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onno hellinga en paul n. noomen

Genealogia Ayttana

“Den 8 mey 1577 is Viglius Zuichemus, president van den Rade van 
State ende van den Screten Rade des Conincx, binnen de stadt Bruysel 
ghestorven; hy was een seer geleert, vermaert, ende scherpsinnigh 
man, doctor in beyden rechten, int zeventigste jaer zyns ouderdoms; 
hy was van gheboorte wt Vrieslandt, wt het geslachte van Aytta, 
maer hy voerde zynen naeme naer het dorp Zuichem, gheleghen 
ontrent een myle van Leuwaerden, alwaer hy gheboren was; hy was 
seer catholyck, nochtans wt vreese die hy hadde dat men hem voor 
een ketter soude schelden, ende alsoo [is] hy in zyn oude daghen 
gheestelick gheworden, ende is oock proost van St. Baeff te Gendt 
gheweest. Zyn devise was Vita mortalium Vigilia, dat is: het leven 
der menschen is waecken. Hy was een beminder der gheleerheydt, 
ende heeft veele van syn geslachte tot geleertheyt ghevordert.” Pieter 
Christiansz Bor (1603).1

> Inleiding

In deze bijdrage staat de Genealogia Ayttana centraal, een 16de-eeuwse 
genealogische tekst, die hier zijn tweede uitgave beleeft. Sinds de eerste 
publicatie in 1743 heeft het geschrift zijn weg naar de oudheidkundigen 
gevonden, maar het werk raakt eerst goed bekend met de uitgave van het 
Het Stamboek van den Frieschen adel door De Haan Hettema en Van Halmael 
in 1846, waarin de Genealogia in een zelfstandige bijdrage aan de Aytta’s is 
verwerkt. Hier presenteren wij opnieuw de Latijnse tekst naar de editie 
van 1743, maar nu voorzien van een Nederlandse vertaling.2 Voorts hebben 
wij deze tekst uitgebreid geannoteerd door de inhoud zo mogelijk te 
confronteren met primaire bronnen. Aldus kan ook een oordeel worden 
gegeven over de betrouwbaarheid en de waarde ervan. Maar eerst willen 
wij een antwoord geven op de vraag door wie en met welke reden de 
Genealogia geschreven kan zijn.

> Aard en auteur van de bron

De Genealogia Ayttana is een tekst die een overzicht geeft van de verwanten 
van Viglius van Aytta (1507-1577), de eigenerfde boerenzoon van Barrahuis, 
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die een kwarteeuw lang het politieke bestuur van de Nederlanden mee in 
handen heeft gedragen. Het overzicht beperkt zich niet tot zijn voorouders 
in mannelijke lijn, maar lijkt in principe zijn gehele verwantschapskring in 
juridische zin te behandelen. Het betreft de zogenaamde “achtendelen” van 
Viglius, dat wil zeggen alle nakomelingen - in mannelijke én in vrouwlijke 
lijn - uit de acht huwelijken van zijn zestien betovergrootouders. Het zijn 
dus acht aparte parentelen; hoewel Viglius alleen in de Aytta-parenteel 
uitgebreid wordt behandeld, behoorde hij tot alle acht parentelen. Buiten 
deze vier generaties terugreikende verwantenkring werd men geacht geen 
familie meer van elkaar te zijn. Voor het erfrecht en het incestverbod en 
in de Middeleeuwen ook in andere opzichten (zoals weergeld) is het van 
belang om deze kring, de zogenaamde “maagschap”, te kennen.
De tekst is alleen overgeleverd in de in 1743 gedrukte versie van de uitgever 
Hoynck van Papendrecht, die hem ontleend heeft aan een manuscript 
afkomstig uit het Collegium Viglianum, het door Viglius in 1562/1569 
gestichte internaat in Leuven.3 Blijkens hetgeen wel en niet wordt vermeld, 
moet het werk in hoofdzaak enige jaren vóór Viglius’ dood in 1577 zijn 
afgesloten. Het overgrote deel van de tekst zal van hem zelf afkomstig 
zijn. Zijn belangstelling voor de geschiedenis van zijn familie is bekend. 
Bovendien is er een opmerkelijke parallellie tussen veel passages in de 
Genealogia en in de - eveneens door Hoynck uitgegeven - Vita Viglii. Van 
deze biografische tekst staat vast dat hij is opgesteld door Viglius zelf.4 De 
enkele gegevens in de Genealogia over gebeurtenissen na Viglius’ dood 
zullen latere toevoegingen zijn.5

Genealogieën kunnen met verschillende motieven worden opgesteld. 
Historisch-antiquarisch teksten kwamen tot stand vanuit algemene 
geschiedkundige belangstelling, genealogische interesse of familietrots. 
Vooral in het laatste geval kunnen zij veel fantasie bevatten waarin aan 
een familie een oeroude afstamming wordt toegedicht. Utilitaire teksten, 
die dus met een praktisch doel werden geschreven, dienden daarentegen 
om concrete juridische aanspraken vast te leggen, bijvoorbeeld op 
erfenissen en collatierechten. Ze zijn in het algemeen betrouwbaarder 
dan de historisch-antiquarische omdat ze over concrete zaken handelden 
en bovendien als bewijsstukken een meer openbaar karakter hadden en 
daardoor controleerbaarder waren. Opzettelijke fictie ontbreekt dan ook 
meestal in dergelijke teksten. In Holland stammen de oudste utilitaire 
teksten uit dezelfde tijd als de antiquarische, namelijk uit het begin van 
de 14de eeuw. In de provincie Groningen hebben de oudste genealogische 
teksten van enige omvang, beide uit het begin van de 16de eeuw, eveneens 
een utilitaire achtergrond.6

De Genealogia Ayttana heeft een tweeledig karakter. Bij het merendeel van 
de parentelen ontbreekt bewuste fictie. Hier en daar zijn wel onjuistheden 
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vast te stellen, maar daarbij is meestal van opzettelijke fantasie geen 
sprake. Alleen in de inleidingen tot de Hanya’s en Reynarda’s wordt enige 
fantasie verwerkt, maar deze fictie is duidelijk gescheiden gehouden van 
de uitgewerkte filiatie. In de overige parentelen is geen opzettelijke fictie 
aan te wijzen.
De grotendeels zakelijke inhoud en de structurering in achtendelen maken 
het zeer waarschijnlijk dat de Genealogia vooral een utilitaire tekst is. Dit 
gevoegd bij het feit dat zij uit het Collegium Viglianum te Leuven afkomstig 
is, maakt het mogelijk de functie die het stuk hoogstwaarschijnlijk heeft 
gehad, nader te omschrijven. Viglius stelde in 1569 de statuten van het 
Collegium op.7 Daarin bepaalde hij dat voor zes van de twaalf studiebeurzen 
met voorrang Friezen in aanmerking kwamen die met Viglius verwant 
waren door bloedverwantschap via de vaderlijke lijn van de Aytta’s of de 
moederlijke van de Hanya’s.8 Inderdaad waren de eerste zes bursalen in 
1569 allen bloedverwanten van heer Viglius.9 Het is daarom aannemelijk 
dat de Genealogia in het Collegium werd opgesteld om bij te houden wie 
tot de maagschap van Viglius behoorden en om zo te documenteren wie 
eventueel in aanmerking kwamen voor een plaats.10 Met deze herkomst 
en functie kan de Genealogia worden getypeerd als een voornamelijk 
utilitaire tekst en tevens als de oudste en verst terugreikende genealogie 
van enige omvang in Friesland.11

> Betrouwbaarheid en waarde

Helaas hebben we niet de beschikking over de originele tekst van 
de Genealogia Ayttana.12 Evenmin weten wij hoe de gedrukte versie 
zich verhoudt tot het origineel, maar wat wel vaststaat is dat de tekst 
onzorgvuldig gecopieerd is en op sommige plaatsen een ronduit corrupte 
indruk maakt. Men had in het Brabantse duidelijk moeite met de Friese 
namen, waarbij de veelvuldige verwisseling van de “n” en de “u” in het 
oog schiet, zoals in Donnesoen, Irunsum, Vuama en Vuya. En zo staan de 
vormen Bayarda, Byarda, Vyarda en Wyarda allemaal voor dezelfde naam. 
Dit geldt trouwens ook voor de Friese namen in de Vita Viglii die al even 
corrupt zijn. Maar ook andere gegevens, die net als namen verder niet uit 
de context blijken, nopen tot de nodige voorzichtheid: zo blijken de in de 
Genealogia gegeven jaartallen menigmaal foutief te zijn. Erger is het dat er 
bij het afschrijven een vijftal keren complete zinnen of zinsdelen verloren 
moeten zijn gegaan. Deze fouten kunnen Viglius uiteraard moeilijk 
verweten worden, maar hoe betrouwbaar is hijzelf?
Viglius gaat gezien de enorme hoeveelheid namen en familierelaties 
slechts zelden in de fout. In een tiental gevallen vergist hij zich in de 
voornaam van een bepaalde persoon, die hij dan meestal verwart met de 
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naam van de vader, een broer of zoon. Evenzo vaak legt hij een verkeerde 
familierelatie. Van veel van deze fouten is het niet verwonderlijk dat ze 
gemaakt zijn, temeer daar de ene soms voortvloeit uit de andere. Binnen 
Viglius’ maagschap worden over en weer huwelijksallianties aangegaan, 
waardoor verwanten in verschillende achtendelen kunnen opduiken. 
Door de wijze van naamgeving onder de adel - gewoonlijk alleen voor- 
en achternaam - is het lastig gelijknamige neven en nichten van elkaar 
te scheiden. Daarnaast zijn er gevallen van dubbele familie. Zo trouwen 
de broers Sypt en Sipke Hanya (uit Holwerd) met de nichten Ydt Rinia 
en Ydt N.N., die beiden ook als Ydt Hanya door het leven gaan. De twee 
gelijknamige schoonzoons Douwe Douwema leiden ook tot de nodige 
verwarring (nr. A-IVr). Er wordt een verwisseling gemaakt van de 
tijdgenoten Frans Aylva en Frans Aebinga, die zich beiden ook wel Frans 
Humalda hebben geschreven.13 Ook de andere onjuistheden zijn bij nadere 
bestudering vaak hele begrijpelijke fouten en zeker niet verwonderlijk. 
Evenwel moeten we ons wel realiseren dat vele mededelingen zich bij 
gebrek aan bronnen niet laten verifiëren noch falsificeren. Dat geldt met 
name voor de 15de-eeuwse eigenerfden, maar ook jonggestorven kinderen 
en kloosterlingen blijken weinig tot geen sporen na te laten, en zeker 
geen nageslacht.
Naast deze aperte fouten zijn er vragen te stellen bij de volledigheid. In 
hoeverre zijn de door Viglius gegeven parentelen compleet te noemen? 
En in hoeverre zijn ze allemaal tot het moment van de redactie van 
de Genealogia Ayttana rond 1575 volledig uitgewerkt? In het algemeen 
valt daarover op te merken dat de eigenerfde families vollediger en 
completer zijn beschreven dan de adellijke geslachten, waarvan vooral 
de jongste generaties vaak stiefmoederlijk worden behandeld. Gezien 
de reden waarom de tekst is samengesteld is dat niet verwonderlijk. De 
standsverschillen tussen adel en eigenerfden waren destijds dusdanig 
groot, dat de adel er wel voor paste een studiebeurs van anderen dan 
hun standsgelijken te aanvaarden. Zij behoorden zelf hun broek op te 
houden en hadden hun eigen studielenen.14 Het is daarom ook wel uit te 
sluiten dat zij een beurs voor het Collegium Viglianum zouden aanvragen 
of hebben willen aanvaarden. En daarmee is dus ook de noodzaak komen 
te vervallen om deze staken volledig uit te werken. De spreekwoordelijk 
uitzondering ter bevestiging van deze regel is Frederick van Grovestins 
(nr. G-IIb), een der eerste bursalen in Leuven. En wat al deze fouten en 
omissies in de Genealogia verder als overeenkomst hebben is dat het 
verwanten betreft, die qua tijd, graad of stand veelal het verst van Viglius 
verwijderd staan. En dat geldt uiteraard ook voor die enkele apocriefe 
mededeling over de oudste Hanya’s en Reynarda’s.
De enigszins stiefmoederlijke behandeling van de adellijke geslachten 
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wordt ruimschoots gecompenseerd door de adelsgenealogie die een 
kwarteeuw later door Upcke van Burmania wordt vervaardigd. Burmania, 
die we trouwens nog zullen tegenkomen in het Hanya-achtendeel (bij nr. 
E-IVb), heeft daarentegen weinig oog voor de eigenerfden, die vaak als 
naamloze plebejers in zijn genealogische schema’s figureren. Daarnaast 
moet het werk worden genoemd van Burmania’s tijdgenoot en informant 
Douwe van Roorda, eveneens een verre verwant van Viglius (nr. G-III).15 
Deze twee genealogen kunnen ons ook van dienst zijn bij het waarderen 
van gegevens, die zich bij gebrek aan bronnen niet laten verifiëren, noch 
falsificeren. Vergelijking van hun werk met de Genealogia Ayttana leert dat 
de vermeldingen in de Genealogia over de afkomst van de Burmania’s en 
over de voornaam van Id of Eeck Camstra, stammoeder van de Hanya’s 
van Weidum, het voordeel van de twijfel genieten boven Burmania. 
En dat geldt ook voor de informatie die over de Hanya’s van Holwerd 
wordt gegeven. Ten aanzien van de alliantie Bonninga-Harinxma (nr. 
G-IIb) verdient Burmania daarentegen de voorkeur. En over de oudste 
familieverhoudingen van de Bonninga’s lijkt Roorda het best geïnformeerd 
te zijn. Maar naast deze tegenstrijdigheden is er ook wederzijdse 
bevestiging: zo wordt de persoon van Viglius’ grootvader Wigle Hanya, 
van wie geen enkele oorkondelijke attestatie is aangetroffen, eveneens 
door Burmania en Roorda vermeld. In het algemeen mag dan ook gesteld 
worden dat de Genealogia Ayttana, ondanks tal van tekortkomingen, een 
zeer grote mate van betrouwbaarheid heeft.
Wat valt er nu dan te zeggen over de waarde van de Genealogia Ayttana? 
Behalve dat zij in haar soort uniek is, is zij voor de sociaal-culturele typering 
van de eigenerfden uit de beschreven tijd van onschatbare waarde. Zo’n 
compleet beeld van gezinnen met kinderen, die jonggestorven zijn of zich 
in de betrekkelijke anonimiteit binnen de kloostermuren teruggetrokken 
hebben, krijgen we niet uit andere bronnen. Wat verder opvalt is het 
grote aantal buitenechtelijke kinderen, dat in dit milieu wordt verwekt, 
en ook de vele priesters springen in het oog. Tevens blijkt dat er ondanks 
de standsverschillen wel degelijk huwelijksallianties tussen de adel en 
eigenerfden werden gesloten, zeker in de 15de eeuw. Nader onderzoek zal 
moet uitwijzen in hoeverre de Genealogia Ayttana hierin representatief is 
voor de toenmalige demografische patronen.

