn zoon Sicke en zijn dochter Suobba, weduwe van laerich Hottinga van Nijland.
Nadat ~be door de Syaerda's gevangen is genomen, worden Tyaerd en Wybe op
20 april 1481 tegen elkaar uitgewisseld." Alef Groestera, in 1505 edele in
Menaldumadeel, in 1511 heerschap te Marssum en gestorven vóór 1543,56 is mo
gelijkTyaerds zoon; diens goed Groesterastate in Marssum ligt vlakbij de Grovestins
van Tyaerd Groestra 's vijand ~be Syuerdsz." Mogelijk kreeg Tyaerd deze state
van zijn vader: de kinderen van Swob Aelua (1I) eifden immers in 1439 veel land
onder Marssum. Aan de afkomst van de Groestera 's uit de Aelua 's herinnert waar
schijnlijk ook hun wapen. 58

2. Renick, "Douue Syaerda natuerlicke zoon". Hij is in 1498 kapitein van de bezet
ting van Camstrahuis in lelsum. Nadat de Leeuwarders dit huis hebben ingeno
men, nemen zij hem gevangen; Renick wordt <s nachts door dronken Leeuwarder
burgers vennoord. 59

IVa. Epe Aelua nam tot vrouw Ebel Juusma, zuster van Gatze Juusma van
Rinsumageest,60 zoals blijkt uit een oorkonde van 1495; en dat door hen de volgende
kinderen werden verwekt, blijkt uit een oorkonde van 149561 en een andere van 1497d

In 1485 wordt zijn huis in Witmarsum op bevel van (zijn neef) Sicke Syaerda door
Seerp Lyuuez Beyma verbrand. liJ. In 1489 is hij grietman van Wonseradeel;63 in 1494
raad van potestaat luw luwinga. 64 Vanwege de verschillende politieke posities van de
Epe Aelua die vóór 1495 wordt genoemd, en die van de nadien vennelde Epe,65 en
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omdat in 1495 vijf kinderen Aelua optreden zonder hun vader,&5 veronderstelde
Beelaerts dat Epe rond 1495 is overleden. Burmania's opgave van het huwelijk van
Epe met een Ebel wordt gestaafd door de vermelding van het echtpaar Epe en Ebel in
het testament van Gerlant Ockinga (lIla) en door hetfeit dat Epe twee kleindochters
Ebel heeft. Van hier afloopt onze nummering parallel met die van Beelaerts, met dien
verstande dat ons generatienummer drie generaties hoger is dan dat van hem.67

Kinderen:

1. Rienck Aelua nam tot vrouw Wiek Donia, en stierf zonder kinderen.h Reenek ver
koopt in 1495 met zijn broers Sywerd en Epa en zijn zusters Teed en Ints een rente
aan Werp Doenge, "ws swaegher".68 Hij sterft tussen I51I en 1514: in 151I is hij
namelijk gegoed onder Hitsum, terwijl in 1514 zijn weduwe Jetz dat is. 69 Een huwe
lijk met een Wiek Dania wordt in andere bronnen niet genoemd; mogelijk is
Burmania's opgave gebaseerd op de vermelding van Werp Dania als zwager in
1495.70

2. Douue Aelua stierf zonder kinderen) Douue wordt in 1456 in het testament van
Gerlant Ockinga (lIla) genoemd als zoon van Epe en Ebel. In de traditionele griet
manslijst wordt hij venneld als grietman in Wonseradeel in 1488.71 Hij wordt in
1494 met vier andere heerschappen van de Franeker partij gevankelijk naar Sneek
gevoerd en vervolgens op grond van een overeenkomst weer vrijgelaten.n Omdat
hij in de verkoop van een rente door de kinderen Aelua in 1495 niet wordt ge
noemd, zal hij vóór of in dat jaar gestorven zijn.

3. Syurd Aelua,! volgt Va.

4. TiedAelua trouwde met Douue Hiddema.m Zij wonen op Hiddemastate te Pingjum.
Met haar broers en zusters verkoopt zij in 1495 een rente; ook Dowa Webiss
Hyddama wordt daarbij genoemd. In 1485 wordt zijn stins in Pingjum verbrand,
gelijk met die van zijn schoonvader Epe Aelua, In 1496 sluit Douwa Hiddama zich
met de mene meente van Pingjum aan bij het verbond met Groningen.TI In 1504
tekent hij het dijkrecht van Pingjum mee;74 het jaar daarop is hij edele inWonsera
deeps Hij sterft waarschijnlijk in 1510 en wordt begraven in Pingjum.76

5. Epe Aelua," volgt Vh. 77

6. Iuts Aelua trouwde metAliff Aggema." Met haar broers en zusters.verkoopt zij in
1495 een rente. [nts en Aliffwonen op Aggemastate op de Kampen in Witmarsum,'
een deel van hun bezit was afkomstig van de Aelua's.78 AliffAggema is een zoon
van PeterWalta en een neefvan de dochters Walta, met wie Epe en SyurdAelua (Va
en Vh) trouwen;" hij sterft vóór 1505.

7. Gerlandt en Trin Aelua legden een gelofte af als non ("sacris initiate").'

8. Er was nog een dochter, over wie mij geen vaststaande gegevens ter beschikking
staan.q
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IVx. Peter Aelua had tot vrouw N.N.' Een Peter Epes Aylva is volgens de traditionele
grietmanslijst in 1477 grietman vanWonseradee1. 80 Verder wordt hij niet venneld.
Waarschijnlijk is hij getrouwd met een Jelck (Moekema?), die vóór 1507 stelft. Kin
deren:

!- Peter Ae1ua nam tot vrouw RixtAebinga, die stierf in het jaar 1539 zonder dat hij
• kinderen bij haar had; hij stierf zeliin 1543.' Zie voor Peter en Rixt de genealogie

Aebingha van Hijum (llla.2). Zij wonen in Hal/um op bezit van de Aebingha's,
waarschijnlijk op Offingastate. 81 Hij verkoopt na de dood van zijn moeder Jelck in
1507 land onder Wanswerd. B2 ln 1511 wordt hijzelf en in 1540 zijn weduwe ge
noemd met grondbezit in Stiens, "'Yns, Ferwerd, Weidum, Akkerwoude en Hallum. 83

Zijn grafsteen heeft de kwartieren "Aylva - Mokkema - Jongema - Unema" ver
toond, zodat zijn moeder waarschijnlijk een Mockema en zijn grootmoeder een
Jongema was. 84

2. ltzen Aelua trouwde met Take Buuinga.' Take woont in 1511 te Dantumawoude85

en is eigenaar van Rinsmastate in Driesum. Hij wordt in 1515 te Dokkum doodge
slagen door de Gelderse partij.86

Va. SyurdAeluahad als vrouw SitsWalta. Hij is in het jaar 1509,87 toen hij bij de grote
overstroming zijn beesten of viervoeters wilde redden. samen met hen in het water
verdronken.'
Sits Walta en Beatrix Walta (Vh) zijn dochters van Watse Agges Walta te Schraard. 88

Omdat het in Friesland in de middeleeuwen gebruik was dat de jongste zoon het
stamgoed verkreeg,89 eift Syurd Aylvastate in Witmarsum niet en moet hij zich elders
vestigen. Syurd en Sits wonen op 8 juli 1496 in Schraard; op die datum neemt Syurd
voor zijn pachters en de mene meente van het dorp het verbond met Groningen aan.90

Hun huis in Schraard heeft Sits van haar grootvader Agglul Waltha geërfd." Syurd
verkoopt in 1495 met zijn broers en zusters een rente. In 1500 geeft hij leiding aan het
verzet tegen de Saksers,92 maar hij tekent in 1504 samen met zijn broer Epe de
reversaelbriet in 1505 zijn zij edelen van Wonseradeel. 93 In 1515 wordt "toe Schraerdt
Syuerdt Aelua huys" (hij is dan al zes jaar dood) door de Geldersen in brand gesto
ken. 94

Zijn weduwe Sits leeft nog in 1531 (zie noot 106). Behalve het huis te Schraard bezit
zij in 1511 de sates Berrum en Nyedoor te Tzum95 en een sate te Folsgare. 96 Deze
goederen vererven later op haar zoon Watze (Vle). Kinderen.:
1. Aliff Aelua,' volgt Vla.

2. Luits Aelua trouwde met Gaele HesUuga."

3. Watze Aelua: volgt Vle.

4. Eelck Aelua trouwde met Wlbe Rispens.W Wlbe Wlbez Rispens is schepen en arm
voogd van Bolsward. Wlbe en Eelck hebben vier kinderen: GerIof Wlbez Rispens
op Osingahuis te Oosterend trouwt Anna Dyesdr van Rinia97 en is in 1568-1573
voogd over weeskinderen vanAleffAelwa (Vla.6); Syurdtke Wlbedr Rispens trouwt
met Tyaerdt Sibolts Buwaldo te TjerkwenI; Anna Wlbedr trouwt met Bernard
Romckesz Eelckema, burgemeester van Bolsward; Gaets Wlbedr trouwt met Agge
Aggez te Arum.98
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5. Bbel Aelua trouwde met N.N/ Volgens latere genealogieën zou zij met een Take
Hennana getrouwd zijn,099 een bevestiging hiervan is tot nu toe niet gevonden. \00

6. Rienck Aelua,Y volgt VIf

7. Ioan Aelua,' volgt VIg.

8. Auck Aelua non in Nijeklooster.M

Vh. Epe Aelua heeft tot vrouw Beatrix Walta." Epe zegelt in 1495 de briefwaarin hij
met zijn broers en zusters een rente aan Welp Donia verkoopt. Later is hij intensief
betrokken bij de politieke ontwikkelingen. 101 In 1496 verwoesten de Groningers zijn
huis in Witmarsum; in 1515 verbranden de Geldersen het. 102 In 1511 heeft hij land te
Edens, Oosterwierum en Blija en is hij mede-eigenaar van Groot Hesens te Jorwerd. 103

Hij is van 1527 tot 1533 grietman van WonseradeeU04 Hij zegelt in 1529 het huwelijks
contract van Wattze Douwes Hania van Pingjum en Foekel Aggedr Walta. 105

Door de eigendomsgeschiedenis van Harckingasate te Oosterwierum wordt het hu.:.
welijk van Epe en Beatrix bevestigd. In 1511 is Epe eigenaar van dit goed, waar
schijnlijk namens zijn vrouw, want op 22 mei 1531 wordt het verpacht door "Epe van
Aluwe uuyt naeme Beatrix syn huysfrouwe ende voer Syts SyurdAluwe weduwe"; het
is dus ajlwmstig uit defamilie Walta. 106 Epe en Beatrix leven in 1531 dus nog; waar
schijnlijk sterft Epe vóór 1535 wanneer zijn zoon Tiaerd hem als grietman opvolgt.
Dat Beatrix een Walta is, blijkt ook uit latere kwartierwapens op grafstenen. I07

1. mr. Watze was pastoor in Witmarsum.ab Hij laat zich op 1 september 1513 als stu
dent in Leuven inschrijven. 108

2. Tiaerd Aelua,oc volgt Vlh.

3. GaetsAelua trouwde met Sicke Gratinga, stierfin 1523 en is in Franeker begraven."
Zij wonen op Gratingastate te Hitsum. 109 VUl Gaets Aelua komen Groot Hesens te
lorwenPlO en Harckinga te Oosterwierumlll aan de kinderen van Sicke Gratinga.
De grafzerk van hun dochterYdt Gratinga1l2 vertoont als wapens van moederszijde
"Alaua-Walta".ll3

4. Ebel Aelua was non in Nijeklooster. Zij stierf in het jaar ...ae

Vla. Aliff Aelua had tot vrouw Bauck Offengahusum, een dochter van Douue
Offengahusum bij Tryn GUns.'
Zij wonen in Witmarsum. Hij sterft v6ór 1543: zijn kinderen en zijn vrouw Bauck
hebben dan land in Witmarsum; in 1546 ook in Achlurn, waar Bauck vandaan komt.
Zij blijft na Aliffs dood in Witmarsum wonen. 114 Verschillende van haar zoons wonen
daar in 1552 en hebben dan een harnas in huis. ll5

1. Syurd Aelua," volgt VIla.

2. Rein Aelua," volgt Vllb.

3. Douuo Aelua,oh volgt Vllc.

4. Doitse Aelua trouwt met zekere vrouw uit het volk, bij wie hij geen kinderen
verwekte.ai Hij woont in 1552 in Witmarsum en heeft een harnas. 116

5. Epe Aelua,'i volgt Vlld.
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6. Aliff Aelua trouwde met de dochter vau de een of audere boer;'" zij heette Tet
Doededochter. AlijJ sterft vóór 1568; in 1568-1573 zijn Bauo Roorda (V1a.8) en
GerlofRispens (VaA) voogden over hun kinderen. 117

7. AnnaAeluaal Zij trouwt met Saecke Sytthiez Idsinga te Aegum, zoon van Sytse Aetesz
en Ferck Gerbrantdr Ayta. Hun dochter noemt zich soms Luts Saeckedr Aelua. 118

8. Feick Aelua trouwt Baeue Roorda, over wie ik aarzel omdat ik hem niet vond in de
genealogie Roorda. llIn Baua Roorda is in 1568-1573 voogd over weeskinderen van
AleffAelwa (V1a.6).