> Bij de editie, vertaling en annotatie

De editie van de Latijnse tekst is volledig naar de tekst, die Hoynck van 
Papendrecht in 1743 heeft uitgegeven, en wordt door ons in een aparte 
bijlage achteraan deze bijdrage gegeven. Hoyncks latijnstalige annotatie 
is ook overgenomen, waaraan wij enkele nederlandstalige opmerkingen 
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hebben toegevoegd. Noomens vertaling van de Latijnse tekst is in cursieve 
letter terug te vinden in de hoofdtekst, waaronder Hellinga’s annotatie 
in rechte letter is geplaatst. Voorts willen wij de lezer nog op de volgende 
punten aandachtig maken:
-  We hebben de volgorde van de Genealogia Ayttana aangehouden. 

Daarbij wordt heel consequent de hele parenteel, staak voor staak 
behandeld, geheel zoals een modern genealoog dat ook had kunnen 
doen. Dit systeem heeft als nadeel dat er geen logische opbouw in 
de nummering zit. Om dat te ondervangen geven we zo direct eerst 
een korte inhoudsopgave. Daaruit valt meteen ook de genealogische 
structuur van de achtendelen in hoofdlijnen af te lezen. De volgorde 
van de kinderen, zoals de Genealogia Ayttana die geeft, is eerst naar 
sekse en vervolgens willekeurig.

-  De nummering van de alinea’s is door ons aangebracht (en niet tussen 
vierkante teksthaken geplaatst).

-  De kopjes boven de alinea’s zijn uit de marge van de Latijnse tekst 
overgenomen en door ons tussen vierkante teksthaken soms aangevuld 
of geheel toegevoegd. Daardoor zijn er soms ook wijzigingen in de 
alinea-indeling van de Latijnse tekst tot stand gekomen.

-  Niet of deels met name genoemde personen zijn zoveel mogelijk 
in- en aangevuld; ter wille van de chronologie zijn waar mogelijk 
jaartallen toegevoegd; alles steeds tussen vierkante teksthaken.

-  Voorts zijn er aanvullingen toegevoegd, die ter wille van de 
leesbaarheid zijn aangebracht. Het Latijn is menigmaal cryptisch en 
voor meerderlei uitleg vatbaar. Het toevoegen van een enkele naam of 
een korte tussenzin is dan voldoende om aan alle onduidelijkheid een 
eind te maken. Al deze toevoegingen zijn geplaatst tussen vierkante 
teksthaken.

-  Daarnaast hebben we toevoegingen aangebracht tussen accolades, 
die een wezenlijke inbreuk op de tekst vormen, maar die voor een 
correcte notie van namen en filiaties noodzakelijk zijn. Sommige 
fouten laten zich niet met zulke kunstgrepen corrigeren en dienen 
becommentarieerd te worden. In zulke gevallen is melding gemaakt 
van {onjuist} en volgt in de annotatie een toelichting. En dat geldt ook 
voor enkele twijfelachtige mededelingen, die wij niet weten recht te 
zetten en van een {?} hebben voorzien.

-  Bij de vertaling zijn corrupte persoons- en plaatsnamen stilzwijgend 
gecorrigeerd.

Rest ons tot slot een woord van dank aan de heren Wiebe Bergsma, Ype 
Brouwers, Harmen Foekema, Otto Roemeling, George Sinnema, Bauke 
Slofstra en Joop Woudstra.
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/257/ Genealogie van de Aytta’s, over de voorouders aan vaders- en 
moederszijde van Folckert Aytta en zijn nakomelingen en verwanten.

A. [Aytta]

A-I. Folckert Aytta de oude en zijn drie kinderen.
Folckert Aytta, de zoon van Gerbren Aytta en Jets Bucama, had als grootvader 
aan vaderszijde Ferricus of Ferck Aytta. Diens vader was Folckert Aytta de 
oude, de zoon van Gerbe of Gerbren en Auck Aytta; [Folckert] die drie kinderen 
had: genoemde Ferck en twee dochters. Van deze [dochters] trouwde de ene met 
Ludolphus of Lieuwe,a de vader van Sibe Tyepma;b de andere met Douwe, de zoon 
van Geke van Winya te Roordahuizum, [ook] Gekinga genoemd; uit deze [dochter] 
is Bote Gekinga geboren, de vader van mr. Sydts, vicaris te Roordahuizum,c en van 
Pibe, de vader van Dominicus Pibes, burgemeester van Leeuwarden.d Derhalve 
waren Gerbe Aytta, Sibe Tyepma en Bote Gekinga volle neven, zonen namelijk van 
een broer en twee zusters.
a. Op 22 aug. 1438 verklaart Onna Wyarda, grietman van Leeuwarderadeel, 
dat Lyuwa Thiebbinga zijn tegenpartij en het recht voldaan heeft.16

b. Op 12 maart 1477 wordt Syboud Tjebbema vermeld als grietman 
van Idaarderadeel.17 Hij zou volgens een mededeling elders in de 
Genealogia Ayttana getrouwd zijn geweest met een zuster van Scherne 
Wibe Grovestins.18 Voor dat huwelijk is geen oorkondelijke bevestiging 
gevonden. Volgens Upcke van Burmania hebben Siurd Wybis Groustens 
en Rencke Mockema slechts twee zonen nagelaten: Siurd en (Skearne) 
Wybe; dat zou blijken uit het in 1449 opgestelde, niet overgeleverde 
testament van de vader, die zelf in 1459 zou zijn overleden.19 Dat Sibes 
zoon Lieuwe Tyepma op zijn beurt een zoon Sioerdt en een dochter Rieme 
heeft pleit voor dit huwelijk. Want dat er in dat testament alleen zonen 
worden genoemd behoeft geenszins te impliceren dat er geen dochters 
geweest kunnen zijn.
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c. In 1511 wordt heer Syts (postuum) vermeld als eigenaar van een sate 
te Roordahuizum en zijn heer Tzyts erven in bezit van een sate en van 
aandelen in twee andere sates aldaar.20

d. Op 31 aug. 1513 wordt Dominicus Pibonis uit Leeuwarden student 
te Leuven.21 In 1514 begeleidt hij zijn bloedverwant Viglius bij diens 
vormsel.22 In 1527/1528 koopt Domminicus Pybes Gerkemastate te 
Roordahuizum.23 In de jaren 1528-1543 is Dominicus Pybes gildebroeder 
van het Zoete Naam Jezus-Gilde te Leeuwarden, waar zijn vrouw Alyt 
in 1528 als gildezuster overlijdt.24 Op 20 dec. 1537 procedeert Gabbe 
Douwema, voor zichzelf en voor zijn nicht Syoucke Ydzaertsdr, 
tegen Dominicus Pybez over de “te restitueren ende laeten volghen” 
eigendom van “zekere saete lants Wynie genoempt gelegen in den dorpe 
Roorderhuysen”, waarbij het Hof het vonnis bevestigt dat eerder door het 
Nedergerecht van Leeuwarden in deze zaak was uitgesproken en Gabbe 
aan het kortste eind trekt.25 Na zijn bestuurlijke carrière in Leeuwarden 
is Dominicus in de jaren 1539-1548 grietman van Baarderadeel.26 In 
1543 wordt Dominicus Pybez vermeld als eigenaar van een huis aan de 
Hoogstraat te Leeuwarden en als naastligger te Roordahuizum.27

In 1548 verkopen Witthie Harincxz [Sinnema] en Alyt Dominicusdr, 
echtelieden te Roordahuizum, een jaarlijkse rente van 6½ gg. uit de 
door hen bewoonde sate met landen aan Tryn Eelckedr, voor haar 
kinderen bij Geert Dircxz; Aucke Auckez smid [te Leeuwarden] stelt 
zich borg.28 In 1552 is Wyttia Haersma (!) te Roordahuizum bewapend 
met harnas, ringkraag, armschenen, speets en degen. In 1566 en 1567 
zijn Andries Harings en Dirck Harings curator over de weeskinderen 
van w. Wythie Harings en w. Alyt Dominicus.29 Op 16 sept. 1574 zijn 
de broers Dirck Harings en Andries Harings curator over Dominicus 
Wytthies.30 In 1579 verklaart Marck Jentsma zijn aandeel in Geeckema 
sate bij Roordahuizum, dat hij bij decreet van het Hof van Friesland 
heeft aangekocht, te hebben verwandeld met Dominicus Wytzes tegen 
een eeuwige rente uit Rynnert Bynnema sate in Kollumerland met 
een toehaak.31 In 1579 procedeert Dominicus Wyties te Kollum met 
zijn zuster Bauck en alle andere personen die rechten pretenderen 
op Gieckema zathe.32 In 1581 verkoopt Dominicus Wytges aandelen in 
Geerckema sate te Roordahuizen aan Bjuck van Cammingha, weduwe 
van Goffe van Aebinga.33

A-II. Ferck, zoon van Folckert [Aytta], zijn vrouw Syts en zijn vier 
kinderen.
 De grootmoeder van vaderszijde van deze Folckert, de vrouw van Ferck, werd 
Syts genoemd; zij was uit de familie van Hemriksend te Warga; haar vader heette 
Bucho, naar wie de zoon van Gerbren, mr. Bucho, vernoemd is. Rinthie, de broer 
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van Gerbren, heeft ook een zoon gehad met diezelfde naam Bucho, die overleed 
toen hij nog een jongeling was. Ferck en Syts hebben vier kinderen gehad, namelijk 
mr. Bucho, bovengenoemde Gerbren, Rinthie en een dochter Siouck.
 In 1543 beurt de pastorie van Warga uit het “groot guet in Hemryckseyndt 
een golden gulden jaerlixe renten van een vrydaeges boll ende drie 
eeuwige jaerwanden als Ferck Folckerts, Sytye zyn wyff ende Folckert zyn 
vaeder”.34

 A-IIIa. Mr. Bucho, zoon van Ferck [Aytta].
Mr. Bucho, priester en prebendaris in Wirdum, een welgeleerd man, liet het 
voorvaderlijke goed Aytta, dat hij bij de verdeling van de vaderlijk erfenis had 
verworven, bij testament na aan Rinthie en /258/ aan de kinderen van de eerder 
overleden Gerbren. Nu schreef deze [Bucho of ] Bocke in zijn testament dat hij 
een achterkleinzoon van Auck Aytta was, hoewel dat uit de daarin genoemde 
erfgenamen niet voldoende valt op te maken.
Master Bocka zegelt op 26 febr. 1477 als vicaris te Wirdum en op 1 sept. 
later dat jaar als persona in Warga koopbrieven.35 Op 23 sept. 1484 maakt 
heer magister Bucko te Warga, zwak van lichaam, bij testament tot 
erfgenamen: zijn broer Remcko en de wettelijke zoons van zijn broer 
Gerbodus, die gezamenlijk zijn bezit in Ayta te Roordahuizum en zijn 
huis in Leeuwarden gelegateerd krijgen; en zijn zuster Syoucka, voor 
wie de eigendom in Hockama te Warga is weggelegd en bovendien de 
9 pondematen, gelegen in de weiden van Pinga, die hij ooit van haar 
gekocht heeft. Voorts bedenkt hij zijn minderjarige nicht Roncko, van 
wie gezegd wordt dat zij een dochter is van Gerardus en Volke, waarbij 
een bevoogdende rol is weggelegd voor ene Bavo. Als [Syoucka’s zoon] 
Wibo [Jelkema] en [haar schoonzoon] Hesselus [Jongama] zich tegen de 
bepalingen van dit testament verzetten, verspelen zij hun rechten daarop. 
Zijn neef Bucho [Aytta] krijgt al zijn boeken en kleding. Hij legateert 
een koe en een jonge stier aan ene Jow – vermoedelijk identiek aan de 
buitenechtelijke voorzoon van zijn broer Gerbodus. Hij vermaakt een 
nieuwe tabbert aan zuster Fock – mogelijk een halfzuster van de direct 
daarvoor genoemde Jow uit een latere relatie van diens moeder. Verder 
treft mr. Bocko nog tal van religieuze beschikkingen, waaruit blijkt dat hij 
in het verleden nog meer onroerend goed in Warga heeft aangekocht.36 
Het testament maakt geen melding van zijn overgrootmoeder Auck Aytta, 
maar wij kennen dat alleen in afschrift. Er is overigens geen enkele reden 
om aan te nemen dat Auck van zichzelf een Aytta en bloedverwante van 
haar man is, zoals het Stamboek wil.37

A-IIIb. Gerbren Aytta en zijn tien kinderen.
Gerbren, de zoon van genoemde Ferck, liet bij zijn dood [in 1484] vier zonen en zes 
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dochters na bij Jets Bucama, wier namen volgen: mr. Bucho, mr. Ferck, Wytse en 
Folckert; van de dochters zijn de namen: Mints, Swob, Fercku, Syts, Auck en Saep; 
behalve dezen liet Gerbe nog een natuurlijke zoon Jouw na.
In 1511 gebruikt Jedts Gerbets weduwe te Swichum 12 pm zaadland,  
44 pm meden, 26 pm fennen, die deels eigen zijn en deels behoren aan de 
kinderen van Doeca Mertna, en die een huurwaarde van 26 fl. hebben; in 
1540 worden deze 72 pm door haar zoon Folckert Gerbes verhuurd in vier 
kavels.38 Jets Wytzesdr Bucama overlijdt op 2 mei 1528 en wordt begraven 
te Swichum.39 Volgens de Vita Viglii heeft zij haar man 44 jaar overleefd.40

A-IVa. Mr. Bucho [Aytta].
Mr. Bucho (die ook Bernardus Bucho van Swichum genoemd werd) was deken 
in Den Haag; en eerder pastoor in Swichum, Grouw, Huizum en Wirdum en 
vervolgens de eerste pastoor in de hoofdkerk [Oldehove] van Leeuwarden en 
raadsheer van Zijne Keizerlijke Majesteit in Friesland en Holland [Karel V]. Zijn 
cenotaaf is nog te vinden in het huis te Swichum, zoals volgt:
Gij lezer zult geen bezwaar maken in weinig woorden het leven en de roem die 
de dood overleeft te leren kennen van de man, van wie deze plaquette de beeltenis 
uitdrukt.
Hij heette Bernardus Bucho van Aytta. Swichum bracht hem voort. De Leuvense 
Academie vormde hem in de vrije kunsten, en daar kreeg hij als jongeling de eerste 
prijs onder de tallozen die streden om de lauwerkrans.
Vervolgens voorwaar liet de zeer illustere vorst hertog Albrecht van Saksen, 
gubernator-generaal van de Nederlanden, hem toe tot zijn raadsheren inzake het 
bestuur van Friesland, nadat hij vele eerbewijzen aan die opleiding deelachtig was 
geworden en beroemd geworden was door zijn studie in de beide rechten en de 
wetenschap. /259/
Vanwege zijn kennis, wijsheid, deugd en ijver schatte hij hem zeer hoog en beval 
hij hem op zijn sterfbed aan bij zijn kinderen. Hij betoonde zich vervolgens een 
zeer getrouwe raadsheer en regent in Friesland voor diens zoon en opvolger Georg, 
eveneens hertog van Saksen, totdat dit gewest onder het gezag kwam van de zeer 
verheven vorst Karel de Vijfde, keizer en koning van de Spanjes, aartshertog van 
Oostenrijk, graaf van Holland, enz.
Nadat deze hem ook met de waardigheid van eerste raadsheer had geëerd, wendde 
hij dikwijls, toen daar de toestand geheel en al in verwarring was geraakt en 
men verwikkeld was in een oorlog, uitgelokt door de hertog van Gelre en enige 
rebellen, door zijn wijsheid zeer grote gevaren af. Hij hield het door het beleg van 
de Geldersen in het nauw gebrachte Leeuwarden af van afvalligheid, en voltooide, 
na de vervulling van vele zeer eervolle gezantschappen, naar keizer Maximiliaan, 
koning Frans van Frankrijk en Hendrik de Zevende, koning van Engeland, nadat 
hij vermoeid was geraakt door leeftijd en zorgen, en nadat hij als deken was 
aangesteld in het Haagse hofkapittel en was begiftigd met het raadsheerschap in 
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het hoogste Hof van Holland, zijn leven.
Van zijn andere opvallende deugden moet zeker worden genoemd dat hij de 
studiën der letteren met de grootste geestdrift bevorderde, en naast vele anderen 
ook Viglius van Swichum, /260/ neef uit zijn broeder Folckert, president van de 
Geheime Raad van de Keizerlijke en Koninklijke Majesteit en kanselier van de 
Orde van het Gulden Vlies, zelf zorgvuldig onderrichtte, en tijdens zijn leven en 
na zijn dood met milde hand op zijn kosten ondersteunde bij het vervolgen van 
zijn studiën. Hij is overleden op de derde dag van december in het jaar des Heren 
1528, 63 jaar oud.41

Op 24 mei 1484 wordt Bucho Gerbrandi student te Leuven.42 Op 5 april 1491 
zegelt maester Bwke, persona te Grouw, als zoenman een baar in geschillen 
tussen het convent van Aalsum en Aeda Aedaz.43 Op 23 april 1495 maakt 
maester Bwcka, persona te Grouw, een baar in geschillen tussen het convent 
van Aalsum enerzijds en Syurd Janz en Bauka Syurdz anderzijds, maar hij 
vraagt zijn vicaris te zegelen “omdat ick nu ter tyd neen sigel feren ben”.44

In 1511 verhuurt mr. Bucho – soms corrupt als mr. Bubo of Buvo afgeschreven 
– als pastoor van Oldehove zijn prebendegoederen in de Klokslag van 
Leeuwarden en vermoedelijk ook te Hiaure voor bijna 50 goudgulden.45 Zijn 
persoonlijke bezittingen te Wirdum, Miedum, Hantum, Aegum, Loënga en 
Britswerd verpacht hij voor bijna 60 goudgulden.46 Daarnaast verdient hij als 
raadsheer in het Hof van Friesland jaarlijks ook nog eens 100 goudgulden 
aan traktement, dat aangevuld zal zijn geworden met de nodige daggelden 
(à 12 stuivers) en andere emolumenten.47

Op 2 april 1527 procedeert Taecke Douwez (nr. A-Vs) tegen mr. Tzalingk 
[Wyarda] (nr. A-Vi), pastoor te Warga, en Folckert [Aytta] to Barrahuys (nr. 
A-IVd), als volmachten van mr. Beerndt Bucho, “roerende de ruyminge van 
een saete landts, oppe Horne genoempt”, waarbij een eerder vonnis in deze 
zaak van het Nedergerecht van Idaarderadeel teniet wordt gedaan en de 
partijen wordt opgedragen opnieuw te procederen.48

Op 17 mei 1530 procedeert Jan Mellez tegen de executoren van het testament 
van mr. Bucho.49 In 1543 bezit de Patroon van Warga “noch thien pondemaeten 
maedlandt, daer by [de Maendwech] gelegen, bysproecken van salige meester 
Bocke, voertyts pastoer, tot olybrandt in de lampe voer dat heylige waerde 
sacrament, Joachim Dircks te huyer bruyct voor de olye”.50

In 2009 heeft Oebele Vries een biografie van Viglius’ suikeroom gepubliceerd, 
waarin zijn kwaliteiten als volgt worden getypeerd: Bernardus Bucho – hij 
correspondeert met Erasmus – is de geleerdste pastoor in het Friesland van 
zijn tijd. Zijn belang is echter vooral gelegen in zijn politieke activiteiten. 
In dienst van eerst de Saksische hertogen en later keizer Karel V oefent 
hij veel invloed uit als bestuurder in Friesland. In deze tijd voert hij ook 
diplomatieke missies uit. Tenslotte wordt hij de allereerste Friese politicus 
die carrière maakt in Den Haag.51
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Het is Vries ontgaan dat Bernardus Bucho – zoals verderop nog zal blijken 
– bij zijn achternicht Tzyets Schutsma (nr. D-I) een natuurlijke dochter 
heeft verwekt, die bij codicil van 14 maart 1577 door Viglius wordt bedacht: 
Catharina, de natuurlijke dochter van mr. Bucho, ooit non in het klooster 
Schagen binnen Leiden, vermaak ik eenmalig 40 gg.52

A-IVb. Mr. Ferck Aytta.
Mr. Ferck, prebendaris in Wirdum, tot priester gewijd in het jaar 1496, stierf daar 
in het jaar 1501. Zijn broer Bucho plaatste voor hem een grafsteen met het volgende 
in steen gebeiteld: Bucho, licentiaat in de beide rechten, pastoor van deze kerk, 
plaatste dit [ter gedachtenis] aan zijn broer, heer Ferricus, baccalaureus in de beide 
rechten. Een zegen voor degene die dit met rust laat, een vervloeking voor degene 
die het wegneemt.
Op 31 aug. 1493 wordt Fredericus Gerbrandi de Zwychem uit Leeuwarden 
student te Leuven.53

A-IVc. Wytse Aytta.
Wytse of Vitus, die zijn naam had van zijn grootvader van moederszijde, de derde 
zoon van Gerbren, is als jongeling overleden in het jaar 1490. Er waren meer 
zonen van Gerbren en Jets met diezelfde naam, maar die stierven als kind.

A-IVd. Folckert Aytta en zijn negen kinderen.
Folckert was de vierde zoon. (Er waren ook andere [kinderen] van deze naam, die 
eerder stierven; vanwaar men pleegt te zeggen dat degene die deze naam droeg, 
spoedig zou sterven. Hij heeft echter de leeftijd van zestig jaar bereikt, hij was 
namelijk geboren in 1489 {lees: 1484} omstreeks het feest van de heilige Mattheus 
[21 september] en gestorven in het jaar 1544 in de maand maart.) Hij liet zeven 
kinderen na uit Ida Hanya en later uit een zekere Wobbel een zoon Folckert, proost 
van Bethune, en een dochter [Maria]. Hij trouwde in het jaar 1503.
In 1511 pacht Folkert Gerbenz een sate te [Barrahuis onder] Wirdum 
met 24 pm zaadland, 37 pm meden en 40 pm fennen voor 60 fl. van het 
Bergumer klooster en daarnaast nog 13 pm meden van Sydts Jelderdts 
voor 6½ fl.54 In 1511 verhuren Folckert Gerbenz, Ona [Tzalings Wyarda], 
her Rolyff en Anttie als landheren een sate te Wirdum voor 31 fl. en 7 
st. aan Feycka Rydtsensz.55 In 1511 bezit Folkert een aandeel van 5 fl. in 
[Helvardera] sate te Roordahuizum.56 In 1511 is “Folkert meister Bwko 
broer myt syn adherenten” eigenaar van een sate te Loënga, die voor 27 fl. 
en 16 st. wordt verpacht aan Jan Heertsz.57

Op 28 jan. 1515 legert Jancko Douwama zich met andere Geldersgezinde 
hoofdelingen en 400 “huysluyden” op Barrahuis tegen de Leeuwarders, 
waarbij Folckerts boerderij wordt leeggeroofd en platgebrand. Folckert 
neemt daarop later dat jaar zijn intrek op Mintzimahuis aan de Weaze te 
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Leeuwarden, dat hem als compensatie door hertog Georg van Saksen ter 
beschikking wordt gesteld en waar hij anderhalf jaar heeft geresideerd. 
Vervolgens heeft hij in het huis van de Leeuwarder burger Snitser Jancka 
gewoond, verhuist hij in 1519 naar Goutum en vestigt hij zich eerst in 1523 
opnieuw te Barrahuis.58

Oebele Vries stelt dat Folckert Aytta identiek is aan Folckart Adgaersz/
Agtger/Aggens/Aggama, die in juli 1515 met heerschappen en steden 
in Friesland wordt ontslagen van de eed aan de hertog van Saksen 
gedaan en trouw zweert aan de prins van Spanje, de toekomstige keizer 
Karel V.59 Vries komt tot zijn bewering door te veronderstellen dat 
Folckert Aytta tot de heerschappen zal zijn gerekend omdat hij met de 
hoofdelingendochter Ida Hanya is getrouwd.60 Daar zijn vraagtekens bij 
te plaatsen: zo zijn Ida’s broers in juli 1515 niet van de partij en evenmin 
behoren zij tot de geprivilegieerde heerschappen. Aan de andere kant 
dient zich geen andere Folckert aan die wél achter deze hoofdeling 
schuil kan gaan.
Op 2 april 1527 procedeert Folckert to Barrahuys als mede-volmacht 
van mr. Beerndt Bucho [Aytta] (nr. A-IVa).61 Op 8 aug. 1537 wordt Folkert 
Aytta door rooms-koning Ferdinand in de adelstand verheven.62 In 1540 
pacht Folcquert Ayte voor 50 fl. een sate [Schierhuis] met 5 pm zaadland 
en 160 pm fennen en meden van het convent van Oldeklooster, die in 
1511 werd verhuurd aan Tyaert Hettema (nr. A-Vc).63 In 1543 bezit Folckert 
Gerbrandtsz thoe Wyrdum een sate te Loënga en wordt hij als naastligger 
te Swichum en Roordahuizum vermeld.64

A-Va. Gerbren Aytta als eerste [kind].
En zijn eerstgeboren zoon was Gerbren, genoemd naar Folckerts eigen vader; 
deze [Gerbren] stierf als kind bij zijn grootmoeder [Jets Bucama] in Swichum op 
13 september 1513. /261/

A-Vb. Heer Viglius Aytta.
Zijn tweede zoon was Viglius Aytta, bijgenaamd Zuichemus, geboren 19 oktober 
1507, doctor in de beide rechten, voorzitter van de Keizerlijke en Koninklijke 
Raad. Hij trouwde te Brussel met vrouwe Jacoba Damant, die in 1552 gestorven 
is. Hij is benoemd tot proost van Sint Bavo en tot kanselier van de Orde van het 
Gulden Vlies.
Op 18 maart 1523 wordt Wigglius de Suichem student te Leuven, 1526 te 
Dôle, 1529 te Valence en Bourges en in 1531 te Padua.65 Intussen is Viglius 
in 1529 tot pastoor te Swichum benoemd, maar hij resideert daar niet 
en laat de zielzorg waarnemen door een vicaris.66 In 1544 verheft keizer 
Karel V raadsheer Viglius Zuichemus tot “comes imperialis palatinus”, 
tot “eques auratus” en tot “curialis aulicus familiaris noster”.67
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In 1554 sluiten Renthie, Seerp en Gerbe van Aytta namens Wigle Aytta, 
president van de secrete raad te Brussel, een wandelkoop met Sipke 
Gerloffzoon Menye, waarbij zij een sate op de Hem overdragen in ruil 
voor de helft van Menyesate te Swichum.68 In 1562/1563 heeft heer Viglius 
Ayta, “hoeftpresident van den Secreten Raidt, consent op huis, hof, schuur 
en cleyn huys” c.a. te Leeuwarden, gekocht van juffr. Dittzien Vnya, mede 
voor haar kinderen. In 1564/1565 heeft dr. Viglius Ayta consent op 10 pm 
etc. te Poppingawier in Mershorne, gekocht van Royts Hebbe Feddesdr.69

Heer Viglius Ayta van Swichum, “proust van Sinte Bavo binnen Gent, hooft 
president in den Secreten Raede tot Brussel, canselier van der Oerden 
van de Gulden Vliese”, koopt in de jaren 1568-1569 en 1575-1576 een sate 
te Roordahuizum van zijn neven mr. Bucho en Folckert Seerpz Ayta, een 
sate op Wyersterbuyren onder Warga van zijn nicht Hack Ayta, vrouw van 
Andries Donya, 4 pm in Ayta sate en state te Roordahuizum en 5½ pm in 
Klein Hemryckeynd te Warga van Bocke Doytsez [Wyaerda], nog eens 39 
pm in diezelfde sate, en van s. Pieter van Cammingha, heere van Ameland, 
bovendien een rente daaruit van 13½ gg.70