V1e. Watze Aelua ging een huwelijk aau met Sitke Roorda, een dochter vau Joau
Roorda bij Anna Haukema.'
Zij wonen op Berrum te Tzum, dat ze erfden van Watzes moeder. Sydts Roorda testeert
als weduwe van WattzieAyluwa thoe Tzum op 21 juni 1563 ten huize van haar schoon,..
zoon Botte Herbranda. 119

1. JoauAelua in Tzum nam tot vrouw Tryn Galema; hun kinderen stierven alle.= Zijn
moeder geeft Joan bij testament van 1563 Berrum als prelegaat.

2. Watzo Aelua stierf ongehuwd in het jaar ...'0

3. Schelte Aelua,'" volgt VIIe.

4. SiurdAelua stierf ongehuwd in het jaar ...'"
5. Bauck Aelua trouwde met Fraus Hermaua!20 en stierf in 1597 te Goulum.~ Zij is

volgens het testament van haar moeder uit 1563 de oudste dochter en reeds weduwe;
ze krijgt een halve safe te Beers121 en land te Kubaard en Longerhouw.

6. Auck Aelua trouwde met Botto Herbrauda.~ Met /mar zuster Foeckel erft ze van
haar moeder een sate te Folsgare, aangeërfd van hun nicht Teet Zyarda, 122 een sate
inYpekolsga en tweepondemaat te Witmarsum. Botte Herbranda woont in Leeuwar
den en is eerder getrouwd met Beits Aebing/m van Humalda, die sterft in 1560
(Aebingha van Blija, V.3).

7. FoekelAelua trouwde met One Heringaat One Heringa is een zoon van HisAebingha
en Haring Heringa, opAebing/mstate te Hijum;1Z3 (zieAebing/m van Hijum, /Ilb.1).
Zij worden in 1575 begraven te Rauwerd. 124

V/f RienckAelua had tot vrouw Ril Roorda.' Zij wonen in /543 te Genum op van de
familie Roorda afkomstig land. 125 Rienck correspondeert in 1542 over de erfenis van
zijn sc/monvader Roorda.!26 Hil Roorda hertrouwt na Rieneks dood op 4 juni 1545 in
1548 met Jeppe Groestera; zij sterft zelf op 22 febr. 1575.127 Kinderen:

1. Wibren Aelua,'" volgt V/lf.

2. TiedAelua trouwde met Kempe Winge." Zij wonen op Pongastate te Marrum. Hij
is eerder getrouwd met Katerina Syarda, gestorven na 1548. 128 Na Tieds dood her
trouwt Kempe met WisckAelua (VIh.5).

3. SitkeAelua trouwde eerst met Joan Bunga, vervolgens met DocoAisma.aw Joan en
Sitke wonen op Bongastate te Holwerd. Joan is in 1560 grietman van
Westdongeradeel, in 1566 lid van het Verbond der Edelen;!29 hij kiest in 1572 de
kant van de opstand en is watergeus. Hij sterft in 1580. 130 Si/ke hertrouwtmet Doecke
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Aysma, van 1581-1592 grietman van Ferwerderadeel. 131 Doordat Joan Bonga geen
kinderen heeft, komt Bongastate via Sitke aan de familie Aysma: 132

4. Frouck Aelua trouwde met Epe Aelua;u zie Vi1s.

5. Rintzen Aelua trouwde met Agge Osingha." Agge Osingha laat zich op 11 juni
1552 in Keulen als student inschrijven en woont in 1578 teWitmarsum. 133

Vlg. Joan Aelua trouwde Wiek Scheltema' Zij bewonen het huis te Schraard, dat
Joan als waarschijnlijkjongste zoon van zijn vader eift; in 1552 heeft hij een harnas
in huisY4 In 1543 is hij gegoed te Exmorra,135 in 1546 te Pingjum 136 In 1547 koopt hij
land te Witmarsum; in 1566 van de weeskinderen van Alef{Aluwa land te Kimswerd
en Arum. 137 In 1556 heeft hij een schuld vanwege de aankoop van Oud Beymag()ed te
Arum. 13'ln 1557 is hij met EpeAelua (V11d) volmacht van Wonseradeel. l39 Joan steift
26 december 1567, Wiek 10 juni 1568; aldus hun zerk in Schraard. '40 Kinderen:

1. Gabbe Aelua trouwde Anna Mockema, weduwe van Jaan Verwou;az hun zoon laan
Aelva stierfjong.bZ

2. Syurd Aelua stierf jong.b'
3. Epo Aelua,bb volgt Vllg.

4. Sitke Aelua trouwde met Feye Goslinga.bo Zij wonen in 1578 te Witmarsum 141 en
later op Goslingastate te Wanswerd. 142 Sitke steift in 1586.

5. Kinsck Aelua trouwde met Sirck Bootsma, die haar zwanger maakte; zij stierf in het
kraambed, gelijk met haar kind.bd Si/·ck is in 1582 grietman van Rauwerderhem. '43

V1h. TiaerdAelua had twee vrouwen. De eerste was Wlbe Hannia, de dochter vanWatze
Douuis Hanuia in Wieuwerd, van welke Douue de vader op zijn beurt Abbe beette, de
moeder .., Bij deze Wlbe verwekte Tiaerd zijn eerste drie kinderen. Zijn tweede vrouw
was Rints Galema, bij wie hij de overige vier kinderen had. Tiaerd stierf zelf in 1532, en
zijn eerste vrouw in 1542; zij werden beiden in Witmarsum begraven.ac

TiaerdAelua is in 1543 eigenaar en bewoner vanAylvastate te Witmarsum. 144 In 1535
wordt hij grietman van Wonseradeel. 145 In 1528 hebben TIaert Aylewe en Wlbet een
geschil met Leeucke weduwe van Taede Hoppaerde over Bobbingaguedt. 146 Hij tekent
in 1529 het huwelijkscontract van (zijn zwager) Wattze Douwes Hania en FoekelAggedr
WaUa. 147 Uit dit contract blijkt dat Ulbet geen dochter maar een halfzuster is van
Watze Hania; zij is een dochter van Ulbe Taedes (Thema) van Pingjum en Doed van
Dania. 148 Rints Galerna is weduwe van dr. Joost Herema. 149 In 1542 kopen TIaerd en
Rints land. 150 In 1546 hebben zijn etjgenamen land onder Abbingawier, Pingjum en
Kimswerd. 151 Bunnania's data van overlijden zijn uiteraard onjuist: Tiaerd steift in
mei 1545, Ulbet 24 maart 1532.152 Kinderen uit het eerste huwelijk:

1. Douue Aelua,'" volgt Vllh.

2. Jel Aelua trouwde eerst met Syuck Mellema, bij wie zij geen kinderen kreeg; toen
hij in 1540 (lees 1560)'53 gestorven was, ging zij met Gemme van Burmania een
tweede huwelijk aan.bf Gemme van Burmania is in 1566 lid van het Verbond der
Edelen,154 wordt in 1568 verbannen, woont met Jel Aelua in Keulen, erft
Herjuwsmastate te Ferwerd. Jel steift 12 april 1613; GelTtme 28 november 1602. 155

3. Wlbe Aelua,bg volgt Vllr.
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Kiruieren uit het tweede huwelijk:

4. Watze Aelua trouwde Franske Grustera, bij wie hij geen kinderen verwekte.bh

"ValeriusAlea" schreefzich op 18 mei 1554 in Keulen in als student. In 1566 is hij
lid van het Verborui der Edelen. '56 Hij sterft vóór 1572. Franske is dochter van
Jeppe Groestera en Hil Roorda (zie Vlf); zij hertrouwt in 1573 SyuckAebingha van
Humalda (Aebingha van Blija, V1).'S?

5. WisckAelua had twee echtgenoten: Kempe Winia en Epe Herema, en had van geen
van beiden kinderen; zij stierf in 1606.bi Kempe Winia op Pongastate te Marrum
Was weduwnaar van Tied Aelua (Vlf.2); hij sterft in 1578. "Epius ab Herema"
schrijft zich in november 1558 in Keulen in als student en sterft in 1585. Wisck
sterft 2 februari 1606 en wordt in Witmarsum begraven. 158

6. Tiaerd Aelua sterft jong.bj

7. Epo Ae1ua,bk volgt Vl1s.

Vila. SyurdAelua had tot vrouw Hansc Hiddema." Zij wonen te Witmarsum, op een
sate op Koudehuizum;'59 in 1546 kapen zij land in die sate;l60 in 1552 heeft Syurd een
harnas in huis. In 1543 is hij gegoed in Witmarsum, in 1546 te Pingjum. 161 Kinde
ren: 162

1. JoanAe1ua had tot vrouw Eelck T\tema.bi In 1578 woontJohan nog in Witmarsum. 163

Na hun huwelijk wonen zij te Elahuizen op een uit de familie TIeterna afkomstige
state, met "huysinge ende schuyre, mitten rode pande carner, sampt hof/, huysstede
ende homleger". Eelck vermaakt aan haar kinderen bij testament van 1609 deze
state en de safe op Koudehuizum in Witmarsum en sales en land in Elahuizen, in
Gaasterland, "aen de kerckbuyren" van Witmarsum, op Pingjumermieden, in
Nijetryne, Spanga en in Tzummarum. 164 Door dit huwelijk verkrijgt deze tak - "Aelua
van Elahuizen" of "van Koudum" genoemd - een positie in Hemelumer Oldeferd:
tweeAelua's zijn daar grietman. 165

2. Tet Aelua, ongehnwd overleden.

3. Tied Aelua, ongehnwd overleden.

4. Auck Aelua trouwde met Tye Bauckez Rommertha. 166 Tye werd omstreeks 1565 ge
boren te Pingjum, is in 1594 boer op Rommerdastate aldaar, sterft te Pingjum op
16februari 1617;' Auck sterft aldaar op 31 maart 1617.167

5. Peter Aelua trouwde Folke nit Emden.bm

6. Aleph Aylva trouwt Dorenthea Groustra, een dochter van Jeppe Groestera en Bil
ROD/ua (zie V1f), Zij kopen in 1596 larui in Bongehuisum oruier Witmarsum. 168

Vllb. Rein Aelua trouwt de dochter van zeker aanzienlijk man in Wrrdum, nit wie
geboren werd Tet Aelua, die trouwde met Hette Wibis, ook uit Wirdum.·g

In 1540 is Reyn Aluwe eigenaar en gebruiker van een sate op Tyaerdebueren te
Wirdum. 169 Rein Aelua's vrouw is Jeldu Hoytema, die hertrouwt met Bette Lolckes
Rheen. Reins dochter TetAelua trouwt met Hette WYbes Epema, zoon van WYbe Hettes
te Warza. Tet sterft vóór 1575, waarna Hette hertrouwt met Suyrtke RiencxdrAruiringa.
Hette sterft vóór 1583, waarna Suyrtke in 1587 hertrouwt met Gercke Hettes Rheen,
zoon van genoemde Jeldu Hoytema en Bette Rheen. 17o
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In 1537 staatRein Aelua aan HottieAedez het gebruik toe van 6 pondemaat land in
Leeuwarderadeel. 171 Rein sterft tussen 1540 en 1543, want uit de safe van de weduwe
van ReynAluwe te Wirdum wordt in 1543 jaarlijks 9 stuiver aan de pastorie betaald;
haar land grenst aan pastorieland. 172 De kinderen van Reyn Aluva hebben in 1580
onder ander,e 3 pondemaat op de Heckmeden, dat "wandelt" met pastorieland. 173

Vllc. Douue Aelua heeft als vrouw Id Wynge.'" Zij wonen in Witmarsum; in 1552
heeft hij een harnas in huis. 1n 1546 is Douue eigelUUlr van land in Achlam, afkom
stig van de familie van zijn moeder Bauck Offenhuizen, en in Kimswerd. 174 In 1557
verkoopt hij land te Pingjum. 175

1. Tiaerd Aelua,bn volgt V111c.

2. DoedAelua stierf als meisje."

Vlld. Epe Aelua trouwdeAuek Siekema vau Oudkerk. 'i Zij wonen in 1543 op Rijpend
te Witmarsum op van Epes vader aangeëifd land;l76 in 1552 heeft hij een harnas in
huis. Epe en Auck hebben verder land in Surich en Pingjum. 177 In 1557 is Epe met
Johan Aelua (V1g) volmacht van Wonseradeel. 178 Hij steift 8 juni 1557, Auck op 20
maart 1575; ze zijn begraven in Witmarsum. 179 Kinderen:

1. Aliff eu Andris Aelua stierven als jougelingen, zonder kinderen.bp AliffAelua is in
1573 grietman van Ferwerderadeel en verwekt bij Willemtje Wathyedr, die in 1587
zijn weduwe wordt genoemd, een dochter Siouck. Hij steift in 1582. 180

2. Sibolt Aelua," volgt Vll1d.

3. Bauek Aelua trouwde mr. Hoile Hoitema in Bolsward.1rt Bauck Aelua steift 4 de
cember 1594; Hoite HoitelTUl, licentiaat in de beide rechten, op 12 october 1611. 181