Op 14 maart 1577 testeert Viglius te Brussel, waarbij hij Viglius jr. (nr. 
A-VIe) tot zijn belangrijkste erfgenaam maakt en de kinderen van zijn 
broers en zusters rijke legaten toebedeelt.71

In 1583/1584 keert rentmeester-generaal Boudewyn van Loo 350 en 650 
gulden uit over twee Bildtrenten, die Viglius destijds “uuyt alle der 
Biltlanden ende domeynen van Vrieslandt” heeft gekocht en welke hij het 

Gevelstenen met het wapen Aytta, afkomstig uit het door Viglius gestichte 
Aytta Gasthuis in Swichum. Sinds 1997 weer aanwezig bij de kerk  

van Swichum
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armhuis te Swichum heeft besproken. Voorts tekent de rentmeester dan 
op: “alsoe heeren Viglio Ayta van Swichum, in synen leevent president 
van Raide van State, etc., in handen gestelt zyn die landen geleegen in 
Sinte Annenprochie in mr. Berent Bucho cavel, die in de oude huiringhe 
pleeghen op te brenghen 1490-15-4, ende dat voor gelycke somme van 
jaerlickxe renthe, die hem by den coninck van Spaenghiën eensdeels 
vercocht ende eensdeels in aensieninghe van syn aengenaeme diensten 
gesconcken ende gegeeven zyn, ter losse den penning 16 ende 12, 
daeromme hier, nadien deese rentmeester van den voors. cavel gheen 
ontfanck en heeft genomen, met: niet.”72

A-Vc. Rinthie Aytta.
Rinthie, de derde zoon, [sinds 1552] grietman in Oostdongeradeel, is tweemaal 
getrouwd geweest; eerst met Ida, dochter van Tiaerdt Hettema uit een moeder van 
Mershorne bij Poppingawier, die gewoond heeft op Schierhuis [onder Wirdum];a 
later met Joanna Rommerts, dochter van mr. Joannes Rommerts, raadsheer in 
het Hof van Friesland, die na de dood van haar echtgenoot trouwde {met Lieuwe 
Watnia. Haar zuster Maria Rommerts was getrouwd} met Doede Siercksma.b Deze 
volgde [Joanna] haar eerste man [in 1570] op in het ambt van grietman. Bij geen 
van beide vrouwen liet [Rinthie] kinderen na, maar hij had een natuurlijke zoon 
mr. Joannes, kanunnik te Ariën [aan de Leie].c

a. In 1511 pacht Tiaerdt Hettama een sate met 165 pm land onder Wirdum 
van Oldeklooster.73 Zijn vrouw is vermoedelijk identiek aan de in 1511, 
niet met name genoemde zuster van Tiepka [Tiaerdts] (nr. A-IVq), die dan 
gezamenlijk een sate voor 24 fl. verhuren aan Sypka to Meshoerna onder 
Poppingawier.74 In 1536/1537 koopt Rinthie Folckerts te Leeuwarden de 
helft van de sate “ter Meshorne” te Poppingawier van de voogden van Haye 
Tjepkes, een zoon van voornoemde Tiepka Tiaerdts.75 In 1542 bezit Rintze 
Folckertz een aandeel van 10 fl. in een sate toe Wiel onder Beers.76 In 1542 
bezit Rintze Folckertsz een aandeel in Popckema sate te Weidum.77 In de 
jaren 1545-1552 is Rinthie Folckerts gildebroeder van het Zoete Naam Jezus-
Gilde te Leeuwarden.78 In 1547 en 1549 verkoopt Ida Tiaerdtsdr, huisvrouw 
van Rintie Folckerts, renten uit “Wyelstre zate” te Beers aan Pieter 
Tiallingsz [Teetlum].79 In 1548 wordt Rinthie aangesteld tot accijnsmeester 
van Kollum en twee jaar later is hij tevens “greetman van ’t eylandt van 
Schyrmonnickoich”.80 Op 22 april 1553 verkopen Renthie Folckertsz Aytta 
en Ydt Tyaertsdr, echteluyden, “zekere legen plaetse ende vrië grondt met 
den schuyre dairaen staende” binnen Leeuwarden voor 150 gg. aan [haar 
voorzoon] Jacob Fransz Conisius, schepen aldaar.81 In 1555/1556 verkopen 
Rinthie Folckerts en Yde een huis te Kollum.82

Op 18 febr. 1563 overlijdt “Yde Mershorne, grietman Rinse Aytta wyff, tot 
Metselwyer begraven”.83 Op 27 maart 1563 doet Allert Syrcxma (grietman van 
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Leeuwarderadeel), als voogd over Jacob Franszoons nagelaten weeskind bij 
Magdalena Rommerts (nu getrouwd aan dr. Barthe Ydzaerda, advocaat voor 
het Hof ), afstand van de erfenis van Yd Tyaerdsdr (overleden vrouw van 
Rintzie Folckertsz Aytta), van wie dat weeskind enig erfgenaam is.84 Volgens 
Reddingius is Ida Tjaerdsdr Hettema bij haar tweede huwelijk weduwe van 
ene Frans.85 Deze Frans heet voluit Frans Gerrytz Coonys en hij heeft een 
zoon Jacob Fransz Coenis, 1552-1553 schepen van Leeuwarden en getrouwd 
met Magdalena Rommerts, die de ouders zijn van Catharina Coenis, het 
voornoemde nagelaten weeskind.86 Catharina trouwt naderhand met dr. 
Tjalling Wyckel, die evenals haar stiefvader dr. Baerthe in de jaren 1580 en 
1590 namens Zevenwouden raadsheer in het Hof van Friesland is.87

Op 15 april 1570 overlijdt Rintse Aytta, “con. mat. grietman in Dongerdeel 
etc., Yde Mershorne man, tot Metselwyer begraven”.88 In 1571/1572 laat 
Viglius uit zijn Friese bezittingen 100 gulden uitkeren aan Janeke Rommers  
“vedue van wylen Reyntze Aytta, myn heer Viglius scoensuster”.89 In 1571/1572  
levert Cummer Villems voor 20 gg. een “groot blauw graffstein op salige 
Ryntze ons broeders graff tot Metselvier [...] sonder het houwen, twelck 
tot nochtoe niet en hebben moegen doen overmidts die piraten” (i.e. 
Watergeuzen).90

b. Als hier geen tekst zou zijn uitgevallen, zou dit een hoogst opmerkelijke 
vergissing zijn in de Genealogia Ayttana, temeer daar Lieuwe Watnia, 
weduwnaar van Ida Montzima (nr. A-VIm), ook geen onbekende is.91

In 1575 blijkt dat Lieuwe Watnia, sinds de dood van Hette Lolckes Reen, 
voogd is van het sterfhuis van Rynthie Aytta.92 Rond 1580 is Janneken 
Rommerts, Lyeuwe Walta wyff, lidmate van Leeuwarden. Op 9 maart 1582 
schrijven Gedeputeerde Staten over Lieuwe Watnia: “wesende nyet van de 
beste humueren en in de presidents Wiglii schole opgetogen, doerdyen dat 
hy gehilcket is aen den weduwe (wesende die suster van [Doede] Syrcxma 
huisfrou) van den broeder des voerscreven presidents Wiglii”.93 Lieuwe en 
Johanna overlijden kort na elkaar op respectievelijk 3 juli en 3 aug. 1582 
- vermoedelijk aan de pest - en worden te Oosternijkerk begraven.94 Op 
29 jan. 1584 heeft dr. Baerte Idzarda, uit naam van zijn huisvrouw juffer 
Magdalena Rommerts en haar zuster Maria Rommerts, als erfgenamen 
van hun zuster Jannecken Rommerts, een vordering van 200 gg. op Allert 
Syrxma krachtens een schuldbrief van 15 april 1571.95 Op 24 jan. 1610 wordt 
te Leeuwarden het sterfhuis geïnventariseerd van Doede van Sierxma, 
man van Maria Rommerts.96

c. “Johannes Ryntzes, natuerlick zone van Ryntze Aytta, bij hem geprocreërt 
staende huwelycke in de persone van Griete Pietersdochter, doen ter tyt 
ongehuwet wesende” wordt in 1565 gelegitimeerd.97 Mogelijk is hij identiek 
aan Johannes Dongrius, die in 1571 student te Leuven wordt.98 Bij testament 
van 1577 bedenkt Viglius “M. Joanni filio naturali Rintzii Ayttae fratris mei 
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(piae memoriae) sancti Petri apud Ariam canonico” met 100 gulden.99 
Ariën ligt in Noord-Frankrijk (Pas de Calais) en heet tegenwoordig Aire-
sur-la-Lys.

A-Vd. Seerp Aytta en zijn negen kinderen.
De vierde zoon was Seerp, [sinds 1553] grietman van Wymbritseradeel, die bij 
Barbara, dochter van Hette Hettema en Hack Roorda, een talrijk kroost verwekte, 
en die bij zijn dood kort na die van zijn vrouw Barbara in 1556 negen nog in leven 
zijnde kinderen achterliet.
In 1540 huurt Seerp Folckerts 5 pm land te Wirdum van Peter Tzalincksz 
[Teetlum] toe Sneek, 7 pm meden aldaar van Syttie Aetes erfgenamen (nr. 
A-Vx) en verhuurt hij 2 pm aldaar.100 In 1552 is Seerp Folcquertsz te Wirdum 
bewapend met speets, degen, stormhoed, rustinge en bakkeneel. Op 4 nov. 
1558 worden Aggaeus Albada en Gerbrand Aytha vermeld als mombers over 
de nagelaten weeskinderen van w. Seerp Aytha en Berber.101

A-VIa. Jets Albada [geboren Aytta].
Jets, de vrouw van doctor Aggaeus Albada, van wie zij een enkele zoon Aggaeus 
behield, terwijl de overigen eerder stierven.
Na eerst in Parijs en Orléans te hebben gestudeerd wordt Aggaeus 
Albada (ca. 1525-1587) uit Goënga in 1550 student rechten te Bourges. Na 
zijn promotie vestigt hij zich als advocaat voor het Hof van Friesland, 
waarin hij van 1553 tot 1559 raadsheer is. In de jaren 1559-1561 is hij 
syndicus van de Groninger Ommelanden en in 1561-1570 assessor bij het 
Rijkskamergerecht te Spiers, waarna hij zijn carrière in 1571-1576 vervolgt 
als raadsheer van bisschop van Würzburg. In 1579 neemt Albada namens 
de Staten-Generaal deel aan de (mislukte) vredesonderhandelingen, 
die te Keulen met vertegenwoordigers van koning Filips II worden 
gevoerd. Van Albada’s hand zijn de Acta pacificationis (1580), die doorspekt 
zijn met citaten van vredelievende en tolerante denkers als Erasmus, 
Sebastiaan Castellio en Caspar von Schwenckfeld. Nadien leidt hij een 
teruggetrokken leven in het Keulse.102

Toen de zoon Aggaeus in 1585 trouwde met Catharina Potgiesser “gaf 
zijn vader hem het volle bezit van zijn moeders goed, bestaande in de 
state Epema, te Idaard, groot ongeveer 80 pondematen, met eer en veer, 
en alle andere geregtigheden, van visscherij, jagt en anders, benevens 
een aandeel in Jellinga, daarnaast gelegen, hetwelk 100 goudgulden 
tot huur deed. 2e. De zathe en landen, groot ongeveer 40 pondematen, 
gelegen in het dorp Jorwerd, welke hij pandswijze bezat, en die aflosbaar 
was met 1400 Caroli guldens, waarvan jaarlijks 56 goudguldens betaald 
werden. 3e. Eene jaarlijkse rente van 180 Caroli guldens Bildtrenten, 
hem door zijnen oudoom Viglius ab Aytta gelegateerd, zijnde de 
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hoofdsom 3135 Caroli gulden”.103 Aggaeus Albada testeert op 2 sept. 1610 
te Spiers, waarbij hij zijn weduwe Catharina Potgiesser, Dothias Wiarda, 
kanselier van de graaf van Oostfriesland, en Kamphoff nomine uxoris 
tot erfgenamen maakt.104 Behalve deze zoon Aggaeus zouden Aggaeus 
en Jets nog zeven andere kinderen hebben gehad, onder wie een in 1573 
overleden zoon Seerp.105

A-VIb. Bucho [Aytta] aartsdiaken.
Bucho, doctor in de heilige godgeleerdheid, kanunnik van Sint Bavo en aartsdiaken 
van Ieper.
“Bucho is na Viglius’ dood (8 mei 1577) van 1577 tot 1599, het jaar van zijn 
overlijden, proost van St. Baafs [te Gent]. Een hoge positie, waaraan hij het 
toch vooral te danken had als één der gezanten van de Staten-Generaal 
afgevaardigd te worden naar Keulen (1579), waar men met de afgezanten 
van Filips II over vrede zal praten. Collega-afgevaardigde is Aggaeus van 
Albada, eens getrouwd met Jets (gest. 1567), de oudste zuster van Bucho. 
Mislukken de onderhandelingen, dan blijft Albada een belangrijk lid 
van de Statenpartij, Bucho zal opschuiven naar de partij van Parma en 
Filips II. Kiest Rennenberg de zijde van Parma dan zal hij uit een belegerd 
Groningen (1580) worden verlost dank zij troepen, bijeengebracht “door 
de neerstigheyt en borse van Bucho Aytha”, aldus Van Meteren.”106 Op 4 
dec. 1581 schrijft H.G. – vermoedelijk Henricus Geldorpius – een brief 
aan Gedeputeerde Staten van Friesland met mededelingen over Friese 
katholieke ballingen, onder wie Bucho Aita, die zich dan in de omgeving 
van Keulen ophouden en mogelijk een aanslag op Friesland beramen.107 
Van de in 1593 gedrukte De scriptoribus Frisiae, een verzameling biografieën 
van Friese schrijvers onder wie Viglius, krijgt Bucho een presentexemplaar 
toegezonden van de schrijver Suffridus Petrus.108 Bucho testeert op 12 okt. 
1599 en overlijdt op 30 okt. 1599 te ’s-Hertogenbosch.109

A-VIc. Hack Meylema [geboren Aytta].
Hack, in een eerste huwelijk getrouwd met doctor Bernardus Meylema,a [sinds 
1559] raadsheer in het Hof van Friesland, en vervolgens met Andries Donya [alias 
Sminia]b en met Wibren {lees: Sioerdt} van Rheen.c

a. Hack is geboren op 10 okt. 1545 en overlijdt in 1574 in de kraam.110 
Bernardus is een zoon van Sybe Meylama en Jel Haringsdr Brecker; hij 
overlijdt in 1565 en wordt te Oosterend (Henn.) begraven; aldaar ligt 
het stamgoed Meylahuus, waar deze eigenerfde familie haar naam aan 
ontleent.111

b. Hack Ayta, gesterkt met haar man Andries Donya, verkoopt in 1569 een 
sate te Wyersterbuyren onder Warga aan heer Viglius van Zwichum.112 Op 
26 sept. 1586 kopen Peter van Theetlum, als tutor over Seerp Andriesz 
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Donia, en mr. Dominicus Oetsma, advocaat voor het Hof, als curator over 
Barbara Reen, beiden weeskinderen van w. jf. Hack Ayta, een jaarrente uit 
Hania sate te Weidum.113 Aggeus Albada junior schrijft in een brief van 
8 april 1608 aan zijn oom Pieter Teetlum over de “twist, welke er tusschen 
hem en zijnen neef Seerp Sminia (of Donia) en zijne nicht Barbara Rheen, 
kinderen van zijne moei Hack Aytta, over het legaat, door hunne moei Ida 
Aytta, vrouw van Godefridus Moeysienbroeck, hun gemaakt, was ontstaan, 
ten gevolge waarvan een proces ontstond, hetwelk hij bij het Hof van 
Friesland heeft gewonnen”.114 In 1611 machtigen Serapius Sminia, domheer 
tot Utrecht, en zijn zuster Barbara Reen de advocaten dr. Sixtus Peyma 
en Suffridus Nyenhuis “in naem van hen te ageren, stellende daarvoor 
in possessie de landen en goederen bij sententie ’s Hofs toegekent van 
Bucho Ayta afgekomen, en met Peter Tetlum te procederen nopens de 
Bildtpachten”.115

c. Volgens de niet bewaard gebleven gerechtsrol van 1 febr. 1642 is Barbara 
Rheen een dochter van ene Siurd bij Hack Aytta.116 Reddingius heeft 
gevonden dat Hack Aytta met Suyrd Sickez Reen getrouwd is geweest.117 
Dat vindt bevestiging bij Suffridus Petrus, die schrijft dat haar derde 
man Suffridus Rheen heet.118 Van deze Syuerdt Sickez Rheen is verder 
bekend dat hij in 1573 wegens schulden wordt gedaagd en dat zijn land te 
Smallebrug in 1576, wanneer hijzelf mogelijk al is overleden, bij decreet 
wordt verkocht.119

A-VId. Folckert [Aytta] officiaal in Atrecht.
Ten vierde mr. Folckert Aytta, licentiaat in de beide rechten, kanunnik en officiaal 
in Atrecht en vervolgens kanunnik in de Dom van Utrecht.
Op 24 jan. 1569 wordt Folcard Aytta door koning Filips II benoemd tot 
geprebendeerd kanunnik in de Dom van Utecht.120 Hij overlijdt aldaar 
in 1595.121

A-VIe. Doctor Hector Aytta.
Ten vijfde Hector, doctor in de beide rechten en [sinds 1571] koninklijk raadsheer 
in het Hof van Friesland, die aldaar trouwde met Bauck, dochter van mr. Joannes 
Buygers, grietman van Leeuwarderadeel, geboren in 1546,a bij wie hij als enige zoon 
Viglius heeft verwekt, de erfgenaam van de goederen te Swichum;b en toen Hector [in 
1576] was gestorven trouwde zij [na 1581] met een zekere doctor Jacobus Bouricius.c

a. Dat dit geboortejaar betrekking heeft op Hector wordt elders bevestigd.122 
Hector Serapronis Ayetanus, “die met dispensatie van ouderdom op 
2 april 1560 de achtste vrije prebende [van de Sint Bavo te Gent] verkreeg, 
doch later de geestelijke stand vaarwel zei”, wordt op 26 juni 1566 student 
te Leuven en in 1568 te Salamanca.123 Hij overlijdt op 29 sept. 1576 en ligt in 
de kerk van Swichum begraven.124 Bauck Buygers, overigens weduwe van 
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Ocke Sickes Gratinga (nr. E-IVc), heeft een broer Pieter Buygers, echtgenoot 
van Jacquelina Aytta (nr. A-VIu), en een zuster Ydt Buygers, vrouw van dr. 
Theodoretus Tyara.125

b. Bij testament heeft Viglius deze naamgenoot tot zijn belangrijkste 
erfgenaam gemaakt. Deze Viglius van Aytta huwt met zijn volle nicht 
Cunira van Teetlum, dochter van Pieter en Joost Aytta (nr. A-VIi).
Op 11 maart 1601 procedeert Wiglius van Aytta van Swichum, de zoon 
van Hector Aytta, geassisteerd met zijn curator dr. Jacob Bouritius, tegen 
Wybrandus Aytta van Swichum, waarbij het Hof Wiglius voor de helft 
eigenaar verklaart van de “huizinge [Mintzima] mette meubelen en de 
vordere annexen en gerechtigheden vandien”.126 Op 7 juni 1602 procedeert 
doctor Wibrandus Aytta te Swichum tegen Wigle Aytta te Swichum over het 
jus patronatus en collatie van de prebende, hospitaal en school van Aytta te 
Swichum.127 Op 15 dec. 1602 procedeert dr. Wibrandus Aytta van Swichum 
tegen Pieter Teetlum te Leeuwarden als rentmeester van de opkomsten 
van het Aytta Godshuis en school te Swichum, waarbij het Hof Wibrandus 
vooralsnog niet ontvangbaar verklaart.128 Op 12 april 1603 wint dr. Wibrand 
Aytta als impetrant een proces van Peter Teetlum, die veroordeeld wordt om 
dr. Wibrand “met syn huisgesin in ’t Blaawhuis tot Swichem als hy somtyts 
aldaar sal willen comen beleeffdelick t’ ontfangen ende tracteren”.129

Op 14 mei 1604 wint Wiglius Aytta tot Swichem, impetrant, een proces van 
jf. Cornelia van Tjeepma, weduwe van dr. Wibrandus Aytta van Swichem, 
als legittima ende geautoriseerde tutrix van haar zoon Wiglius Aita van 
Swichem, gedaagde, waarbij het Hof de impetrant tot eigenaar van de 
“gehele Mintsema huisinghe” verklaart en de gedaagde veroordeelt “om 
den impetrant dselve huisinge met d’ annexen van dien ende de meublen 
daertoe behorende t’ ontruimen ende gedogen dat d’ impetrant die bewone 
ende gebruicken”.130

In 1638 erft Cunira van Teetlum, weduwe van Viglius van Ayta, als 
grootmoeder van haar kleinkind [Viglius Zuichemius van Aytta], bij 
scheiding van diens grootouders aan moederskant, Ruyrdt van Roorda en 
Deytsen van Heringa, 33 pm land in een sate te Hennaard.131

c. Bouricius’ eerste vrouw Jets Gisberts Ysera overlijdt op 6 april 1581.132 
Het tweede huwelijk zal dus niet eerder dan in 1582 gesloten kunnen zijn. 
Dat blijkt ook wel uit de drie rekesten, die Bouricius in de jaren 1581-1582 
namens Bauck Buygers, weduwe van Hector Aytta, indient bij het Hof van 
Friesland tegen de voorgenomen confiscatie van haar bezit door ontvanger 
Sybolt Aysma.133

In nov. 1600 maken dr. Jacob Bouricius en dr. Theodoretus Tyara deel uit van 
een ad hoc-commissie van acht reconciliateurs, twee uit elk kwartier, die erin 
slagen het hoogopgelopen conflict binnen het College van Gedeputeerde 
Staten bij te leggen.134 Bouricius en Tiara - zwagers dankzij hun huwelijken 
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met de zusters Bauck en Ydt Buygers - hebben zitting namens de Steden; 
en aangezien dat kwartier dan gewoon is de invulling van de (ambulatoire) 
ambten aan de stadhouder over te laten, zal Willem Lodewijk de hand 
in deze benoeming hebben gehad. Twee jaar later maken zij beiden als 
vertegenwoordigers van de advocatuur deel uit van de commissie, verder 
samengesteld uit leden van het Hof en van Gedeputeerde Staten, die de 
nieuwe Landsordonnantie heeft ontworpen.
Op 11 dec. 1601 worden Peter Buygers, Bauck Buygers, geassisteerd met 
haar man dr. Jacob Bouricius, dr. Theodoretus Tyara, voor zijn kinderen 
bij w. Ida Buygers, en [hun jongere halfbroer] Jan Wissema genoemd als 
erfgenamen van His Pietersdr Auckama en Anna Harmensdr; daardoor 
krijgen zij belangen in het kolossale Auckamahuis in Leeuwarden, dat 
blijkens het Schoorsteenregister uit 1606 zeer waarschijnlijk door dr. 
Jacob en dr. Theodoretus wordt bewoond.135 Op 15 juli 1603 wordt Jacobus 
Bouricius veroordeeld tot een boete van 25 Friese rijders omdat hij ten 
huize van Wybrant van Ayta (nr. A-VIf ) de mis heeft bijgewoond;136 Tyara is 
overigens ook katholiek.
Dr. Jacobus Bouricius (ca. 1544-1622), zoon van een gegoede goudsmid uit 
Dokkum, behoort tot de beste advocaten van zijn tijd en is de stamvader 
van een invloedrijk regentengeslacht.137 Uit beide huwelijken heeft hij een 
zoon: de oudste Gysbert Bouricius (ca. 1575-1618), 1598 advocaat voor het 
Hof, 1610 pensionaris van Dokkum en 1618 van Leeuwarden, is getrouwd 
met Ene Tyara, dochter van voornoemde dr. Theodoretus;138 de jongste 
Hector Bouricius (1592-1636), 1612 advocaat voor het Hof, 1620 hoogleraar 
rechten te Franeker, 1622 rector magnificus, 1624 griffier en 1626 raadsheer 
in het Hof van Friesland, breekt met de moederkerk en doet op 24 juli 1625 
belijdenis te Leeuwarden.139

A-VIf. Heer Wibrandus Aytta.
Ten zesde Wibrandus, doctor in de beide rechten en gewoon hoogleraar en rector te 
Dôle, geboren in het jaar 1549 of 1548.
Wibrandus Serapionis Ayetanus wordt samen met broer Hector in 
1566 student te Leuven, maar kiest in 1568 voor Dôle, waar hij in 1570 
tot hoogleraar wordt aangesteld; in 1576 wordt hij als opvolger van zijn 
overleden broer raadsheer in het Hof van Friesland.140 Op 20 maart 1578 
koopt Wybrandus Ayta, koninklijke majesteits raad ordinaris in het Hof 
van Friesland en mede raad in het Parlement van Hoog-Bourgondië, de 
zwanenjacht op het Hempensermeer, zoveel tot die state van Oud Roorda 
als op dezelve Hempensermeerswal behorende en anders nergens, voor 60 
daalders à 30 st. van Tet van Douwema (nr. A-Vac), gesterkt met haar man Syts 
van Botnia.141 Als andere katholieke raadsheren wordt Wibrandus op 12 juli 
1578 geschorst als raadsheer en op 4 juli 1579 uit Friesland verbannen.142
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In 1594 gaan Wibrandus Ayta en Cornelia van Tieppema voor het 
Gerecht van Leeuwarden in ondertrouw; zij is een dochter van dochter 
van Jarich Tyepna (nr. E-IVo). Op 15 febr. 1606 procedeert jf. Cornelia 
van Tyepkema, weduwe van dr. Wibrand Aita, als voorstanderse en 
tutrix over de kinderen en als zijn erfgenamen, tegen dr. Pieter Teetlum, 
vanwege zijn huisvrouw jf. Josina Aita, die veroordeeld wordt tot 
betaling van een jaarlijkse rente van 1 phg. uit “Uilinga lant” op Klein 
Hemrikseind.143

Op 3 dec. 1619 verongelukt jonge Wigle Ayta, man van Beatrix Lyuckema, 
“in een sloot by tCrinser arm [tussen Oosterwierum en Rauwerd] onder 
een peert, willende ryden van Sneeck nae Leewarden, ende worde den 
12 dec. tot Sneeck begraven”.144

In 1623 blijkt dat Cornelia van Tiepma te Roordahuizum Groot 
Hemryckeyndt heeft verhuurd aan Jencke Cynez te Warga.145 Op 9 okt. 1623  
te Leeuwarden testeert jf. Cornelia van Tiepma, achtereenvolgens 
getrouwd met Wibrandus ab Ayta en Cyprianus Feyo van Jaersma, waarbij 
zij tot erfgenaam maakt haar dochters jf. Machtelt Judith van Aytta en jf. 
Barbara van Aytta en haar kleinzoon Wibrandus Viglius ab Aytta, zoon 
van w. Viglius ab Aytta en jf. Beatrix Lieuckema, elk voor 1/3 deel. Als 
executeurs-testamentair benoemt zij de gedeputeerde dr. Joannes Nys 
en jr. Andries van Sytsma te Friens, waarbij een speciale rol is weggelegd 
voor haar schoonbroeder Johan van Wittendel, dijkgraaf van Geestweer 
Ambacht, en haar neef jr. Eustatius van Quareb. Cyprianus Feye van 
Jaersma, Wibrandus van Oetsma, “mynes dochters man”, jf. Beatrix 
van Lieuckema en dr. Hector Meinsma, “als voormond ouer w. myns 
soons Viglij ab Aytta kint”, wordt elke bemoeienis met de scheiding 
van testrices nalatenschap ontzegd. Als substituut-erfgenamen worden 
vermeld jr. Jarich en jf. Petronella van der Burgh en jf. Geertruyt en jf. 
Machelina van Wittendel, kinderen van testrices zuster w. jf. Machtelt 
van Tiepma, voor de ene helft, en jr. Eustatius van Quareb en jf. Francina 
en jf. Aleida van Quareb, kleinkinderen van testrices andere zuster w. 
Aleida van Tiepma, voor de andere helft.146 In 1626 wordt geprocedeerd 
over de nalatenschap van Cornelia van Tiepma.147