4. Gerlaut Aelua trouwde de beer Viglius Siekinga, zoon vau de raadsheer Idzard."
Dr. Wigle Sickinga is advocaat in Sneek. Zijn wapen komt, evenals dat van zijn
zwagers Aliffen Sibolt Aelua, voor in de Conscriptio Exulum, het wapenboek van
lwtholieke ballingen rond 1580. 182

VIIe. Sehelto Aelua trouwde Jets Latsma, weduwe vau Wlcke Douma of Ouema, eu
deze Sehelto stierf in 1558 in Sexbierum.'"
Schelte en Jets wonen op LatslTUlstate te Se.xbierum. Zij is een dochtervanAbbe Gerlofs
uit Pingjum, de broer van Grutte Pier. Zij erft in 1550 Latsmastate van haar oom
Schelte Andla Latsma, 183 lwopt land in Sexbierum in 1555184 en verlwopt in 1571 een
rente uil de safe Toe TUle aan de Hoamestreek te Sexbierum. 185 Jets' eerste man sterft
in 1555; Schelte in 1558.I'6 Dochter:

1. AuekAelua trouwde EpeAelua (VIIg) vau Sehraard. Zij stierf op 28 jauuari 1608.1rt

Omdat zij postuum werd geboren, heette ze eerst naar haar vader Schelle; later
heeft men haar naam in Auck veranderd. Haar grootmoeder Sits Roorda bespreekt
haar in 1563 de safe Nyedoor te Tzum, en land te Bozum-en Folsgare; ook haar
moeder Jets wordt dan genoemd. IS7
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VIJf. WibrenAelua trouwdeAuck Galema (met andere hand:) [en] stierfin 1605."· Zij
wonen in 1578 en 1580 te Genwn, waarschijnlijk op de laterAylva genoemde state;J88
Wibren is dan kerkvoogd. 189 Kinderen:

1. Rienck Aelua""
2. Sicke Aelua stierf als jongen.""

3. Thonis Aelua.bw Hij trouwt in 16I8 Catharina Entens, maar wordt in hetzelfde jaar
doodgestoken. 190

4. Cunier Aelua trouwde met Mathias Rommerts in de Poelen, en stierf in het
kraambedbx in 1601. Mathias Rommerts testeert in 1616. 191

5. Hilke Aelua stierf als klein meisje.b,

VIIg. Epe Aelua trouwde Auck Aelua van Sexbierum, de dochter van Schelte Aelua
(VIIe.l) bij wie hij kinderen kreeg.bb Zij wonen op het huis in Schraard. Hij is in 1619
getuige bij het testament van Insck van Scheltema (VIIs). Auck steift 28 januari 1608,
"olt int 49 faer"; Epe 10 januari 1625, "olt int 72 faren"; ze worden begraven in
Schraard, evenals vier van hun kinderen: 192

1. Jets Aelua.~ Jets Aelua de "huisvrou van Tyaerdt Alva en leyt op Rensmageest
begrawen, alt int 29 iaer".193 Zie verder VI/r.l.

2. WlckAelua.'b Zij woont te Bolsward en maakt daar op 18 april 1653 haar testa
ment. Erfgenaam is haar zusters zoon Sioerdt Aylua; zes weeshuizen en de armen
te Schraard, Sexbierum, Tzum en Veenwouden krijgen legaten. 194 Zij steift dezelfde
dag, aldus haar zerk in Schraard.

3/4. Johan en Auck Aelua: "Anno I596 den ... marty stelf Johan .... / ... en Auck
Aylwa, alt 4 daegen".

5. Sitke Aelua~ Zij steift op 16 december 1607, "alt int 8 iaer".I"

VIIh. DouneAelua had tot vrouw Frouck Mockema, bij wie de navolgende kinderen."
Douwe Aelua koopt in 1566 een safe in de Ryp te Ferwerd. 196 Zij sterven in ofvóór
1580, want in dat jaar betalen hun weeskinderen aan de kerk van Aalzum een rente,
die in 1543 door Froucks vader Ernst Mockema werd betaald. 197 Kinderen:

1. TiaerdAelua had tot vrouw Hester van Loo, dochter van Boudewijn van Loo, rent
meester van Friesland; zij stierven [onder achterlating van een] dochter HesterAelua,
die buitenslands trouwde.cd Mogelijk wonen zij in Hantumhuizen, waar in 1580 een
Tzyaert van Aleua kerkvoogd iS.l~8

2. Ernst Aelua,'· volgt VUlj.

3. Wlbe Aelua,"'volgt VUlo.

4. Taco Aelua"gvolgt VIlIq.

5. Douue Aelua trouwde Syts Tiessens; zonder dat hij kinderen bij haar had verwekt,
sneuvelde hij bij het beleg van Deventer in 15[91].'" Zij wonen op Sjuxmastate te
Waaxens. Een epitaaf in de kerk aldaar, met zijn kwartierwapens Aelua, Thema,
Mockema en Foppinga, herinnert aan zijn dood. 199

6. Anna Aelua trouwde Bonne Liclerna.200 Zij stierf zonder dat hij kroost bij haar
verwekte in 15.. ·ci
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VIIr. Wlbe Aelua trouwde SaepkWinia. Zij verwekten de hierna volgende kinderenb,
Wbe en Saepek verkapen in 1566 land te Anjum. 201 Zij wonen op Melkemastate te
Rinsurnageest. 202 Nakomelingen van hen, de tak "Aylva op Melkema '?03 bewonen
Melkema, Clantstate te Lutjewoude, zijn eigenaars van het Blauhnys (de Slotplaats)
op de voormalige Mariëngaarder uithofMariënhof te Bakkeveen204 en leveren griet
mannen van Dantumadeel (1601, 1656-1713) en Kollumerland (1667-1682, 1712).
Kinderen van Wlbe en Saepck:

1. TiaerdAelua (met andere hand:) trouwde Jets Aelua van Schraard.,j Tzaerd trouwt
in 1612 JetsAelua (VIJg.J). Zij wonen op Melkema. Tiaerd is in 1601 grietman van
Dantumadeel.'f" Jets sterft in 1618, Tzaerd in 1628. Zij worden in Rinsumageest
begraven.206

2. een dochter Wne (lees: Wb) Aelua.'" Zij trouwt met Rienek van Burmania, griet
man van Ferwerderadeel in 1614/J7 zoon van Gemme van Burmania en Jel Aelua
(IJIh.2). Zij wonen op Herjuwsmastate te Ferwerd. Wb sterft in 1637, Rienck in
1645.

VIIs. EpeAelua trouwde FrouckAelua(V1f4), bij wie hij geen kinderen verwekte; hij
hertrouwde met Ints ScheJtema en stierf in 1594, nadat hij bij haar drie kinderen had
verwekt.bk

Epe woont in 1578 in Witmarsum,208 is in 1581 volmacht voor Westergo en steift in
1594.W9 Hiftrouwt in ofvóór 1589 Insck van Scheltema,210 die als weduwe vanjhr.
Epo van Aylva testeert in 1619;211 zij bewoont dan "die plaatse tot Witmaarssum,
genaemt Aylva Staten ... met huys, hoft homleger ende poort ende hetgene voorts
binnen die singels ende sloot besloten is, onder weleken homleger mede begrepen
sullen wesen ... alle die huysteden binnen Witrnaarssum gelegen". Aylvastate ver
maakt zij als prelegaat aan haar zoon 1iaerd; haar sate te Boksum aan haar zoon
Sibe.212 1nscksterft in 1625. Omdat haar zoons geen kinderen nalaten, kamtAylvastate
in Witrnarsum uiteindelijk aan de nakomelingen van haar schoonzoon HobbeAelua.
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Kinderen:
I. Frouck Aelua, geboreu iu 1589, sterft iu 1617 eu wordt begraven te Hylaard; zij

trouwt in of vóór 1610 met HobboAelua (VIIIo.2).

2. Tiaerd Aelua,cl wordt in 1606 student in Franeker, is in 1624 grietman van Won
seradeel,213 sterft in 1647en wordt begraven inWitmarsum metde kwartieren «Aylva
Galama, Aylva-Walta, Scheltema-Feytsma, Scheltema-Ydsma".214

3. SibeAe1ua,om steift in 1625 en wordt onder dezelfde steen begraven als zijn broer
Tiaerd.

4. Wlbe Aelua,rn steift jong.

V1l1c. TiaerdAelua trouwde Sybrich Gosliuga.'" Tiaerd is grietman van Dantumadeel
in 1582. Hij steift in 1593, Sybrich in 1582.215 Kinderen:

1. Douue Aelua" steift ongehuwd in 1601.

2. Tiaerd Aeluacq trouwt met Tjalck van Hoytema, dochter van mr. Hoite Hoitema en
BauckAelua (Vlld.3).ln 1608 wonen zij op Jarlastate te Wetsens. 216 Tiaerd steift in
1614. Tjalck hertrouwt met Hette van Hobbema, dijkgraaf van Wonseradeels
Zuiderzeedijken. 217 Zij wonen op "sloth ende saete" Hobbema in Witmarsum. 218

3. Perck Ae1ua." Zij steift in Haarlem in 1638, oud 70 jaar, als klopje. 219

Villd. SiboltAelua had drie vrouweu: Frouck Goslinga, 1sck Popma, de weduwe van
Tjepcke Gerbranda, eu Maaike Stemse, weduwe van Jaen Marteua. Bij de eerste vrouw
had hij de navolgende twee zonen.bq

SiboltAelua woont in 1580 te Wanswerd, waar de familie Goslinga een state heeft; hij
is erkerkvoogd. 2W In 1596 woont hij op GraldastateinMenaldumen is eigenaar van
Sickemastate te Oudkerk. 221 SiboltAclua en Eesck Popma testeren op 12 januari 1589.mX
Van SiboltAelua stamt de tak "Aylva toe Menaldum" ai223 Zijn vrouwen sterven resp.
in 1582,1595 en 1603; Sibolt zelf in 1614. Kinderen uit het eerste huwelijk:

1. Feye Aelua trouwde Aelke Galema, weduwe Sipke Moekema; (met andere hand:)
hij stierf, één zoon nalatend.cs De latere hand vermeldt van deze zoon: TjepkeAelva
trouwde Frau van Douma;da en van Tjepkes zoon: BartoldtAelua trouwde224

•••db De
bij Graldastate horende zerk in de kerk van Menaldum vermeldt dat Feye vanAylva
op 6 december 1631 stierf, zijn huisvrouw Aeltie van Galama op 9 april 1622.225

2. Epe Ae1ua (met/atere hand:) zonder kinderen."

VllIj. Ernst Aelua trouwde Id Herema, die het land der levenden verliet in 1596,
ouder achterlating van één zoou Douue; deze Ernst hertrouwde met Aylke Ockema."
Ernst Aelua woont op Haniastate in Holwerd;' later op Herwey in Ternaard. In 1578
is hij grietman van Westdongeradeel; in 1586 van Oostdongeradeel.226 ld Herema
steift op 9 december 1596; Ernst op 28 november 1627. Zij zijn in de kerk van Temaard
begraven.227 Zoon:

1. DouueAelua trouwde Liuts Meckema.rn Douue laat zich op 17 mei 1594 inschrij
ven als rechtenstudent in Franeker; op 22 januari 1599 als student in Genève.
Douue en Liuts wonen op Haniastate te Holwerd. Douue is in 1618 grietman van
Westdongeradeel. 228 Douue steift op 8 augustus 1638; Liuts op 24 juni 1630. Zij
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zijn in de kerk van Holwerd begraven.229 Een deel van hun nageslacht, waaronder
vele grietmannen, voert de naam Meckema van Aylva en combineert het wapen
Aylva met dat van Meckema. 230 Hun zoon Hessel Meckema (des Heiligen Roomsen
Rijks baron) van Aylva is de stamvader van de tak "Aylva op Hania"23J te Hol
werd, 232 waaruit in vrouwelijke lijn defamilie VanAylvaRengers;233 hun zoon Douwe
is de stamvader van de tak "Aylva toe Herwey" in Ternaard,234 sinds 1696 eveneens
rijksbaron en in 1822 baron, waaruit in vrouwelijke lijn de familie Van Aylva van
Pallandt; hun zoon Scipio Meckema vanAylva is de stamvader van de tak "Aylva
van Hornhuizen" op de Tammingaborg.aldaar. 235

VIIl0. Wlbe Aelua trouwde Siouck Heringa, die stierf onder achterlating van drie
kinderen; hij hertronwde met Rintien Osinga." Ulbe woont op Tjessingastate te
Hylaard, die afkomstig is uit de familie van zijn eerste vrouW. 236 Hij is grietman van
Baarderadeel237 en neemt hetgrietmanschap van Hennaarderadeel waar. Siouck Her
inga stelft in 1589, Rintien Osinga in 1605, Ulbe Aelua in 1617. Zij zijn begraven in
de kerk van Hylaard. 238 Kinderen:

I. Douuo Aelua" stelft in 1627, waarschijnlijk ongehuwd.

2. Hobbo Aelua (met andere hand:) trouwde N.N. Aelua van Witmarsum en vervol
gens Jetscke Mockema.'w Hobbe laat zich op 24 september 1604 als slndent in
Heidelberg inschrijven. Hij woont sinds 1610 op Tjessingastate in Hylaard en is
grietman van Baarderadeel. Hobbes eerste vrouw, FrouckAelua (VIls.l), stelft in
1617, Jetscke Moekerna in 1632; Hobbe zelfin 1645. Hij is met FrouckAelua in de
kerk van Hylaard begraven. 239 Aylvastate teWitmarsurn verelft in 1647 van Froucks
broer TIaerd (VIIs.2) op haar zoon Ulbe. Het nageslacht van Hobbe en Frouck
levert vele grietmannen, vooral van Baarderadeel en Wonseradeel; eveneens door
huwelijk worden twee generaties Wibrandastate te Hichtum en de heerlijkheid
Waardenburg en Neerijnen verkregen, waarnaar deze tak ook wel "Aylva op Aylva
en Wibranda"24o en "van Waardenburg en Neerijnen" heet.241

3. TiaerdAelua.~

VIIIq. Take Aelua trouwde Kinsck Mockema, bij wie hij één dochter Kinsck ver
wekte, die na de dood van haar moeder ook snel stierf. Vervolgens hertrouwde Take
met een vrouw BarbarDourna genaamd, bij wie de volgende kinderen:" Laes, Kinsck,
Anna en Laes Aelua - zij stierven allen als kind-CY en nog een tweede Kinsck.cz

Take woont in 1578 te Dokkum. 242 Later woont hij op Unemastate te Blija; in 1592 is
hij grietman van Ferwerderadeel. 243 Take koopt in 1598 land in Rodmersmasate in
Jellurner Noordburen. 244 Kinsck Mockema stelft in 1588; Take in 1615. Barber van
Dourna testeert op 17juli 1637 te Leeuwarden. Omdat haar kinderen allen jong stier
ven, erven haar zuster en zusterskinderen. 245

157



AELUA van BORNWERD

Wapen «Aelua van Bornwerd": in groen een zilveren lelie. Helmteken: een uitko
mende witte adelaar, een groene olijftak in de bek houdend.246

Bunnania wist niet of deze familie één geheel vormde met die van Witmarsum. 247

Hierboven zetten wij uiteen dat ditwel het geval was. Omdat Burmania beidefamilies
nog afzonderlijk behandelde, doen wij dat ook. Onze generatienummering sluit ech
ter aan bij die van de andere familie. 24B

flit. N.N. Aelua had tot vrouw Auck Aesgema, die, nadat haar man was overleden,
een tweede huwelijk aanging met Pybe Hoxwier, zoals men verderop onder Hoxwier
kan zien.a Burmania's "N.N. Aelua" is identiek met Tiaert Aelua van Witmarsum
(lIla. I). De goederen (Henserastate te Winsum, Aesgemastate te Peins en de sate op
Sjungadijk te Burgwerd) en de huwelijken (met Harinxma thoe Heeg en Fons te
Jorwerd) van de eerste twee generaties van deze familie wijzen ook op een herkomst
uitWeste18'0' Aan de Westergoër herkomst van deze Aelua's kan het te wijten zijn, dat
zij in Oostergo soms de naam Aelua verlieten en namen van daar gelegen states aan
namen, die zij uit de vrouwelijke lijn hadden verkregen. Zo komen zij vooralsHumalda,
Scheltema, Sytziema en kortweg Boernwyrdt.
De naam Aesgema van Auck zou met genoemde Aesgemastate verband kunnen hou
den. Volgens de kwartieren op de zerken van haar nageslacht was zij een Haerda249 en
haar moeder een Hererna van Tzum. Waarschijnlijk verkreeg Auck Aesgemastate van
deze laatste: in 1437 was Gerrolt Herema van Tzum eigenaar van Asingastaete te
Peins. 250 Kinderen:

I. Gerlant Aelua, volgt Vu.

2. Iu Aelua,' volgt Vvo

3. Trin Aelua,' volgt Vwo
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Vu. GerlantAelua.b In het Burmaniaboek is deze passage beschadigd. In de genealo
gie Harinxma wordt vermeld:'5l Hertman Haersma had tot vrouw Gerlant Aelua, de
zuster van Iu Aelua. Gerlant werd waarschijnlijk genoemd naar haar overgrootmoe
der Gerlant Ockinga. Kinderen:

1. heer Tetherdus Hariuxma, pastor in Heeg. Hij stierf in 1536 te Heeg.'52 Hij ont
vangt in 1516 een legaat van zijn oom Douwe Harinxrna. 253 Waarschijnlijk is hij
genoemd naar zijn grootvader Tiaert Aelua.

2. Haringh Harinxrna trouwde Bauck Burmania. Haringh ontvangt eveneens een legaat
van zijn oom Douwe Harinxma; bovendien is hij diens executeur-testamentair.

3. lscke Harinxma trouwde met een man uit het volk, Orck Orcksz op Zwaag, zoals
blijkt uit zeker stuk van 1548. Ook Iscke krijgt een legaat van haar oom Douwe.
Orek Orcksz trekt in 1511 een rente van 8 gulden uit Henseragoed te Winsum, dat
in 1511 grotendeels eigendom is Van luAelua, de oom van zijn vrouw; bovendien is
hij eigenaar van Lyts Henseragoed.254 Het betreft hier duidelijk van de Aelua's ''',CL.,

geërfd land. Verder hebben Iscke en Orek land onder Jorwerd en Boksum; Orck is
in 1542 reeds gestorven. 255

Vvo Iu Aelua leefde rond de jaren 1485, 1490 en 1500, en stierf in 1531 en werd bij de
Predikheren van Leeuwarden begraven in de omgang. Men zegt dat hij vier vronwen
heeft gehad: Tiemck N.N., N.N., N.N. en Sits Oetsma, de weduwe van Sitze ScheIt
inga van Huiznm, bij wie Sitze, die volgt, werd verwekt.'
Elders deelt Burmania mee, dat Sits Oetsma, weduwe van Si/ze Scheltinga (Scheltema),
een dochter was van N.N. Oetsma en TiedAlbada. Door latere eigendomsverhoudingen
en kwartieren op zerken worden Burmania's gegevens over deze laatste vrouw van Iu
ondersteund.256 Iu is in 1511 eigenaar van Henserastate te Winsum257 en van een goed
onder Peins.258 Hij verwierfheteerste goed door vererving; zijn zusters erfden andere
goederen, zo weet zijn zoon Sitse in 1543 te vertellen. 259 Jou Aylva tekent in 1504 de
reversaelbrlef.260 In 1505 komt hij voor onder de edelen van Leeuwarderadeel,261 zo
dat hij waarschijnlijk op Scheltema in Huizum woont; hij wordt evenals zijn zoon
Sitse soms ook Scheltema genoemd. 262

Iu's sterfdatum wordt door Burmania niet juist weergegeven. Zijn nog in de Grote
Kerk in Leeuwarden aanwezige zerk geeft 28 mei 1521 en vertoonde de kwartier
wapens Aylua-Hermana-Memstra (alias Haerda)-Heerma. 263 Dit bevestigt de juist
heidvan onze hypothese dat Iu's ouders TiaerdAelua vanWitmarsum enAuckHaerda
(met een moeder Heerma) waren, en zijn grootouders Epe Aelua en Tet Hermana.
Zoon:

I. Sitse, volgt VIvo

Vwo Trin Aelua trouwde met Lieuue Fans; hun zoon Hotzo Fons was pastoor in
Jorwerd.d Lieuue sneuvelt in 1500; in 1511 woont zijn weduwe Trin op Fans te
Jorwerd. 264 Zij sterft vóór 1533; in dat jaar wordende door haar nagelaten goederen
verdeeld. 265 Kinderen:

I. Doecke Lieuwez Fans. Hij tekent in 1504 de reversaelbrief In 1512 en 1522 is hij
grietman van Baarderadeel; in 1523 legt hij de eed afaan Karel v."'" In 1511 is hij
eigenaar van GrootAesgemastate te Peins,267 en trekt hij een rente uit het goed van
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zijn oom Iu Aelua in hetzelfde dorp. Bij boedelscheiding van 1533 verkrijgt hij
deze goederen, die van de familie van zijn moeder afkomstig waren.

2. Tiaerdt Lieuwez Fans. Hij is waarschijnlijk genoemd naar zijn grootvader 1ïaert
Aelua. Hij verkrijgt in 1533 de state Fans.

3. Hötzo Fons, pastoor in Jorwerd! Hij verkrijgt in 1533 een "guedt toe Burchwerdt
op Sywinnedyck (Sjungadijk) ... uyt welcke guedt Ockama slacht Iwier gouden
florenen ... zint berrende"268 en een goed te Hesens onder Jorwerd. Hij steift in
1556 en wordt in de kerk van Jorwerd begraven.

Vlv. Sitse Aelna had twee vrouwen. De eerste was Biuek Humada, de weduwe van
Werp Ropta, bij wie hij geen kinderen had. Als tweede vrouw had hij Liuts Mïnoltsma,
door Sape Mïnoltsma van Bomwerd bij zijn vrouw Fettie N.N. verwekt, met wie hij
Sitsernastate in Borowerd als bruidsehat krijgt. Deze Sitse was in 1529 grietman in
West-Dongeradeel en in 1547 olderman in Dokkum.'
Over Sitse bestaat in de literatuur veel verwarring. De oorzaak daarvan is dat hij
onder zes verschillende toenamen voorkomt (S. Aelua, S. Scheltema, S. Humaldal
Mada, S. Sytziema, S. Boernwyrdt, S. luwes). Zijn huwelijk met Biuck Humalda is uit
andere bronnen niet bekend, maar is toch wel waarschijnlijk. In 1543 getuigt hij
namelijk dat "zyne ierste huysvrouwe" hem het homleger van Humaldastate te Ee
vermaakte. 269 Zij is al vóór 1511 overleden: toen waren de eifgenamen (Aebinga van
Humalda en Popma) van Beits Mockema, mogelijk een dochter van Hessel Mockema
en Tet Humalda,270 eigenaars van deze state waren en woonde Sitse reeds op
Sitsemastate te Bornwerd, afkomstig van zijn tweede vrouw. Sitse heeft zich er nog
van vergewist wat zijn rechten in Humaldastate precies inhielden en berustte erin dat
hij niet al het land ervan bezat.271 Waarschijnlijk heeft hij zijn aandeel toen aan Beits
ofhaar erfgenamen overgedaan; hij wordt nadien nog wel geregeld Humalda ofMaeda
genoemd.ZT2 Mogelijk was Biuck Humalda een zuster van genoemde Beits: een doch
ter van de laatste heette Biuck?73 en ook Sitses dochter uit zijn tweede huwelijk heette
zo. Dat Sitses vrouw Biuck echter een weduwe van W01P Ropta zou zijn, is onjuist; zij
wordt door Burmania verward met Beits' dochter Biuck Aebinga van Humalda. 274

Naar Sitsemastate - later ook Minoltsma genoemd - wordt Sitse Aelua ook Sytzie
Sytziema genoemd. 275 Hij krijgt deze state van zijn tweede VTOUl1J, die het op haar
beurt waarschijnlijk wëer kreeg van haar moeder: Burmania deelt elders namelijk
mee, dat haar moeder Fettie toe Bomwirt heette, die eerst met Sids Sitsma en later
met Sape Mirwlsma trouwde.276 Pas met Sitse Aelua, die in 1543 door de pastoor van
Bomwerd "ons heerschap" genoemd wordt, krijgt deze tak van de Aelua's dus een
relatie met het dorp Bornwerd.
Sitse Aelua speelt van 1517 tot 1544 een belangrijke politieke roU77 In 1517 is hij
grietman van Westdongeradeel en in 1523 vanAchtkarspelen.278 Behalve in Bornwerd
is hij onder meer gegoed in Boksum;279 in TIaerdagoed, de Koog en Tjepkemagoed te
Ee;280 in Hogebeintum, 281 Sibrandahuis,282 Hiaure')jj3 en Foudgum. 284 In 1540 is hij
eigenaar van Henserastate te Winsum, die hij van zijn vader eifde.285

Luts sterft 26 september 1543, Sitse 7 september 1548.286 De kwartierwapens op hun
zerken waren resp. "Aylva-Haerda-ldsinga (alias Scheltema)-Albada (van Goënga)"
en "Minnoltsma-Riemersma-Hesselinga-Mellema".287 Kinderen:
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1. Frans Aelua,' volgt Vllv.