A-VIg. Tierck Aytta.
Ten zevende Tierck of Theodoricus. Deze stierf [in 1574] te Dôle in Bourgondië. 
/262/
Op 8 april 1564 geeft Viglius de eerste koninklijke prebende als kanunnik 
van Sint Bavo te Gent aan Theodoricus Aytta van Zwichem, die hij bij 
volmacht op 2 juni 1564 aanvaardt, maar korte tijd later tegen een jaargeld 
afstaat.148 Op 26 juni 1566 wordt Theodorus Seraponius Ayetanus, Frisius, 
student te Leuven en later te Dôle.149
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A-VIh. Ida Aytta.
Ten achtste Ida, [in 1571] getrouwd met doctor Godefridus van Moesienbroeck uit 
Dordrecht.
Op 10 nov. 1572 geven koning Filips II en de Geheime Raad te Brussel 
goedkeuring aan Viglius’ verzoek om, ter gelegenheid van hun huwelijk, 
een erfrente te mogen schenken aan Govert van Moeseynbroeck, 
advocaat voor de Raad van Holland, en zijn nicht Ida Aytta.150 Ida wordt 
door Viglius in 1577 niet bedacht in zijn testament en zal dan al niet meer 
in leven zijn geweest, zonder kinderen te hebben nagelaten. Godefridus 
is in 1579 afgevaardigde van koning Filips II naar de Keulse Vredehandel 
en overlijdt in 1605.151

Op 15 mei 1609 procedeert Serapius Smeengie, domheer te Utrecht, 
voor zich en vanwege zijn zuster Barbara Reen tegen jf. Cornelia van 
Tyepma, weduwe van Wibrand van Aitta, als tutrix over hun kinderen, 
en jf. Joost van Aytta, huisvrouw van Pieter Teetlum, waarbij zij voor 
1/5 part erfgenaam van hun “meuye” jf. Ida van Aytta worden verklaard 
en de gedaagden veroordeeld worden hun 1/5 part van Ritsma staten 
te laten volgen, met de vruchten sedert de dood van dr. Godefridus 
Moisenbroeck.152 Op 12 dec. later dat jaar staan alle erfgenamen van 
Ida van Aytta tegenover elkaar: Serapius en Barbara contra Pieter van 
Teetlum, als voogd van zijn vrouw Josina van Aytta en als volmacht 
van dr. Aggeus Albada, syndicus der stad Spiers, Wiglius van Aytta tot 
Swichum en jf. Cornelia Tyepnia namens haar kinderen bij w. Wibrand 
van Aytta.153

A-VIi. Joost Aytta.
Ten negende Jodoca of Joost, [sinds 1573] de vrouw van Pieter van Teetlum.
Petrus Teetlum, een zoon Pieter Tzalings (nr. A-Vaa) uit diens tweede 
huwelijk met Cunira Gerrytsdr Coenis, wordt op 15 april 1568 student te 
Heidelberg.154 In 1578 wordt Pieter Theetlum te Swichum voor 10 gulden 
in de personele impositie aangeslagen, waar hij sinds zijn huwelijk op 
het stamslot van de Aytta’s woont; hij is sindsdien tevens rentmeester 
van Viglius’ bezittingen in Friesland, als opvolger van diens broer 
Gerbrandus.155 Hun dochter Cunira van Teetlum trouwt met haar volle 
neef Viglius (Hettes) van Ayyta. Op verzoek van die hun dochters Ida, 
Reinsck, Barbera en Hiske van Ayta wordt Carel van Roorda, grietman 
van Idaarderadeel, in 1641 aangesteld als curator over hun tante 
Barbera van Teetlum, “swak en impotent te bedde leggende”; tegelijk 
zal er dan een scheiding worden gemaakt van het goed dat Pieter van 
Teetlum en Joost van Ayta aan hun dochters Cunira en Barbara hebben 
nagelaten.156



152 genealogysk j ier boek 2 011

[Intermezzo Roorda]a

De vader van deze [kinderen], Seerp Aytta, sloot met apostolische dispensatie 
in het jaar 1531 een huwelijk met bovengenoemde Barbara Hettema. Zij waren 
immers aan elkaar verwant in de derde en de vierde graad, omdat Barbara een 
achterkleindochter van Rinthie Aytta was en Seerp een kleinzoon van Gerbren 
Aytta, een broer van dezelfde Rinthie. [Hack], de moeder van Barbara, was een 
dochter van Tierck Roorda,b de zoon van Popcke Roorda.c Deze Tierck Roorda 
had als broers Lieuwe Popckes en Ryoerdt Popckes.d Van hen stierf Lieuwe te 
Rome, waar hij bij paus Leo zeer in de gunst stond vanwege zijn uitmuntende 
stem.e Hij liet een zoon na, heer Matthias, die deken-baszanger bij de Keizerlijke 
Kapel was in Anderlecht bij Brussel. Ryoerdt liet een zoon Popcke na, ten tijde 
van het bewind der Geldersen grietman van Wymbritseradeel.f De moeder van 
Hack heette Joost. Na de dood van haar eerste man trouwde Hack voor de 
tweede maal met Lolcke van Rheen, de vader van Hette Lolckes en van Tieth, 
die de vrouw was van Gerbren Aytta, de zoon van Folckert Aytta en broer van 
Seerp Aytta, de man van Barbara.g

a. De kinderen van de broers Seerp en Gerbren, de enigen die de naam Aytta 
voortzetten, hebben als bijzonderheid dat hun moeders elkaars halfzusters 
zijn met als gemeenschappelijke moeder Hack Roorda. Daarom zullen de 
Roorda’s van Grouw hier uitgelicht zijn, hoewel ze in eigenlijke zin niet tot 
de maagschap van Viglius behoren. Om die eigenaardigheid te benadrukken 
hebben wij deze alinea als een intermezzo bestempeld.
b. In de jaren 1491-1497 procedeert Tierck Popkes meermalen voor het 
Gerecht van Sneek.157

c. In 1468 wordt Popka Roerda vermeld als grietman van Idaarderadeel 
en in 1477 en 1479 als zegelaar.158 Hij is vermoedelijk een zoon van Thiarck 
Rowerda, die in 1436 als grietman van Idaarderadeel zegelt.159

d. Op 24 okt. 1499 is Rioerd Popkaz een van de nog in functie zijnde en 
voormalige grietmannen, burgemeesters en rechters, die een getuigenis 
afleggen inzake het niaarrecht.160

e. In 1486 geeft Lyuue Popckez Roorda, “hooftman op die Spycker”, deze 
sterkte binnen het convent van Hemelum over aan de Vetkoperse belegeraars 
onder leiding van Yge Gaelisz [Galama].161 In 1511 is Lywa Popkaz gegoed te 
Grouw en heeft hij aandelen in twee sates te Idaard, waarvan Hetta Feyckaz 
voor het overgrote deel eigenaar is.162

f. In 1511 is Popka Ryoerdz gegoed te Grouw, Sijbrandaburen en Rauwerd.163 
In 1516 worden de bezittingen van Popke Ryurdsz te Grouw geschonken 
aan Dirck Frerixz te Wartena.164 In 1527 werft Popke Roorda in dienst van 
Karel van Gelre soldaten in Groningen en Drenthe, in 1528 is hij hopman 
in Gelderse dienst, in 1530 verblijft hij te Hasselt en in 1535 is hij drost op 
de Tegelpoort te Venlo.165 In 1541 procedeert Popke Rioerdtsz Roorda als 
volmacht van pastoor en kerkvoogden Grouw.166 In 1543 is Popko Rioerdts 
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kerkvoogd van Grouw en woont hij op Meynnye gued aldaar.167 In 1544 wordt 
Popke Ruerdtsz Roorda nog te Sneek vermeld, maar op 24 okt. van dat jaar 
is aldaar sprake van zijn weduwe Griet (of Margriete).168 In 1546 wordt zij 
aldaar met haar zoon Popke Ryoertz genoemd.169 In 1562 spant mr. Warner 
Andriesz een procedure over obligatie aan tegen Popke Roorda, die evenwel 
stelt dat “nobiles en edelluyden voer den nederrechten ende rechters nyet 
aengesproecken moegen worden” en dat hij “nobilis ende een edelman 
is”.170 In 1564 procedeert Pieter Pieters vanwege zijn vrouw Ath Hettedr (nr. 
A-Vaa) tegen Popcke en mr. Caerl Roorda, voor zich en vanwege hun moeder, 
broers en zusters.171

g. In 1510 koopt Joest Tierck Popkes een huis te Sneek.172 In 1511 hebben 
Popka Rioerden, Joest Tiercks weduwe en Hette Feyckez gemeenschappelijk 
bezit te Sijbrandaburen.173 In 1511 is Joest Tierx wedue ter Sneeck eigenaar 
van twee sates te Goënga.174 In 1529 procedeert Lolcke Hesselsz “als man 
ende voeght van Hack syn wettelycke huysfrouwe ende mede volmechtich 
van Oege Ryoerdtsz ende zyn broeder [Popke], als litis consorten ende 
erffgenamen voor d’een helft van Lyeuwe Popkes naegelaten goeden ende 
erff ”, tegen Hebbe Syttyez.175

Op 12 maart 1541 maken de acht erfgenamen van “onse oldemoer” Joest 
Tiercks een scheiding van al dier nagelaten onroerende goederen. Die 
erfgenamen zijn: Liuue Minnez Mellema en zijn vrouw At [Hettedr]; Liuue 
voornoemd en Gerrit Hettez [Friesma] als volmachten van de weeskinderen 
van sa. Wibe Hettez, volgens de procuratie van 10 maart 1541 gepasseerd door 
“Jouck wilen Wibo weduwe als moeder totten voers. weeskynderen”; Seerp 
Ffolkertz [Aytta] en zijn vrouw Barber [Hettedr]; Peter Tzalinxsz [Teetlum] 
en zijn vrouw Tierck [Hettedr]; Harmen Elberding en zijn vrouw Feick 
[Hettedr]; Lolke Hesselsz [Rheen] voor zijn zoon Hette; Lolke voornoemd 
voor zijn dochter Tied, echtgenote van Gerbe Ffolkertz [Aytta]; en Sierck 
Watziez [Mollema] namens zijn vrouw Bauck [Lolkedr].176

A-Ve. Rints Montzima [geboren Aytta] en haar vijf kinderen.
Rints, het vijfde kind van Folckert [Aytta] en Ida [Hanya], vierde op 19 april 1539 
{lees: 1534} haar bruiloft met Popcke van Montzima te Blija, van wie zij een zoon 
kreeg.
In 1534 brengt Viglius een familiebezoek aan Friesland en is dan tevens te gast 
op de bruiloft van Popcke en Rints.177 In 1540 is Popka, Taecko Monthiema 
zoon, gebruiker en met zijn zuster [Tzyets] eigenaar van een sate te Blija, 
die in 1511 door Taecko Monthiema als eigen was aangebracht.178 Voorts 
zijn Popka en zijn zuster in 1540 eigenaar van 5 pm land aldaar, dat in 1511 
in eigendom was van Sytz, zuster van Tako Monthiema; ook bezitten de 
erfgenamen van Tako Monthiema dan 35 pm binnen- en buitendijks land 
onder Ferwerd, die in 1511 niet waren aangegeven.179 In 1515 wordt Taeke 
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Montiama als volmacht van de eigenerfden uit Oostergo naar hertog Karel 
van Gelre afgevaardigd.180

In 1543 wordt Popke Monthiama op den Meerswal als naastligger onder 
Brantgum vermeld.181 Op 25 juni 1552 laten Gerbrant Folckaertsz Ayta en 
Wigle Jelgersma (nr. E-Va), als voormonden over de weeskinderen van 
Popcke Monthiema en Ryntz Folckertsdr, land decretaal verkopen om 
700 gg. aan nagelaten schulden te delgen.182 Deze kinderen zullen later 
carrière maken in het Utrechtse en hebben aldaar in de archieven vele 
sporen nagelaten, die tegenwoordig digitaal deels raadpleegbaar zijn. Vele 
uittreksels daaruit zijn eerder gepubliceerd.183

A-VIj. Bucho Montzima.
Namelijk Bucho, doctor in de heilige godgeleerdheid, kanunnik van de Dom en 
proost van Sint Jan te Utrecht.
Op 29 aug. 1564 wordt Bucho Montzima student te Leuven.184 Bij testament 
van 1591 maakt Bucho de Montzima zijn broers Taco en Folcard tot 
erfgenaam (o.a. van het goed Montzima) en krijgt zijn nicht Rintia, dochter 
van zijn zuster Baucia, gehuwd met Paul Brecker, grietman “in Westersyde 
des Pasens”, een legaat van 1200 gulden.185 Bucho overlijdt te Utrecht op 6 
febr. 1594.186

A-VIk. Bauck Montzima stierf te Blija en is in haar vaders graf begraven.
De dochter Bauck was de vrouw van Jelger Feytsma,a van wie ze een dochter Rints 
had, die te Leeuwarden ten huize van Paulus Brecker gestorven en in de kerk van 
Swichum begraven is. Na zijn dood trouwde zij met Paulus Brecker,b [sinds 1572] 
grietman in Westdongeradeel, van wie ze een dochter Rintsc had en een zoon Popcke 
die in zijn jeugd stierf.
a. In de jaren 1550 woont Jelger van Feytsma op Feytsmastate te Hallum. 
Hij is een zoon van Wyger Feytsma, in 1540 aldaar, en Auck Marckla. Wyger, 
een bastaardzoon van vermoedelijk Jelger van Feytsma, is aanvankelijk 
Aucks knecht maar hij trouwt haar nadat zij weduwe van Taco Mockama is 
geworden.187

b. Paulus Brecker, in 1564 vermeld als gezworen bode te Leeuwarden en in 
de jaren 1572-1578 grietman van Westdongeradeel, is een volle neef van Jel 
Harings Brecker, de moeder van raadsheer Bernardus Meylema (nr. A-VIc). 
Hij wijkt na 1580 uit naar Groningen, waar hij in 1581 overlijdt, terwijl zijn 
vrouw in Friesland is overleden.188 De Breckers zijn een eigenerfde familie, 
afkomstig uit Itens in Hennaarderadeel.189 Paulus heeft uit een eerder 
huwelijk in ieder geval drie kinderen: mr. Theodorus Pauli Brecker, een 
der eerste leerlingen aan het Collegium Viglianum te Leuven; Jan Paulus 
Brecker, soldaat in Spaanse dienst, overleden te Groningen in 1582; en 
Andreas Paulus Brecker, militair in Spaanse dienst, in 1583 gesneuveld voor 
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Oterdum.190 Moeder van deze kinderen is mogelijk Hilck Hayedr, die op 10 
april 1567 wordt vermeld als vrouw van Pouwels Brecker te Leeuwarden.191

c. Rints Brecker trouwt op 9 jan. 1593 te Utrecht met Jodocus van Scroyestein, 
bij wie ze op 14 okt. 1595 aldaar een zoon Bucho krijgt.192 Uit 1714 en 1716 
dateren stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Vigilius 
(!) van Schroyensteyn te Vianen, in wie wij een nakomeling vermoeden.193

A-VIl. Taecke Montzima.
Ten derde Taecke, die trouwde met [Barbara] een dochter van de griffier van Utrecht, 
Gislenus {lees: Cornelius} Schrijvers; bij haar had hij onder meer de zonen Seerp, later 
ingeschreven bij de orde van de Jezuïeten, Cornelis en Popcke, en de dochters Rints, 
Barbara en Elisabeth, [en voorts] Viglius en Gislenus.
De opmerking over de Jezuïeten en de laatste twee zonen lijken latere 
toevoegingen (wat zou impliceren dat die zonen na ca. 1575 zijn geboren). 
In 1562/1563 kopen de echtelieden Taicke Montzema, baljuw van de 
proosdij van Sint Jan, en Barbara Cornelisdr Schryvers 20 pm land in 
Montzema sate van Syts Jeppez en Oene Jeppez.194 In 1573 wordt Taecke 
door de Geuzen gevangengenomen en voor 2400 gulden vrijgekocht.195 
In 1580 bezit Take Montsema, transport hebbende van jf. Jets Hoytsema, 
een Bildtrente van 50 gulden, welke in 1656 wordt afgelost aan de erf 
genamen van w. de heer Pompeus Montsma.196 Van Takes dochters trouwt 
Barbara in 1599 te Utrecht met haar achterneef mr. Folkart Oom (nr. A-VIs), 
advocaat voor het Hof van Utrecht, en treedt Rints in 1609 aldaar met jr. Gerrit 
van Cuylenburch in het huwelijk.197 Voornoemde Barbara, later hertrouwd 
met Christiaan van Lathum, wordt nog vermeld in een Hofsententie van 20 
dec. 1641, waaruit blijkt dat al haar broers en zusters dan overleden zijn.198

Gevelsteen afkomstig van Montzima-state te Blija.  
Het wapen Montzima is gevierendeeld met Aytta.  

(Met dank aan Johannes van Dijk, Philippus Breuker en Jaap Tilma).
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A-VIm. Ida Montzima.
Ten vierde Ida, getrouwd met Lieuwe Watnia, die geen kinderen naliet; zij stierf in 
Swichum en werd daar begraven.
In 1576 procedeert Lieuwe Watnya cum sociis als erfgenaam van Tzaling 
Andla en Tziets.199 In 1578 betaalt Liuue Waltnya te Pingjum 12 cg. aan 
personele impositie.200 Lieuwe is naderhand opnieuw getrouwd met 
Joanna Rommerts, weduwe van Rinthie Aytta (nr. A-Vc).

A-VIn. Heer Folckert Montzima.
Ten vijfde Folckert, doctor in de beide rechten en kanunnik van Sint Salvator [in 
Utrecht]. Hij werd in 1546 geboren.
Op 30 okt. 1561 wordt Wolcardus Amrontzyma, Frisius, student te Leuven; 
hij studeert naderhand ook te Salamanca en promoveert in 1570 te 
Padua.201 Op 23 mei 1609 procedeert Popcke van Montsma te Utrecht, 
mede voor zijn zuster jf. Rints Montsma en zijn andere broers en zusters, 
als erfgenamen van Folkert Monsma, tegen Peter Roeloffs, secretaris van 
Ferwerderadeel, over een lening van 200 cg. en de afkoop van de huizinge, 
[hooi]berg en schuur, die op de landen van de Montsma’s staan.202

De ouders van deze [bovengenoemde kinderen] stierven /263/ beiden in december 
1547. Hun woning was in Blija, waar het goed Montzima gelegen is; en daar 
behoort aan Doecke van Martena het goed Unema, dat in 1585 {?} verkocht isa en 
aan Ulbe Aylva het goed Aebinga.b

a. De definitieve verkoop vindt in 1587 plaats.203

b. Ulbe Aylva is namens zijn vrouw Saepk Winia eigenaar van Aebinga, die 
het goed heeft geërfd van haar zuster Deithie Winia.204

A-Vf. Mints Hoytema, dochter van Folckert [Aytta], en haar vijf kinderen.
Het zesde kind van Folckert en Ida was Mints, door huwelijk verbonden met Jelle 
Hoytema alias Wolfarda, de zoon van Bouwe. Als kinderen lieten zij na.
Over Jelles afkomst en carrière is niets bekend. Volgens de traditionele 
genealogieën behoort hij niet tot de Hoytema’s van Oudega (Wymb.). 
Zijn moeder zou volgens de kwartierwapens op de zerk van schoonzoon 
Igram van Achelen een Tielsma zijn geweest;205 maar die familie is verder 
in Friesland evenmin bekend. Bij testament van 1577 bedenkt Viglius deze 
kinderen van Mints en Jelle met zijn huis in Brussel en renten op de 
Staten van Holland.206

A-VIo. Tieth Hoytema.
Tieth, getrouwd met Gerrolt, genoemd Montzima of Gerritsma, olderman in 
Dokkum,a en later met een zekere doctor in de medicijnen Andreas {lees: Severinus 
Eugalenus} van Dokkum.b
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a. In 1559/1560 koopt Gerloff Gerlofsma land.207 In 1561/1562 koopt Gerolt 
Gerltsma land en renten te Brantgum.208 Op 6 maart 1562 procedeert 
Gerrolt Gerroltsma c.s. als zoon en erfgenaam van Meynse Gerroltsma.209 
In 1564/1565 verkoopt Gerrolt Menses Gerlsma land te Ee.210 In 1566/1567 
verkoopt Gerrit Minses Gerlsma land in Insma sate te Anjum.211 In 1569 
wordt Gerrolt Gerroltsma vermeld als burgemeester van Dokkum.212 In 
1569 wordt Gerrolt Gerroltsma vermeld als olderman van Dokkum.213

b. Op 7 juni 1576 maken dr. Seuerin Hansoon en Tiet Jelledr, die zich 
dan in Duitsland ophouden, een wederzijds testament.214 Op 22 april 1578 
testeren zij opnieuw op de langstlevende.215 Op 2 okt. 1606 testeert de 
vrouw als weduwe, waarbij zij tot erfgenamen maakt: jf. Maycke weduwe 
van mijnheer Lendele en haar broederszoon jr. Folckerdt voor 1/3; jf. 
Clementia van Hoytema voor 1/3; en haar zuster jf. Jel van Hoytema voor 
1/3.216 Dr. Severinus Eugalenus, in 1597/1598 ’s lands medicus tegen een 
halfjaarlijkse pensie van 100 gulden, sinds 1598 burger van Leeuwarden 
en in 1599 en 1600 ouderling aldaar, overlijdt op 1 dec. 1600 en wordt in de 
Galileërkerk aldaar begraven.217 Op 10 sept. 1603 verkoopt Tyed Hoitema, 
weduwe van de medicus Seuerinus Eugalenus, een oud huis te Dokkum 
aan dr. Piter Jacobsz [Heerman].218

Op 1 mei 1616 wordt het sterfhuis te Leeuwarden geïnventariseerd van w. 
jf. Tied Hoytema, weduwe van dr. Seuerinus Eugalenus; op verzoek van dr. 
Gysbert Bouricius uit naam van jf. Maria Hessels, weduwe van Joost de Beer, 
heer van Lendele, en jr. Folckert Hessels; vrouwe Aldegonda van Achelen, 
huisvrouw van Pieter van Micault, heer van Indeuelde en Diepenstein etc. 
als lasthebbende van vrouwe Clementia van Hoitema, weduwe van Egram 
van Achelen, president van de Hoge Raad te Mechelen; dr. Wiglius Ooms, 
mede voor jr. Johan van Byller als man van jf. Ida Ooms, mitsgaders van 
Gerryt en Georgius Ooms, zijn broeders, en van jfs. Anna, Willemina en 
Joanna Ooms, zijn zusters, en nog als voogd van Anna Vermeer, dochter 
van Clementia Ooms bij w. Jaques Vermeer, jr. Daniel Ooms, jr. Adriaen 
Thas als man van jf. Jets Ooms, en jr. Joost van Cranephelt als man van jf. 
Geertruyd Ooms, allen erfgenaam van w. Tied van Hoytema voornoemd.219 
Enkele opmerkelijke posten in deze inventaris zijn: “een schilderie van 
dr. Seuerinus; een clein conterfeitsel van Folckert Hessels”; en “een 
silveren madalgie van de cardenael Granduelle, wegende twee lood; noch 
een silveren madalgie van de praesident Viglius, wegende anderhalff lood 
min een achtendeel”; en verder “veele verscheydene olde brieven, voor ’t 
meerderendeel geheel oldt ende sommigen in Friesch geschreven”.

A-VIp. Jets Hoytema.
Een tweede dochter, Jets genoemd, was in een eerste huwelijk verbonden met 
Franck van den Berge uit Delft, koninklijk raadsheer in het Hof van Holland en 
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later in de Hoge Raad van Mechelen.a Na diens dood trouwde zij [in 1560] mr. 
Jacobus Hessels,b koninklijk raadsheer in Vlaanderen, die ook een zoon en een 
dochter bij haar naliet, namelijk Folckertc en Maria.d

a. Mr. Franck van den Berge, sinds 1551 advocaat postulant bij het Hof van 
Holland, wordt april 1557 raadsheer in dat college, om nog geen halfjaar 
later bevorderd te worden tot raadsheer in de Grote Raad te Mechelen. 
Hij overlijdt in 1559.220

b. In 1561 bezit “jf. Jetz Hoytema, weduwe w. mr. Vranck van den Berghe, 
thans vrouw van heer Jacob van Hessel, raad in Vlaanderen”, een 
Bildtrente van 50 gulden.221 Marcus van Vaernewyck schrijft dat in de 
huwelijksvoorwaarden is vastgelegd dat Hessels afstand moet doen van 
het “haetelyk ampt” van procureur-generaal bij het Hof van Vlaanderen, 
maar als raadsheer in dat college zitting mag blijven houden. Voorts 
schrijft deze 16de-eeuwse chroniqueur dat Hessels op verzoek van zijn 
vrouw in 1567 bedankt voor het ambt van procureur-generaal bij de Grote 
Raad te Mechelen, maar dat hij na Jets’ overlijden nog datzelfde jaar 
wordt benoemd tot raadsheer in de Raad der Beroerten, beter bekend 
als de Bloedraad, een door de hertog van Alva ingestelde rechtbank om 
de deelnemers aan de Beeldenstorm (1566) en andere opstandelingen te 
bestraffen. Zijn protestantse tijdgenoten hebben hem ervan beschuldigd 
dat “hy des naermiddags in den Bloedraed zynde, gemeenelyk sliep, en, 
als men hem dan na zyn gevoelen vroeg, de oogen open trok en nog 
slaepdronke antwoordde: ad patibulum, ad patibulum (aen de galg, aen 
de galg)!” Vast staat dat hij uiteindelijk zelf gehangen wordt: op 4 okt. 1578 
wordt hij zonder enige vorm van proces opgeknoopt aan een boom door 
Gentse calvinisten, die onder leiding van Jan van Hembyze dan een waar 
schrikbewind uitoefenen.222

c. Folckert Hessels, kapitein in Spaanse dienst in het Regiment van 
Verdugo, sneuvelt op 3 juli 1592 bij de verdediging van Steenwijk.223 Hij 
laat een zoon jr. Folckert Hessels na, in 1616 mede-erfgenaam van zijn 
oudtante Tieth Hoytema (nr. A-VIo).
d. Maria Hessels, weduwe van Joost de Beer, heer van Lendele, is in 1616 
mede-erfgename van diezelfde tante Tieth.

A-VIq. Mints Hoytema.
Mints, de derde dochter, was [in 1561 te Swichum] getrouwd met Igram van 
Achelen,a [sinds 1560] koninklijk raadsheer en later [in 1570] president in het Hof 
van Friesland, die bij haar ook een [zoon] Folckert naliet.b

a. Igram van Achelen (’s-Hertogenbosch 1534-Mechelen 1604), in 1556 
student rechten aan de universiteit van Padua, groeit uit tot een van de 
steunpilaren van het Spaans-Bourgondische gezag in Friesland, wordt 
tijdens de Opstand in 1578 afgezet en in 1579 verbannen. Hij vervolgt 
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evenwel zijn loopbaan als president van het Hof van Friesland in 
ballingschap te Groningen en zal na de val van de Martinistad in 1594 
nog een grootse carrière maken in de Collaterale Raden in de Spaanse 
Nederlanden.224

In 1564 bezit jf. Meyntz van Hoitzema, vrouw van dr. Ygram van Achlen, 
raad in den Hove van Friesland, een Bildtrente van 100 gulden.225 Op 21 juli 
1606 stelt jf. Clementia van Hoytema, weduwe van Igramus van Achelen, 
“in tyde president in den Grooten Raede tot Mechelen”, zich borg voor 
haar dochter jf. Ida van Achelen, die bij scheiding met de andere kinderen 
van hun vaders nalatenschap erfgename is geworden van de in Friesland 
gelegen, [sinds 1580] geconfisqueerde goederen, dat de opkomsten van 
die goederen “tot profyte ende behoeff van haar voors. dochter joffre. 
Ida van Achtelen alleenich ende nyemants anders sullen comen ofte 
geconverteert worden”; op Clementia’s verzoek mede ondertekend door 
dr. Gabinus Foppens.226