2. Biuck Aelua trouwde met Watze Cammingha in Wirdum, zij stierf daar in 1544 en
werd daar begraven.g Watze wordt in het testament van Frans Aelua tot voogd oVer
diens oudste dochter Luts benoemd. 288

Vllv. Frans Aelua had tot vrouw Tiemck Cammingha, bij wie hij zijn dochter Liuts
verwekte. Als tweede vrouw had hij Ricxt Vnia, uit wie Tiemck. Frans stierf zelf in
Bornwerd en werd daar begraven in het jaar ... f Frans Aelua werd rond 1510 geboren;
op 14 juni 1529 laat hij zich als Franciscus Sixti Ayluwa uit Dokkum in Leuven als
student inschrijven. Frans Aelua woont op Minnoltsmastate in Bomwerd. Hij is daar
in mei 1550 gastheer van Here Roorda van Gratinga, die ziek wordt en er zijn testa
ment maakt. 289 Tziemck Kamminga sterft op 19 juni 1546 en wordt in Dokkum begra
ven. 290 Zij was een zuster van Watze Cammingha (II/.2). Frans maakt zijn testament in
1563.291 Hij vermaakt aan zijn dochter Luis Aelua "Bungestyns" in Wîtniarsum,292

land te Boksum, Tzepkema guedt te Ee, land in Foudgum, en goederen in en buiten
Dokkum.~ zijn dochter TIemek krijgt de goederen te Bomwerd en Boltafenne met een
molen te Dokkum. Zijn vrouw Ricxt van Unia krijgt het tijdens het huwelijk venvor
ven land, o.a. in Foudgum.293 Frans sterft in 1563; de kwartierwapens op zijn zerk zijn
dezelfde als op die van zijn ouders, evenwel in een vreemde volgorde. 294 Ried van
Unia leeft nog in 1580.'" Frans Aelua heeft twee dochters, uit ieder huwelijk één:

1. Liuts Aelua trouwde met Laes Jongema in Wommels. Zij stierf daar in het jaar ....h
Zij wordt in1545 genoemd in het testament van haar grootmoeder Rynts Minnema,
weduwe van Wytie Camminga. 296

2. TiemckAelua trouwde met Syds Scheltema i Zij wonen op Minnoltsma te Bomwerd,
en testeren op 31 october 1611. Ze laten vele met name genoemde goederen na aan
hun kinderen en kleinkinderen en bepalen dat Scheltemastate te Ferwerd, aflwm
stig van Syds' vader, het huis te Bornwerd en twee huizen tegenover de kerk in
Dokkum "op geen vroupersonen sullen erven soe langhe daer wettelycke
descendente manlycke erffgenamen zijn ';. 297

3.1n zijn testament noemt Frans verder: "Ju, myn naturlicke zoen", die een legaat
krijgt. Waarschijnlijk is hij dezelfde als luw van Aylva, ontvanger-generaal van
Friesland, die op 7 augustus 1591 sterft en samen met zijn vrouw Thet lelles
W'ythama, die sterft op 24 november 1614, in het graf van lu Aelua (Vv) wordt
begraven.298

TRANSCRIPTIE

AELUA de WITMAERSUM (folio 31v-32r)

a Epo Aelua de Witmarsum, filius Douuonis Aelua, qui circa annum 1416 vixit. b ex a Tiaerd Aelua
uxorem duxit N. Juusma, non ex Rinsmageest, sed ex quadam parte Westergoae. Et vixit bic Tiaerd
circa annum 1424 ut patet ex literis. c ex a Catharina Aelua nupsit Sicconi Nienhuis, de quo vide latius
in Leaukema d ex b Epo Aelua uxorem duxit Ebel Juusma, Gatzonis Juusma de Rinsmageest sororem,
ut patet ex literis in dato 1495, atque ex his procreatos fuisse hos sequentes liberos, constat ex lit. in
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dato 1495 et allis in dato 1497. e ex b Sitke Aelua nupsit Goslick Juuinga, ut patet ex instrumento dotali
in dato 1447. Eamque fuisse sororem Dóuuonis Siaerda patet ex testamento predicte Sitke in dato 1497.
f ex b Donna Aelua uxorem ducens Edewert Siaerda, filiam unicam SÎCconis Siaerda, cognomen Aelua
in Siaèrda mutavit, impetrata: ad hoc imperatririe maiestatis venia quemadmodum et insignia sua gentilitia,
prOnt hec et ulteriorem eins genealogiam videre licet in Siaerdema. übiit autem ipse Douuoanno 1480.
g ex b Id Ael11a nupsit Eelke Heringa seuiori de Rauwert, a quo genitus Belke Heringa junior. Deinde
nupsit SaskerO Jelmera, oune ab Heringa quoque denotninato, ex quo Betek Heringa, que nupsit Vigle
Carnstera Vide latius in Camstera en Cammingha h ex dRienek Aelua uxorem duxit Wiek Donia, et
sine lib. decessit. i ex d Peter Aelua uxorem habuit .0. j ex d Douua Aelua sine liberis deeessit. k ex d
Tiaert Aelua UXOTem habuit Auek Haerda, Douuonis Haerda sororem, ut patet ex literis in dato 1461
<hierna doorgehaald: et aliis in dato>. I ex d Syum Aelua uxorem habnit Sits Walta. Bic anno 1509 in
magna aquarurn inundatione volens servare bestias suas seu quadrupedes cum eis aquis sopitus est. m
ex d Tied Aelua nupsit Douuo Hiddema. u ex d Epo Aelua uxorem habuit Beatrix Walta 0 ex d Ints
Aelua nupsit Ali:ff Aggema. p ex d Gerlandt et Trin Aelua sacris initiat:ae. q ex d Fuit adhue una filia de
qua nihil mihi certi eonstat.r ex i Peter Aelua uxorem duxit Rixt Aebinga, ex qua nulla procreata sobole
decessit tandem anno 1539; ille vero 1543. jij ex i Itzen Aelua nupsit Taeoni Buuinga t ex I Aliff Aelua
UXOl'e;m habuit Bauek Offengahusum, Douue Offengahusum ex Tryn Glins filiam. u ex I Luits Aelua
nupsit Gaele Heslinga. v ex I Watze Aelua in matrimonium sibi adiunesit Sitke Roorda, Joan Roorda ex
Anna Hankema filiam. w ex I Belek Aelua nupsit WIbe Rispens. x ex 1Ebel Aelua nupsit ... y ex I Rienek
Aelua uxorem habuit Hil Roorda. z ex 1 loan Aelua lixorem duXÎt WIek Scheltema. aa ex 1Auek Aelua
monialis in Nycloester. ab ex u Magister Watzo pastor fuit in Witmaersum. ae ex u Tiaerd Aelua binas
habuit uxores. Prior fuit Wlbe Hannia, Watze Douuis Hannia in Wiurd filia, euius Douuonis pater rursus
Abbe nominatus fuit, mater vero ... Ex hae autem Wlbe bie Tiaerd tres proereavit liberos priores. Altera
eius uxor fuit Rints Galema, ex qua reliquos quatuor habuit. Obiit autem ipse TIaerd anno 1532, et uxor
sua prior 1542, uterque in Witmaersum sepulti. ad ex u Goots Aelua nupsit Sicconi Gratinga, et obiit
anno 1523, Franeeerae sepulta. ae ex u Ebel Aelua monialis in Nycloester, quae obiit anno ... af ex t

SyurdAelua uxorem habuit Hanse Hiddema.ag ex t ReinAelua filiam duxit euiusdam patrieii inWirdum,
unde illa nata Tet Aelua, que nupsit Hette Wibis, quoque ex Wirdum. ah ex t Douuo Aelua uxorem
habuit Id Wynge. 3.i ex t Doitse Aelua uxorem duxit quadam plebeam, ex qua non procreavit. aj ex! Epe
Aelua duxit Auek Siekema in Oudkerke. ak ex t Aliff Aelua rustici eui<u>sdam duxit filiam. al ex t
AnnaAelua. anI ex t Feiek Aelua nupsit Baeue Roorda, de quo dubito cum eum non inveniam in Roorda.
au ex v Jaan Aelua in Tzum uxorem duxit Tryn Galema, quorum liberi omnes obierunt. ao ex v Watzo
Aelua ipse coelebs ohiit anno ... ap ex v Sehelto Aelua uxorem duxit Jets Latsma, viduam Wlconis
Douma seu Onema, et obiit ipse Sehelto anno 1558 in Sexbierum aq ex v Siurd Aelua coelebs obiit
anno ... ar ex v Bauek Aelua nupsit Frans Hermana et obiit illa anno 1597 in Goutum. as ex v Auck
Aelua nupsit Botto Herbranda. at ex v Foekel Aelua nupsit One Herînga. au ex y 1 Wibren Aelua duxit
Auek Galema. <m.a.h.:> obiit anno 1605. av ex y 2 Tied Aelua nupsit Kernpe Winge. aw ex y 3 Sitke
Aelua nupsit primo Joanni Bunga, deinde Döconi Aisma ax ex y Frouek Aelua nupsit Eponi Aelua. ay
ex y Rintzen Aelua nupsit Agge Osingba. az ex z Gabbe Aelua uxorem duxit Annam Mockema, viduam
Joannis Verwou. ba ex z Syurd Aleva obiit iuvenis. bb ex z Epa Aelua uxorem duxit Auek Aelua de
Sexbierum, Scheltonis Aelua filia, ex qua procreavit. be ex z Sitke Aelua nupsit Feyoni Goslinga. bd ex
z Kinsek Aelua nupsit Sirek Bootsma, ex quo gravida facta deeessit in puerpero, una cum puero. he ex
ac 1 Douuo Aelua uxorem habuit Frouek Mockema, ex quibus procreati sequentes liberi. bf ex ae 2 Jel
Aelua primo nupsit Syuek Mellema, ex quo non concepit, sed eo tandem in anno 1540 mortuo secundas
nuptias eontraxit cum Gemma a Burmania. bg ex ae 3 Wlbe Aelua uxorem duxit Saepk Winia, ex quibus
sequentes duos procreati liberi bh ex ac 1 Watze Aelua uxorem duxit Franske Grustera, ex qua non
procreavit. bi ex ac 2 Wisek Aelua hinos habuit maritos: Kemponem Winia et Eponem Herema, et ex
neutra concepit. Obüt autem anno 1606. bj ex ae 3 TiaerdAelua iuvenis decessit. bk ex ae 4 EpoAelua
uxorem duxit Frouek Aelua, ex qua non procreavit, secundo duxit Ints Scheltema ex qua tribus procreatis
liberis decessit anno 1594. bi ex ar Joon Aelua uxorem habuit ... TItema. bm ex af Peter Aelua duxit
Folke Emdensem bn ex ah Tiaerd Aelua uxorem duxit Syhrieh Goslinga. bo ex ah Doed Aelua virgo
obiil. bp ex aj Aliff et Andris Aelua iuvenes sine lib. obierunt. bq ex aj Sibolt Aelua tres habuit uxores:
Frouek Goslinga, !sck Popma, viduam Tiepconis Gerbranda, et Maike Stemse, viduam Jaen Martena
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Ex prima hos sequentes duos habet filios. br ex aj Bauck Aelua nupsit magistro Hoitoni Hoitema in
Bolswert. bs ex aj Gerlant Aelua nupsit domino Viglio Siceinga, consiliarii Idzardi filio. bt ex ap Auck
Aelua riupsit BpoDi Aelua de Schraerd. Obüt illa anno 1608 die vero 28 januarii. hu ex au Rienc Aelua.
bv ex au Sicco Aelua obüt iuvenis. bw ex au TIxmis Aelua bx ex au Cunier Aelua nupsit Mathias
Rommerts in de PuIen, et abnt in puerpero. by ex au Hilke Aelua obiit iuvencula. bz ex az Jaan Aelila
infans obiit. ca ex bb Jets Aelua eb ex bb WIek Aelua. cc ex bh Sitke Aelua cd ex he TIaerd Aelua
uxorem hOOuit Bester Loo, Boudewijn de Loc questoris Frisie filiam, qui unica tantum filiola Hester
Aelua, quae iam nupsit extra patriam decesserunt e vivis. ce ex be Ernst Aelua uxorem dUXit Id Herema,
quae unica ex illa relicto filio Douuone, decessit e vivis anno 1596, secundo duxit hicErnst Aylke
Ockema cf ex be Wlbe Aelua uxorem duxit Siouek Heringa, qua mortua tribus relictis liberis, secundo
duxit Rintien Osinga cg ex he Taco Aelua uxorem duxit Kinsck Mockema, ex qua procreavit unicam
filiam Kinsck, quae post mams obitum quoque statim deeessit. Deinde Taco alteram duxit uxorem
nomine Barbar Douma, ex qua sequentes liberi. eh ex be Douue Aelua duxit Syts TIessens, qui nnlia ex
ea procreata sobole deeessit in obsidione Daventriensi anno 15.. cl ex be Anna Aelua nupsit Bonne
Lic1eina, ex quo nulia eoneepta sobole obiit anno 15.. cj ex bg Tiaerd Aelua <m.ah.> nupsit Jets Aylva
van Seraerd. ck ex bg Wlie Aelua filia. cl ex bk TIaerd Aelila. cm ex bk Sibe Aelua. en ex bk Wlbe
Aelua co ex bm Syurd Aelua umeus filius. cp ex bn Douue Aelua. cq ex bn Tiaerd Aelua. cr ex bn
Perck Aelua cs ex bq Feyo Aelua duxit uxorem Aelke Galema, viduam Sipki Möckema <In.a.h.> unieo
relicto filio decessit. ct ex bq Epo Aelua <ro.a.h.> sine liberis. cu ex ce Dóuuo Aelua uiorem duxit Uuts
Meckema. cv ex cfDouuo Aelua. cw ex cf HobboAelua <m.a.h.> duxit uxorem N. Aelua de Witmarsum
et deinde Jetseke Mockma ex ex cf Tiaerd Aelua. cy ex cg Laes, Kinsck, Anna, Laes Aelua omnes
infantes obierunt. cz ex eg Kinsck altera. da ex es <m.a.h.> Tiepko Aelva duxit uxorem Frau van Douma.

db ex da <In.ah.> Bartoldt Aelva duxit uxorem ...

[AELUA in BüRNWERT] (geplakt op folio 31v)

a N.... Aelua uxorem habuit Alick Aesgema, que hoc suo marito mortuo secundas nuptiaseontraxit cum
Pybe Hoxwier ut latius videre lieet in Hoxwier. bex a <het blad is afgesneden; er is nog slechts te
lezen:> Harinxma e ex a Iu Aelua vixit circa annum 1485, 1490, 1500, et obiit anno 1531, apud
Predicatores Leouerdiae in transitu sepultus. Uxores fertur habuisse quatuor: Tiernek, ..., ... , item Sits
Oetsma, viduam Sitzonis Scheltinga de Husum, ex qua sequens Sitzo procreatus. d ex a Trin Aelua
nupsit Lieuue Fans, quorum filius Hotzo Fons pastor fuit in Jorwert. e ex e Sitse Aelua duas habuit
uxores. Priorem Biuek Humada, viduam Werp Ropta, ex qua non procreavit. AIteram habuit Luits
Minoltsma, Sape Minoltsma in Bornwi<r>t ex Fettia ... uxore sua procreatarn cum qua Sitsema state in
Bor<n>ui<r>t in dotem accepit. Fuit bic Sitse anno 1529 grietman ïn Dongerdeel westersyde de Pasens,
et anno 1547 olderman in Doccum. f ex e Frans Aelua uxorem habuit Tiemek Cammîngha, ex qua Luits
filia procreata. AIterari:l habuit Ricxt Unia, ex qua Tiemck Obiit auteni ipse Frans in Bornwirt, ibique
sepultus anno ... g ex e Biuck Aelua nupsit Waru Cammîngba in Wirdum, et obiit ibidem anno 1544,
ibique sepulta h ex f Luits Aelua nupsit Laes Jongema in WómInels et obiit ibidem anno ". i ex f
TIemck Aelua nupsit Syds Scheltema.

(in de marge van het op folio 31v geplakte papier:)

Nobilis et ampla per Frisiarn semper habita est haec familia de AIeva, originem ducens ex pago
Witmaersum, ubi et castelluni suum habuerunt, quod anno 1484 incendio ablatum est. Uterum autem
illi qui sedes suas fixerunt in pagó Bomwert ex eadem an ex diversa familia originem traxerint, equidem
adhuc ignoro, cum nemo mihi hactenus eonimunem sti<:r>pitem demonstrare potuerit, et insuper diversa
portent insignia. Quapropter eorum genealogiam in quantum mihi constat bic seperatum deliniare volui,
donee plenius de eo co<n>stiterit.
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ceerd door R Elward en P. Karstkarel, Stinsen en sta/es. Adelliik wonen in Friesland. 2e dr.
(Drachten 1992).

13 DJ. van der Meer en G. Elzinga, '''Een vroeg-15e-eeuwse grafsteen teWitmarsum",Fr. Museum
Bulletin (sept 1980) 4-5: "[int iaer on]s Heren M CCCC ende XXXIX starfDovvva Aylvva/
ende int iaer va[n]/XXII staerfTede syn vv'yf, om sente Michaelis bid voer! [die sielen]".

14 GPCVJ, 459; OFO Il, m. 12; GPCVJ, 516. Zie ven1er Noomen, "Consolidatie", bijlage 2.
15 VvB s.v. Leaukema, f. 53v; vergelijk de testamenten van Schelte, Tiets en Epe, resp. FT, nr. 4û

(1479), m. 74 (1507) enm.138 (1535).
16 fT, m. 40, p. 73 r.42
17 ZieNL (1989) 130-132 contra: NL (1989) 14.

18 QFD I, nr. 31. Zie voor Twellens voorts: Fr. Nammen II, 7~80, 00 en PKAFV, BozumFC46.
19 Worp van Thabor IV, 52.
20 OFO I, m. 33.

21 Doys II, 274: ''TyaerdAyluain uxoremhabuit Suob Juusrna, non ex Rinsmageest sedWestergoa";
vergelijk IR, f. 21.

22 fT, m. IQ; OFO J, m. 78.

23 Hetbetreft de dochter vanTiaerds zoon DouueAelua alias Siaerda: VvB, f. 6Or, vergelijkbij fit1.
24 VvB, f. 51r.

25 Wij geven dit nunnner om in de latere generaties de nummering gelijk op te kunnen laten lopen
(plus drie generaties) met die van Beelaerts; zie de inleiding.

26 VvB, f. 37r (Camstera) en 35v-36r(Canuuingba). Beelaerts, NL (1989) 16, toonde aan dat Eelck
Heringa, getrouwd metWIgle Camstera, inderdaadde dochter was van IdAelvaen SaskerJehnera
en niet van haar eerste man Eelk.e Heringa, zoals Bunnania, VvB, f. 37r, weifelde.

27 OFO Il, m. 216.

28 OFO 1I, m. 219.

29 OFOIII,m.5.
30 OFO III, m. 6.
31 OFO I, m. 236; fT, m. 30. Dat zij baar vaderAesghe noemt (fT, m. 30, p. 50 r. 31) beboeftgeen

verwarring te wekken: dat is baar schoonvader Heringa. Van der Meer, GJB (1968) 43-44, deed
deveronderstelling datook andere goederen vanWpkaDoyemate Marssumvia SwobAylva aan
de Heringa's kwamen Misschien erfde ookDouueAelua alias Siaerda (lIlt) een goed vanWpka
Doyerna viaSwob: zie bij mt.I.

167



32 NL (1989) 31.
33 NL (1989) 32.
34 FT, nr. 18, p. 31 r. 26-32, p. 32 r. 30, p. 488-489; VvB s.v. Hennana, f. 47a verso.
35 Het definitieve bewijs vOOr de alliantieAelua.cHennanatenslotte leverde recent de vondstvan de

oorspronkelijke wapens op de grafsteen van Iu Aelua uit 1521: zie hierna noot 263.
36 Worp van Thabor N, 90.
37 OFO 1I, nr. 42.
38 OFO 1I, nr. 67.
39 OFO lIl, nr. 6.
40 GPCVl, 620-622; H.T. Obreen, FTaneker.lnventaris der arr.hieven (Franeker 1974) reg. 20.
41 Spionagerapport 1468.14.
42 !nFT, nr. 18 (1456) worden IIlaJ enlIla.2 samen genoemd; inde ootkondeNL (1989) 34 (uit

1495) lVaJ, Na.3, Na.4, IVa.5 en Na.6.
43 Hierna heeft BUlTIlllIliadoorgehaald de wonrden: "en uit een andere oorkonde, gedateerd ..:'.
44 FT,nr, 18.
45 OFO lIl, m. 17.
46 OFO 11, nr. 154 eoN, nr. 75 (1487 jnni 28).
47 OFON, nr. 76 (1487 ang.l); als opvolger van zijn neef Sicko Syarda, vergelijkOFO N,nr. 74

(1487 jnni 16),
48 Zie noot 250 en 263.
49 Blijkens de kwartieren van zijn vennoedelijke kleinzoon Peter PeterzAelua (IVx.l) was Epe in

een ander huwelijk gehuwd met een vrouw Jongema (zie noot 84).
50 Zie noot 25.
51 Worp van Thalsor IY, 107.
52 Petrus van Thabor, 18.

53 VvB, f. 6Or.
54 "in die eer Goeds ende sinte Mertiin bin ie gemaeckt int jaer MCCCCL bi den persoen roeister

Andries Waltgessoen in dien tiden en badde Douwa Siaerda soen Aie1va Oees: Tiaerda soen
Aielva) Sicca Sîaerda dochter Eduvaer die goede tot enen wive": DVF 18 (1895) 42 en Ver
hoeven, Luidklokken, 79. Bovendien hadden Douue en Edewer naast een zoon Siçke een zoon
Tiard en een dochter Suob (VvB, f. 6Or), en behoorde Sibaldagoed teArum (zie 11) later aan de
Siaerda's (FT, p. 148,227).

55 Worp van ThaborlY, 141-145.
56 Wmsemius, 392, 403 (1505); AdVD IY, nr. 1647 (1511); BB, 348-350 (1543).
57 Menameradiel, 478 en bijgevoegde kaart.
58 Jeppe van Groestera (chronologisch zou hij een ZOOD van Alef en een kleinzoon van Tyaerd

kunnen zijn) voerde rond 1550: gevierendeeld, 1. de Friese halve adelaar, TI, een gouden ster in
blauw, ID. een zilveren lelie in groen, IV. een rode roos in goud: JB Fr. Adel II. 87 e.v.; kleuren:
RAF, EVC, inv.nr. 1323d, achterin. Dezelfde fignren dus als Aylva, maar anders gerangschikt
Zie voor Groestera verder bij VIt.

59 Worp van Thabor IY, 294-295. SFA 1I, 252, twijfelt om chronologische redenen aan Worps 0p

gave van Douue Syaerda als vader. Mogelijk was hij echter een "overwonnen bastaard", dus
verwekt staande het huwelijk van Douue en Edewer.

60 Op Juwsma van Rinsumageest komen wij bij de genealogie Hernmema terug.
61 Mogelijk de in noot 68 aangehaalde oorkonde?
62 WorpvanThaborN,I60.
63 Nalezing, SS. Het is niet zeker of deze vermelding op hem betrekking heeft, ofop zijn zoon Epe

(Vh); vergelijk ook bij Na.2.
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64 0. Vries, Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid (Leeuwarden 1986) 130.
65 NL (1989) 29.

66 NL (1989) 26. Zie de in noot 68 aangehaalde oorkonde.

67 Zie de inleiding,

68 Raad van adel in Den Haag, collectie Snouckaert van Schaliburg, inv.nT. 194; uitgegeven in NL
(1989) 34.

69 AdVD I, 126,361.

70 Beelaerts veronderstelde dat zwager hier meer algemeen "aanverwant" betekent Werp Donia
was een aangetrouwd fumilielid van Ebal Imysma: NL (1989) 27-29.

71 Nalezing, 85.

72 Worp van Thabor IV; 224.
73 Pax, nr. 160.
74 OFO 11, nr. 202.

75 Wmsemius,403.

76 NL (1989) 34.

77 Zie noot 25.
78 Hierop wijst de ligging van het grondbezit van deAggema's en de Ae1ua's in 1640: PKAF, deel

Wûnseradiel (in voorbereiding).

79 VvB s.v. Waltl, f. 62. Door dit huwelijk komt opAggemazerlreo teWitnwsum uit 1538 en 1572
het wapenAelua voor: RAF, fotocollectie grafschriftenWÏt:rnai"sum.

80 Nalezing, 85.

81 NOl, 158.

82 OFO IV, nr. 158 en 163.

83 RvdA I (1511); RvdA III enLA1540 (1540).
84 NO 1,155,184-185; de kwartierwapens: NL (1989) 30.

85 RvdA I, 186.

86 NL (1989) 30; NO III, 82; en de daar aangehaalde literatuur.

87 Worp van Thabor V, 87, geeft als damm 26 sept. 1509.

88 VvB, f. 62; vergelijk noot 79 en 91.

89 Noomen, "Consolidatie", nt. 28. Ook in eerdere generaties vererfde Aylvastate waarschijnlijk al
op eenjongere zoon: zie hierboven bij IDa.2. Vergelijk ook hierna VIh.7NIIs (m.b.t. de state in
Witmarsum) enVIg (m.b.t. de state in Schraard).

90 Pax, nr. 168.

91 OFO I, nr. 305 (vóór 1479juli8: vergelijkOFO correcties, 92). Sits'vaderWattiaWalthais dao
al gestorven.

92 Worp vanThaborV, 10, 87; Petrus vanThabor, 151, noemthem"eengodfruchtende, wys, c1oeck,
voersichticb, sachtmoedich ende welsprekende man".

93 Wmsemius, 392, 403.

94 Worp van Thabor V, 133.

95 AdVDI nr. 180,311,312; zie voor de ligging: PKAFIV, TzumFC21 en 27.

96 RvdA 11, 363.

97 RAF, HEN K4 725; vergelijk VvB s.v. Rinia, f. 57r.

98 RAF, HEN K2 332 en K4 725 en passim; IB (1969) 178; GJB (1989) 36-37. Bee1aerts, NL
(1989) 35, verwart Anna Rispens metAnnaAelua (VIa.7).

99 Zie bijv. Doys, f. 274: "Ebel nupsit Taconi Hermana".
100 NL (1989) 35.

101 Zie uitvoerig over Epes politieke handelen: NL (1989) 20-24, 45-46.
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102 Petrus van Thabor, 97; Worp van Thabor y, 138.

103 AdVDIII,nr.1318(Edens, 1511);AdVDY,2262en2278(Jorwerd, 1511);BA1542, 37, BB, 379 en
GJB (1969) 21 (Jorwerd, 154211543); RvdA J, 97-99 (Blija, 1511);RvdA ID, 81 e.v. (Blija, 1540).

104 Nalezing, 87.
105 OFO IT, m. 341. Epe was met beiden op verschillende manieren verwant. Zie voor Hania: Vb.3

en VIh; voor Walta: IVa.6, Va enVb.
106 AdVDV, Of. 2093 (1511); Cleuting, Of. 121 (1531); BA1542, 11 (1542).
107 Zie Yb.3 en VIIs2.
lOS S. Zijlstra, Het geleerde Friesland: een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad

enLande ca. 138D-1650 (ter perse) geeft een overzichtvan Friese studenten.Wij laten verwijzing
naar de matrikels hier achterwege.

109 PKAFN, 19-27. Zie voor Sicke Gratinga en Gaets Aeluarecent: GJB (1994) 26-28.
110 GJB (1969) 20-23.

lil Cleuting, Of. 121.

112 Zij was getrouwd met Watse Douwes Hania, zoon van Douwe Abbes Hania en Doed Donia; zie
noot 148.

113 GJB (1969) 22.

114 BB, 310, 311; RvdA III, 309.

115 RAF, copieën elders, monstercede1Witmarswn.
116 RAF, monstercedelWitmarsum.SFA J, 8, enNL (1989) 35, noemen Doitses vrouw lay Nolles uit

Lemsterland, weduwe in 1575.
117 RAF, HEN K4 30, 33,180,187,197,443,607.
118 "Genealogia Ayttana", 265-266; GJB (1970) 61, en de daar aangebaa1de bronnen. Beelaerts

verwart deze Anna Aelua metAnna Rispens (zie Va.4).
119 RAF, collectie bandscbriften PBF, Of. 906.

120 Aan dit huwelijk herinneren de wapens Hermana-Aylva op latere kwartierstaten: Fr. Heraldiek;
Of. 149.

121 De andere helft behoorde toe aan Ints Aggema.
122 Deze is een dochter van Sits' zusterFokelRoorda, gehuwd metHobbe Siaerda (van Oppenhuizen):

UvB, f. 57v, 6Or.
123 UvB, 37r.

124 JB Fr.AdelII, 93.

125 BB, 142. In tegenstelling tot hetgeen Beelaerts stelt, is Hil echtergeen erfdochtervan Roordestate:
zie NO J, 138 en noot 188 hierna. Een Rienck Ae1ue treedt in 1537 op als zoensman in een
geschil over grond in Pingjum (RAF, HvFWW2 829); in 1541 als zoensman samen metWIlhel
mns Cyriaci Buwalde, secretaris van Wonseradeel (NL (1989) 25, 34, 130-132). Ofhetreffen
deze venneldingen Rein Aelua te Wrrdum (VIIh)?

126 Fr. Brieven, 130-136.

127 EHvD (ao 1545);RGO, 65 (1575, ''Petriad cathedram''). Op een aangebecht bdefjebij de genea
logie Roorda van Genum, UvB, 58v, aarZelde Bunnania waar bij Ril, Rienck en Jeppe moest
plaatsen. Dochters van Hil Roonla en Jeppe Groesterazijn: Tietz (RGO, 64), Franske (zieVIb.4)
en Dorenthea (zie VIJa6). Vergelijk ook SFA IJ, 211, en noot 58 hierboven.

128 NO J, 275.

129 Woltjer, Hervormingstijd, 318.
130 Zie voor zijn leven: NL (1989) 43.

131 Nalezing, 23.

132 NO 11, 100-101.

133 lmpositie 1578, Of. 3321.Aan dit buwelijkberinneren de wapens Osinga-Aylva op latere kwartier
staten: Fr. Heraldiek, m.150.
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134 RAF, copieën elders, monstercede1 Schraard.
135 BB,29!.

136 RvdA III, 429.
137 RR klapper, 12.

138 Cleuting, nr. 146.
139 Cleuting, nr. 186.
140 J. Be1onje, Stenen chorters (Amsterdam 1948) 95. Merkwaardig is echter dal in 1578jnff.Wuilck

Ailua te Schraard wordt aangeslagen voor 12 caroliguldens: Impositie 1578, m. 3184.
141 Impositie 1578, nr. 3185.
142 NO 1, 310, 315.
143 Nalezing, 54.
144 BB,308·31!.

145 Nalezing, 87.
146 RAF, HvFWW1 273. Zie voor Lynck Taede Hoppers wedawe: FT, nr. 142 (1537).
147 OFO Il, nr. 34!.
148 Doys: ''Thiaerd van Ay1va duas habuit uxores: prima Ulbe Tadema alias Thema, ex qua habuit

tres proles priores, secunda Rints Galema :filia Ottonis et N. Tietema, ex qua reliquos quattuor" .
Doed van Donia hertrouwde na Ulbe Thema's dood met Douwe Abbes Hania. Zie overmbets
afkomst: NL (1989) 18-19 en de daar aangehaalde bronnen; over Douwe Hania en Doed van
Doma: GlB (1969) 21·23.

149 Zie verder over hen: GlB (1970) 59 en (1991) 132.
150 RR klapper, 13.

151 RvdA III, passim.
152 NL (1989)18, 46.
153 NL (1989) 46.
154 Wo1tjer, Hervormingstijd, 319.

155 Zie verder over hen: NL (1989) 46; NO I, 102. Je1Ae1uaen Gennna vanBurrnania worden ook
genoemd in de ''GenealogiaAyttana'', 270. Aan hun huwelijk herinneren de wapens Burrnania
Ae1ua in latere kwartierstaten: Fr. Heraldiek, m. 96.

156 Wo1tjer, Hervormingstijd, 319.
157 Aan hun huwelijk herinneren de wapens "Humalda-Feytsma, Grustra-Roorda" op de

Eysingagrafsteen in de kerk van Wirdwn: JB Fr. Adel II, 93 e.v.
158 RAF, collectie grafschriftenWonseradeel, Witmarsum.
159 Dil blijkt uil hel testunen! van zijn schoondochter Eelck Tietema: RAF, HvF EEE1438r.
160 RR klapper, 12.
161 BB, 310 (1543); RvdA III, 426, 428, 432, 459 (1546).
162 De nummers 2, 3,4 en 6 niet bij Burmania JR, f. 24'-25 ("Siuerd Ai1va is getrout met Hansck

Hiddema ..., daerby 6 kinderen: Johan, Tet,Auck, Pieter, AleffenTied.... Tet enTied syn vrysters
gesturven; Auck Aylva getrout aen Thy Ronnnertha; Aleph Ay1va die getrout heeft Dorothea
Groustra") en Doys, f. 275, vermelden hen als kinderen van Syurd en Ransel.

163 Impositie 1578, nr. 3322.
164 RAF, HvF, EEEI437v.438v.
165 Doys, f. 275 subAp. Zie voor de kinderen van JobanenEelck: NL(l989) 36-37; RAF, WONC5,

1611 sept 28: huwelijksbevestiging vanSyuerdt JohanzAe1uavanElahuizen en Fopek Reynsdr
LyneckemavanMackum; RAO, familiean:hiefHeerkens, 725: de kinderenvan Synerdl enFopck
erfgenamen vanRein van Liauckema en JelckvanHoytema (1620); RAF, HvF EEE5 284 (1611
nov. 9) enRAF, WON S13, 1612 ang, 22/27: Sibbel, kindvanTaeckeBauckeszen SibbelJoansdr
Ailua mede~erlgename van Baucke ûbbez en Taeck.e Bauck.esz op Ynthemasate te Tjerkwerd,
resp. haar vader en grootvader.
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166 Echtgenoten te Pingjmn: RAF, WON C6, 1615 mei 1.
167 GIB(1987) 71; RAF,HvPYY26, 1617 jul 4; RAF, WON S23157.Zie voor de afstamming van

Tyes moeder, Hanck Igedr Galama: GIB (1981) 85.

168 RAF, WON Cl, 1596 mrt/mei. Familieleden van de verkoperDouwe Ulbes Rispens protesteren
wegens niaar.

169 IA1540, 119. Vergelijk voor Rein Aelua ook noot 125.

170 Zie voor het vorige: Brouwers, Andringa, 25. Doys 11 274: "ReynAylva uxorem duxit Gyldam
alias JelduamHoytema, Simonis filiam"; van hno dochterTetzegt Doys (eveoalsNL (1989) 37)
ten onrechte: ''Teth nupsit Hettoni Reen a Wrrdum". JR, f. 27, daarentegen geeft juist: "TIldu
Hoitama is daerna getrout aen Hette Lokkis Rheen, waervan veele kinderen, waer af[ iek ooek
afvruchtich ben" en ''TetAylva, getrout aen Hette Epema".

171 OFO IV, nr. 263nO (1537 jan.B). Vergelijk voor HonyeAedenz: RvdA I, 45 (1511).

172 BB, 77, 78, 79.
173 RGO,36.
174 RvdA 111, 312, 464, 486.

175 RRldapper, 9.
176 BB,31O.
177 RvdA 111408, 417, 419, 450 (1546).

178 Cleuring, nr. 186.

179 Zerken (1994) 27. Op een latere kwartierstaat, vanProuckAylva (gest.1659), wordtAuck foutief
als een Mockema beschouwd: Fr. Heraldiek, m: 91.

180 Meer over hem: DVF9 (1862) 177-205; NL (1989) 37-38; IB (1969) 165 (met de wapeos van
zijn ouders, waarbij Sîckema onjuist).

181 RAF, collectie grafschriftenWon.seradeel, Witmarsum.
182 IB (1969) 163, 165. Zie voorWigle Sickingaook: GIB (1994) 46.

183 FT, ill. 193, 206 en 207. Beelaerts' vermelding dat zij een dochter is van Schelte Latsma is onjuist
184 RR register, 87.

185 Zie overJets Abbe Gerlofsdr verder: Noomen, "Consolidatie", ot. 134 eo 254.
186 De tekst van hun zerkeo in: RAD, Heerkens, inv.nr. 541, 148.
187 Sits Roorda (zieVIe) had twee sates inFolsgare. Eén was vanRoordazijde aangeërld (zieVIe.6);

déze was misschien afkomstig van Sits Walta(zieVa), die in 1511 o.a. Nyedoor te Tzum en een
sate in Folsgare bezat.

188 NO J, 138, 140. Zij woonden niet op Roordastate, zoals Beelaerts meent Zowel in de lmpositie
van 1578. nr. 564 en 562, als in het beneficiaalregister van 1580 komen in Genum een Wibren
Aelua èn een Wibren Roorda voor.

189 RGO, 65-66.

190 Zie over hem verder: NL (1989) 44; SFAl, 14.
191 RAF, HvP DDDl 227 (1616). Zie over hem verder: NL (1989) 44-45; IB (1969) 159.

192 J. Belooje, Stenen charters (Amsterdam 1948) 95.

193 Aldus een opschrift in de kerk van Schrnard: vergelijkNL (1989) 45 en J. Belonje, Stenen char-
ters (Amsterdam 1948) 95.

194 RAF, HvP EREI 150.

195 NL (1989) 45; J. Belooje, Stenen charters (Amstetdam 1948) 95.

196 RRklapper, 12.
197 NL (1989) 46; BB, 155;RGO, 109. Uit hen stamt de inNL (1989) 46, als BA (uilgestorven 1827)

aangeduide tak, die zich later splitste in de takken "op Hania", "toe Herwey", ''van Homhuizen"
(zieVlllj.l) en op Tjessingastate te Hylaard (zieVillo).

198 RGO, 105.
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199 NO 11, 200-201, 208-209.

200 Misschien hertrouwt Bonne Liclema met Tyed Gerloffsdr. Zij testeert in 1625 als weduwe van
Bonn~ Hotses Lyklamate IJsbrechtum: R.S. Roarda, Utit silde skaeias Greate Pier (Leeuwarden
1%1) 20.

201 RR klapper, 13. Zie voor zijn politieke loopbaan: NL (1989) 61.

202 NO 111,141.

203 Schotanus (1718), krt. Dantumadeel; Doys, f. 284, sub Hp. In NL (1989) 61-62, is dit tak BB
(uitgestorven 1733).

204 S.J. van der Molen, OnderAllard's klokslag. Een heemkundige verkenning rond het Allardsoog
(Drachten 1957) 34·36, 54-55, 58.

205 Nalezing, 43.

206 Vergelijk noot 193. Aan dit huwelijkherinneren de wapensAylva-Aylva in latere kwartierstaten:
Fr. Heraldiek, nr 97.

207 Naamlijst, 50.

208 Impositie 1578, nr. 3319.

209 InNL(1989) 62, worden hij en zijn zoons behandeld.1s lakBC (uitgestorven 1647),

210 Aan dit huwelijk herinneren de wapensAilva-Scheltema op latere kwartierstaten: Fr. Heraldiek,
nr. 150.

211 RAF, HvFEEEI 202v; RAF, Schwartzenherg, inv.nr. 1268 (1619 sept. 29). X
212 Dit is waarschijnlijk Scbel1em.state: Merwnerodiel, 200·203, 368-370, 475.

213 Naamlijst, 271.
214 RAF, collectie grafschriftenWonseradeel, Witmarsum. Opmerkelijk is dat de grootmoedérs van

moederskant ontbreken.
215 Zie voor hen verder: NL (1989) 37.

216 NO 11, 463.

217 Zie voor hen: H. Walsweer, Lieve Vrouwe- of Albadaleen te Poppingawier tot 1800 (scriptie
Groningen 1992) 122-123.

218 PKAF, deel Wûnseradiel (in voorhereidiog), Wi1marsum SCll. Zie ook RAF, col1eçtie graf-
schriftenWonseradeel, Witmarsum.

219 NL (1989) 37.

220 RGO,63.
221 Zie voor hem en zijn nageslacht verder: IB (1969) 165; NL (1989) 39-44.

222 RAF, Schwartzenberg, inv.nr. 1268.

223 Doys, f. 276 snb Bp; Menameradiel, 442-443.

224 Deze vrouw wasDorotheavanAebinga, dochtervan SickevanAebinga en Riemck van: Galama.
Zie Aebingha van Hijum, V1.5, en voorts NL (1989) 40.

225 GFL IV, 119. Zie voor hen ook RAF, HvF DDD! 259 (Menaldum, 1611).

226 Nalezing, 27, 32.
227 NO 11, 105-106, 176, 179, 188. Aan dit huwelijk hetioneren de wapens Ailv.·Heerma in latere

kwartierstaten: Fr. Heraldiek, nr. 150.
228 Nalezing, 27.

229 NO 11, 96-97,106,114.

230 De wapens zijn op verschillende manieren gecombineerd. Het meest gangbaar is variant A:
gevierendeeld, I. Aylva, IT. in blauw een steigerende eenhoorn met gouden hoom (ontleend aan
het hehntekenAylva), ffi. in blauw een zilveren stappende adelaar ofvalk met uitgespreide vleu
gels (naar hetheJmteken Meckema), IV. in blauw een zilveren zwaard met gouden gevest; in het
schildhoofd vergezeld van 3 zilveren rozen 1 en 2 (Meckema); bartschild in rood een (soms
gekroonde) zilveren (ofgouden) leeuw inrood (Herema): NL (1989) 49; Rietstap, Wapens, 189;
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Schotanus (1718) titelpag.; GFL N, 116-117, 162. Variant B: gedeeld, I. Aylva, TI. Meckema:
GDW p. 913. Variant C: gevierendeeld, I. Aylva, TI. de eenhoorn, TII. een leeuw (helmteken
Eysinga?), N. Meckema; hartschild: 3 rozen (Eysinga): NL (1989) 56; GDW, nr. 2001. Aan het
huwelijk vanDouween Luts herinneren ook de wapensAylva-Meckemain vele latere kwartier
staat- en alliantiewapens: Fr. Heraldiek, nr. 97,152,351,413, 455; NO TI, 175, 186-187.

231 Schotanus (1718) krt. Oostdongeradeel; Doys, f. 278, suh Dp.

232 NO TI, 105-106.

233 NL (1989) 49-50; SFA I. 294; Kujper,Adel, 440; Rietstap, Wapens, 189.

234 NO IT, 179, 188; Doys, f. 279, sub Ep. Daarnaast stichtte deze tak een nieuwe state Aylva in
Temaard.

235 NL (1989) 56; OBS, 179; GDW, nr. 1999-2003,2006.

236 Zie: BA1542, 44.
237 Nalezjng, 81.
238 Aan het huwelijk van Ulbe en Siouck herinneren de wapens Aelua-Heringa in latere kwartier

staten: Fr. Heraldiek, m. 150, 349.
239 Aan hun huwelijk herinneren de wapens Aelua-Aelua in latere kwartierstaten: Fr. Heraldiek, nr.

152.

240 Zo bijv. bij Schotanus (1718) krt. Wonseradeel.

241 In 1773 vererfde Waardenburg, door een alliantie van deze tak: met die van TerilaaId, op de
laatste. Soms wordt het wapenAylva in deze takken gevierendeeld met dat van Van Gendt, waar
uh Waardenburg afkomstig was. Zie verder: Rijksarchief in Gelderlaod, huisarchief Waarden
burg en Neerijnen.

242 Impositie 1578, nr. 1153. De familie van zijn eerste vrouw, Kinsck Mockeina, had in Dokkum
het Mockemahuis ter plaatse van het huidige stadhuis; dat werd in 1578 echter bewoond door
Kinscks tante Lisck Mockema geboren Heringa: [mpositie 1578, nr. 1180; DVF (1964) 10.

243 NO J, 67; Na/ew.g, 23.

244 GJB (1967) 20.

245 RAF, HvF EEE1 353. Aan Takes beide vrouwen herinnert een gebrandschilderd wapemuitje,
afkomstig uit een huis aan de Wea:ze in Leeuwarden: Fr. Heraldiek, Dr. 350.

246 Vergelijk: Rietstap, Wapens, 289. Rietstap geeft de adelaar als omgewend; Bunnaniabeeldt ech
teralle helinen enhelmtekens omgewend af. Bunnania geeft de adelaar geen kleuraanduiding; in
RAF, EVC, inv.nr. 1323c, f. 17r, 38v, 48v en EVC 1323d, f. 8, is hij inderdaad wit.

247 Zie de inleiding bij Ae1ua van Witmarsum.
248 Zie noot 25.
249 De familie Memstera uitPietersbierum verwierf in de 15e eeuw door huwelijk Haerdastate in

Oosterbiemmen noemde zich sindsdien Haerda. Bunnaniaheeft geengeneaIogie van de (oude)
Haetda's. niaar geeft bij de genealogie Memstera (VvB, f. 45v) wel twee wapens: Mei1istera
(gevierendeeld: sterren en rozen) en Haerda (met o.a een sleutel); in kwartieren op grafstenen
komen ze SOms gecOlnbineerd voor (GFL lIl, 66-67, 103; IV, 76, 125, 134, 160; de rozen daar
lelies). Het eigenlijke patrilineaire wapen Memstera was (blijkens het wapen van Pybe Mernstera
alias Haerda op hetportret van zijn dochterFrouck; zieWassenbergh, L'ar!, 65, 152, XIV) Waat

schijnlijkhet wapen dat BurmaniaHaerdanoemt: hij wu de namen dan omgewisseldhebben. In
dezelfde richting Wijst het feit dat aan Auck Haerda - door Bunnania een zuster van Douwe
Haerda genoemd en waarschijnlijk tot de (oude) Haerda's behorend omdat noch Auck noch
Douwe in zijn Meinsteragenealogie voorkomt - op de zerk vanhaar zoon IuAelua (zie noot263)
het wapen met de sterren en de rozen wordt toegedeeld.

250 Rechtsomgang, 26, 44, 95-%; zie voor de ligging: PKAF N, Peins FC6.

251 UvB s.v. Harinxma, f. 46v: "HertmanHaersmauxorem habuit GerlantAelua, IuAelua sororem";
uit dit huwelijk: "dominus Tetherdus Harinxma, pastor in Heegh, obüt anno 1536 in Heegh;
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Haringh Harinxma uxorem duxit Bauek Burmania; Iseke Harinxma nupsit homini plebeo Orek
Ordes zoonop Suaeg, ut patet ex instrumento quodam in dato 1548".

252 Vergelijk EHvD (ao 1536).
253 fT, nr. 90, p. 172r. 35-37, p. 173 r. 22.

254 AdVDY, nr. 2189, 2205; BA1542, 25, 27. Zie verder noot 257,

255 BA1542, 35, 37, 48; BB, 354-355, 372, 382.

256 UvB sub Scheltingain Husum, f. 59v. Dat zij een Oetsmawas, is waarschijnlijkomdathaarzoon
SitseAelva alias Seheltema in 1511 samen metzijnhal:fbroerSe-tIelte (Seheltema) te Rinsumageest
en Tzaling Botnia, de man van zijn halfzuster Ansck Schelterna, goederen had onder Boksum,
het dorp van de Oetsma's (AdVD lV, nr. 1978, 1988); het hlijkt eveneens uit de kwartieren vao
haar kleinzoon (uit haareerste huwelijk) Frans Roorda (RAF, EVe, inv.nr. 1323e, 51v; met dank
aan mr. H.Walsweer). Uit deze kwartieren en die van haar zoon SitseAeluablijkt tevens dat haar
moeder eenAlbada was.

257 AdVDY, nr. 2205. Hij kteeg er 24 gulden uit; Oerck Oerckz (zieVu.3) hemde 8 gulden als rente.
Zie voor de ligging van Groot en Lyts lIenseragoedt: PKAFY, Winsum FC7-8. Rond 1385 stond
op dit goed een stins van de ahdij Lidlum: Sihrandus Leo, 56.

258 Hij kteeg er 12 gulden uit, Doecke FOllS (Vw.1) trokereen rente van 2 gulden uit: AdVD 1, nr. 90,
522.

259 GAL, MartenaportefeuiOe I; uitgegeven door: Algra, Em, 180.

260 Wnrseruius, 392.
261 Wruseruius, 402.

262 AdVDY, nr. 2205; lV, nr. 1978, 1988.

263 De steen is tegenwoordig slechts gedeeltelijk leesbaar; de wapens zijn afgehakt. Het 18e-eeuwse
vervolg op het Burmaniaboek, EVe 1323e, f. 38v (potlood), sub 00, vermeldt: "inde Jacobiner
kerk totLeewarden is een oldesteen daer in't midden op sta.et het wapenAylua van Bomwert, op
de hoeken terreghterhand bovenAylua, Hennana links; onder een quartileert wapen met Heenna
vanTzum:

Aylua I Hermaiia

NB/Heerma

NB [eenwapensehetsje: gevierendeeld, Ien IV een ster, TI en UI een roos] dit is Memstra wapen
... so staet in het boeck van VvB.
Hetbuytenste opschriftvan de steenis onleesbaarmaerwas diepersoon gestorven 1521". Zie voor
Merostera: noot249 hierboven. 10 1613 was het randschrift nog leeshaar: "anoo 1521, den 28 May
[sterft] JwAe1wa, tot Leverden in Jacopyoen in de noorder trans hegraven":EHvD (ao 1521)

264 Zie voorTrinAe1uaen LieuueFous enhunnages1acht: GJB (1969) 28-37; vergelijkBfdS, 37, 34.
265 RAF, stukken afkomstig van de PBF, 1093 Hs, nr. 2.

266 Worp van Thahor Y, 351.
267 AdVD I, nr. 89, 523; BfdS, 31.

268 Vergelijk de inleiding bij Aelua van Witmarsum.
269 Algra, Em, 180. De opvatting van Beelaerts, NL (1989) 11-12, dat zijn tweede vrouw hem dit

goed bezorgde, is dus onjuist
270 GJB (1988) 79.

271 Algra, Ein, 180.
272 Bijv. BA1542, 27.
273 Aehingha van Blija, lVa.2.

274 Zie vorige noot.
275 RvdA I, 133. Deze state is dus niet afkomstig van IuAelua, zoals inNO II, 8, wordt gesteld.
276 VvB s.v. Sitsma, f. 59v.
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277 Wij verwijzen daarvoor naarGJB (1988) 83-84 enNL (1989) 11; zie ook: FT, p. 332, 335"337 en
Fr. Brieven, 100, 110.

278 GPCV11, 347; RR /dapper, 13.
279 BB, 353-355 en noot 256 hierboven.

280 RvdA 1, 161-163. De hypothese van Beelaerts, NL (1989) 13, dat het patroniem ''1nkes'' van de
eigenaarvanTjepk.emagoed als "luwes" gelezenmoet worden, wordt bevestigd door het feit dat
Sitses zoon Frans Aelua in 1563 eigenaar van Tjepk.ema is.

281 RvdA 111, 58, 99, 102.

282 BB, 205-206.

283 BB, 176-177.

284 BB, 177.

285 Algra, Ein, 180; BA1542, 27: (de weduwe van) Orck Orcksz (zie Vu.3) heeft dan een Idein deel
van de sate.

286 GJB (1988) 84; vergelijkEHvD (00 1544, 1547,1548).

287 GJB (1988) 84; uit RAF, EVe, inv.nr. 1323c. Opmerkelijkis dat üedsma niet voorlmmt.ldsinga
wijst op zijn moeders eerste man: Idsingaen Scheltema worden vaker verwisseld (VvB, f. 59v).

288 Zie noot 291.Aan het huwelijk van Biuck enWatze heritmeren de kwartierwapens Cammingha-
Minnema, Aylva-Minnoltsma op hetAmelandshuis in Leeuwarden: JB FR. Adel TI, 42.

289 GJB (1994) 29.

290 EHvD (ao 1546).

291 RAF, EVC, inv.nr. 158.

292 Is ook dit goed in Witmarsum een herinnering aan de oorsprong van de familie?
293 VergelijkRR klapper, 12: Frans Aelua koopt Laesma sate te Foudgum in 1561.
294 ''Aylva-Scheltema, Alhaeda-Haerda, Minnoltsma.Mellema, Rimmersma-Heslinga": NO 11, 14

(met onjuiste sterfdatum); NL (1989) 11.

295 RGO, 107 (zij heeft een sate in Fondgum) en 108 (zij brengt het zilverwerk van de kerk van
Raard in veiligheid). Het betreft hier niet, wals Reitsma meende, een dochter van Frans.

296 FT, m. 189. Aan dit huwelijk Jongema-Aelua herinneren in latere kwartierstaten de wapens
Jongema-Aelva (JB Fr. Adelll, 103-104; GDW, nr. 4626) en Jongema-Hermana, Liauckema
Minnerna - Aylva-Minnoltsma, Cannningha-Minnema (GFL IV, 76, 92; GDW, nr. 3938-3939,
3940).

297 RAF, HvF EEE3 435. Zie voor hen verder: NO 11, 8-9.

298 SFA 11, 6; EVC, inv.nr. 1323c, f. 38v. Zie voor Thet ook: RAF, collectie genealogieën, nr. 504,
p. 238; RAF, tronwhoekHarlingen, 148-149, 1612jan. 16.
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