Op 18 sept. 1609 wint jf. Clementia van Hoitema, weduwe van dr. Igraem 
van Achelen, als rechthebbende op de ingebrachte penningen van haar w. 
man, en mede voor haar dochter jf. Ida van Achelen, als rechthebbende op 
alle goederen van haar w. vader hier te lande [in Friesland] zijnde, tegen 
Roeland van Achelen, voor zich als erfgenaam van zijn moeder jf. Digna 
van Stuvelinck, in leven echte huisvrouw van Johan van Achelen, en mede 
vanwege zijn dochter jf. Allegonda van Achelen, geassisteerd met haar man 
Carel van Unia, als erfgenaam van haar moeder jf. Womck Mockema, die 
veroordeeld wordt tot betaling van 800 gg. onder deductie van 9 gg.227

b. Bij codicil van 14 maart 1577 bedenkt Viglius zijn neef Folcardus ab 
Acchelen, die op 19 dec. 1579 student wordt te Keulen, waar hij vier jaar 
lang verblijft bij Sufridus Petrus. Aan laatstgenoemde ontlenen wij de 
namen van de andere kinderen van Mints Hoytema: zoons Wilhelmus en 
Antonius en dochters Clementia, Aldegunda en Ida van Achelen.228

A-VIr. Ida Hoytema.
De vierde dochter, Ida genaamd, huwde mr. Willem Criep, pensionaris van Delft 
en later koninklijk raadsheer in Holland, van wie ze een zoon had, die vóór zijn 
moeder overleed.
Wilhelmus Criep (1535-1610) bekleedt achtereenvolgens de betrekkingen 
van pensionaris van Delft, raadsheer van de Hoge Raad van Mechelen 
en kanselier van het Souverein Hof van Gelderland te Roermond en 
daarnaast is hij bekend als Latijns dichter en als uitgever der Carmina van 
Janus Secundus, waarvoor hij een voorrede schrijft.229

A-VIs. Jel Hoytema.
De vijfde, na naamsverandering naar haar vader Jel geheten, huwde mr. Cornelius 
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Oem,a raadsheer in Holland, van wie zij twee zonen had, Folckert en Herman,  
en de dochters Mints en Ida enz.b

a. “Lees: Oem. Verder is deze Cornelius een zoon van Herman, wiens broer 
een tweede Herman verwekte, uit wie geboren is Maria Cornelis Oem, die in 
1645 trouwde met Cornelis Hoynck, mijn grootvader, heer van Papendrecht 
en Matena. Dus waren mijn grootvader en Jel Hoytema verwanten in de 2de 
en 3de graad.” Aldus een persoonlijke noot van Hoynck van Papendrecht 
in zijn editie van de Genealogia Ayttana (wiens aanwijzing door onze 
stilzwijgende correctie overbodig is geworden).
b. “Mr. Cornelis Oem, doctor in beyde rechten, raedt des koninghs in den 
Hove van Hollandt 1575, troude 1565 joffr. Gellia van Hotoma, van Olferda, des 
heeren presidents Viglii naeste nichte, ende hebben gewonnen 18 kinderen, 
waervan 14 tot staet gekomen zijn, als: joffr. Ida Oems, troude jonchr. Jan van 
Bylard, sy sterf 1638 en hadden kinders; joffr. Clementia Oems, hadde getrout 
Jacob Vermeer, sy sterf 1603 ende heeft een dochter naer gelaten; joffr. Maria 
Oems, sterf ongetrout 1609; dr. Volckard Oem, hadde getrout joffr. Barbara 
van Montzima uyt Vrieslant; heer Herman Oem, canonick in Oudemunster 
tot Vtrecht, sterf 1600; joffr. Jetsia Oems, troude 1609 Adriaen Tas, van 
Middelburgh, ende hadden kinders; mr. Viglius Oem, doctor in beyde 
rechten, troude joffr. Josina Meysters, mr. Maertens dochter, rekenmeesters 
van Hollant, ende wan mr. Martinus Oem, doctor in de rechten, troude 1629 
joffr. Margrieta Boucquets, daer moeder af was joffr. Wilhelmina Oems, 
ende hebben ghewonnen Wilhelmina, Cornelis, Eva ende Martinus Oem; 
joffr. Anna Oem, joffr. in’t Vrouwenclooster tot Utrecht; Gerrit Oem, was van 
St. Catharynen Ordre tot Utrecht; Daniel Oem, hopman in ’s keysers dienste 
geweest, troude 1614 joffr. Josina van Limburgh by Lingen, ende hebben 
gewonnen joffr. Clementia Oems, ghetrout met N. van Limburgh, haren 
neve; joffr. Wilhelmina Oems, bagynken tot Brussel; joffr. Johanna Oems, 
sterf in den Hage 1628; heer Georgius Oem, priester; joffr. Geertruyt Oems, 
troude 1613 jonchr. Joos van Cranevelt, ende hadden kinders”.230

De moeder van deze [genoemde vijf dochters], namelijk Mints [Aytta], stierf bij een 
bevalling in 1549; haar man [Jelle Hoytema] is haar weinig later gevolgd.

A-Vg. Gerbren Aytta, zoon van Folckert.
Gerbren, een jongere zoon van Folckert en Ida, geboren in 1519, was grietman van 
Wymbritseradeel en had als vrouw Tieth, een dochter van Lolcke van Rheen, bij 
wie hij een aantal dochters had. Tenminste twee daarvan zijn getrouwd.
In 1552 is Gerbe Folquertsz te Wirdum bewapend met een volle rusting 
maar dient hij onverwijld een bakkeneel aan te schaffen. In de jaren 1556-
1559 is Gerbrand van Aytta rentmeester van Stad en Lande en Drenthe, 
in welk ambt hij wordt opgevolgd door zijn schoonzoon Feyco van 
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Fritama.231 Er bestaat geen eenduidigheid over het jaar waarin Gerbren 
zijn overleden broer Seerp als grietman is opgevolgd. Baerdt van Sminia 
stelt dat dat in 1557 plaatsvindt.232 Andreae meent daarentegen dat Gerbren 
in 1561 grietman is geworden, hoewel hij hem op 6 mei 1559 al als zodanig 
heeft aangetroffen.233

In 1555/1556 koopt Gerben Folckerts Ayta onroerend goed.234 In 1559 
kwiteert Gerbrandt van Aytta voor de ontvangst van een som geld als 
gratificatie voor zijn broer Viglius, gegeven door de Staten van Friesland.235 
In 1564/1565 koopt Gerbrant Folckerts voor dr. Viglius Ayta een sate te 
Swichum van Anna van Hoxwier.236 Op 20 maart 1573 te Brussel hecht 
Viglius van Zuichem zijn goedkeuring aan de rekening van inkomsten en 
uitgaven inzake zijn bezittingen in Friesland over het boekjaar 1571/1572, 
opgemaakt en persoonlijk overhandigd door zijn broer Gerbrant Aytta, 
die als rentmeester deze goederen in beheer heeft.237

In de kerk van Swichum ligt een zerk met de volgende tekst: “1573 apr. 19  
Gerbrant Aytta van Zwichem rentmr. van Groningen ende Gron. 
Omlanden ende den lande van Drenthe grietman van Wynbritseradeel. 
Ter eere van hun vader resp. grootvader heeft Jagueline van Ayta van 
Zuichem wed. Pieter van Buygirs naderhant grietman van Wynbritserdl. 
ende die erfgenamen van Ida van Aytta van Zuichem huisvr. van Feiko 
van Frittema naderhant rentmr. van Groningen Gron. Omlanden etc. dit 
alhier gestelt.” Van de acht kwartierwapens zijn alleen Aytta, Helvadra, 
Bvckama en Schvitsma te zien.238

A-VIt. [Ida Aytta]
Namelijk Ida, [sinds 1560] de vrouw van Feicko Frittema,a koninklijk rentmeester 
in Groningen. Zij was in 1544 geboren en liet verschillende kinderen na, namelijk 
Bucho,b Eduarda,c Tieth, [Tiarda]d enz.e

a. Op 13 febr. 1555 verkoopt Feycke Fridsma te Franeker een rente van 
8 gg. uit Wybema sate, gelegen in de “Merne” in Groningerland, voor 
130 gg. aan Tyalcke Scheltez, burger van Leeuwarden.239 Op 12 maart 1574 
procederen Feycke Fritzma en Pieter Buygers (nr. A-VIu), “als factoers van 
dr. Viglius van Swychem, president in den Secreten Raedt van de coninck” 
voor het Gerecht van Idaarderadeel tegen Foppe Jacops.240 Op 5 aug. 1594 
blijkt dat jf. Ide Aytta, huisvrouw van Feico van Freytema, een rekest heeft 
ingediend dat in handen is gesteld van burgemeester Melle Coenders 
[van Groningen].241

b. Bucho a Fritzema, nobilis, wordt in 1577 student te Marburg a.d. 
Lahn en in 1579 te Keulen, alwaar hij op 13 dec. 1591 door rovers wordt 
doodgeschoten.242

c. Edwert Frittema trouwt met Pieter Micault, heer van Indevelde, in de 
jaren 1588-1597 drost van Lingen,243 die in 1616 als man van Aldegonda 
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van Achelen wordt vermeld onder de erfgenamen van dier tante Tieth 
Hoytema (nr. A-VIo).
d. Tjarda of Theodora Frittema is gehuwd met Thomas Gramaye, 
ontvanger van de Veluwe, bij wie een zoon die aan het Collegium Viglianum 
te Leuven zou hebben gestudeerd.244 In 1626 stuurt Theodora van Fritema, 
weduwe van Gramaye, een brief aan Viglius van Aytta.245

e. Suffridus Petrus noemt de volgende kinderen: Eduarda, Bucho, Tiarda, 
Tita, Folcardus, Ieskia (!), Viglius, Catharina en Iuo.246

A-VIu. [Jacquelina (of Hack) Aytta]
Jacquelina, de andere dochter van deze Gerbren, geboren in 1554, was door huwelijk 
verbonden met Pieter Buygers, zoon van mr. /264/ Joannes Buygers, grietman 
van Leeuwarderadeel. Pieter volgde, toen zijn schoonvader van bovengenoemd 
grietmanschap [van Wymbritseradeel] afstand deed, hem [in 1570] daarin op.
Volgens Baerdt van Sminia trouwden Pieter en Jacquelina op 1 okt. 1569 
“toen zijn schoonvader [Gerbrand van Ayta] hem de grietenij overdroeg 
en zich te Swichum met der woon nederzette”.247 Volgens Andreae wordt 
Pieter op 7 febr. 1570 aangesteld als grietman, van welke post hij wordt 
ontslagen tijdens de zuiveringen van voorjaar 1578, wanneer Friesland 
weer volop aan de Opstand meedoet.248 Rond 1580 kopen de echtelieden 
Peter Buygers en Jacobina Aytta, en Bauck Buygers als moeder van Wigle 
Aytta (nr. A-VIe), elk voor de helft, Laurentsma sate te Dronrijp.249 Op 11 
nov. 1608 procedeert jf. Jacquelina van Aytta, weduwe van Pieter Bugers, 
representerende de staak van Gerbrand Aytta, tegen Pieter Teetlum, als 
man van jf. Joost van Aytta (nr. A-VIi), representerende de staak van Seerp 
van Aytta, waarbij het Hof bepaalt dat zij opnieuw moeten loten.250 Nadat 
op 22 febr. 1606 “den edelen erenphesten Pieter van Buygers, koninkl. 
majesteits grietman van Wymbritseradeel” is overleden, sterft op 22 nov. 
1632 “die edele juffrouw Jaquelina van Aytta zyn wyff ”; zij liggen in de 
Jacobijnerkerk te Leeuwarden begraven.251

A-VIv. [Hack, Hack, Joost en Barbara Aytta]
Twee andere dochters [met de naam] Hack [en de dochters] Joost en Barbara zijn 
als kind gestorven.
Van een van deze dochters is in de kerk van Swichum een kinderzerk 
bewaard gebleven, 82 cm hoog en met hoekmedaillons en randschrift 
in Romeinse kapitalen, waarvan gelezen kan worden: 21 ianuary starf 
Barbara Aytta.252

A-VIw. Folckert Aytta, zoon van jonge Gerbren.
Bij Tieth kreeg Gerbren in 1546 een zoon Folckert, die in september 1571 in de bloei 
van zijn leven te Madrid in Spanje stierf.
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In 1568 vertrekt Folckert Aytta in gezelschap van zijn neven Bucho en Hette 
Seerps Aytta en Bucho Montzima (nr. A-VIj) en de gebroeders Sicke en 
Frans Dekema naar de universiteit van Salamanca; terwijl de anderen hun 
studie na 1570 in Italië vervolgen, blijft Folckert in Spanje achter, waar hij 
op 24 sept. 1571 ten huize van Joachim Hopperus komt te overlijden.253

A-VIx. [Ferck Aytta]
Na de dood van Tieth liet Gerbren uit de concubine Catherina Pieters een zoon 
[Ferck] van vier jaar oud na, toen hij, Gerbren, op [19] april 1573 in Swichum stierf, 
terugkomend uit Brabant, waar hij zijn broer, de voorzitter Viglius had bezocht, 
die ervoor zorgde dat zijn voornoemde zoon werd gewettigd.
Op verzoek van heer Viglius van Zwychem wordt Ferck Aytta, een 
natuurlijke zoon van zijn broer Gheerbrandt, “by hem geprocreërt in zyn 
weduwelicke staet aen Caterine Pietersdr, doen ter tyt oeck ongehuwet 
zynde”, in 1574 gelegitimeerd.254 Bij testament van 1577 bedenkt Viglius 
“Ferrico filio naturali Gerbrandi fratris mei”.255 Op 30 nov. 1609 procedeert 
Ferck Aytta, voor 1/3 erfgenaam van zijn moeder Tryn Pieters, tegen Ale 
Claasz en Auck Aledr, gesterkt met haar man Uupke Freriks.256 Mogelijk 
is Ferck identiek aan Ferdinand Aytta, die na zijn huwelijk met Maria de 
Rycke kanunnik van St. Bavo te Gent wordt; uit dat huwelijk een dochter 
Alida van Aytta, echtgenote van Renier de Vos van Vossenburg, heer van 
Nederstein (overl. 7 mei 1635).257

A-Vh. [Maria en Folckert Aytta]
Folckert [Aytta] dan verwekte, nadat zijn echtgenote [Ida Hanya] was overleden, 
tijdens zijn weduwnaarschap bij de concubine Wobbel twee kinderen: Maria die 
alleen een dochter Ida [Aytta] naliet, en een zoon mr. Folckert, proost van Bethune 
en kanunnik van Sint Bavo te Gent.
Maria en Folkaert, natuurlijke kinderen van “wylen Folckaert Aytta 
van Zuychem, by hem geprocreërt aen den lichaem van eenen vrauw 
persoon genaempt Vobbel, beyde doen vry ende ongebonden wesende” 
worden in 1553 gelegitimeerd.258 Op 18 en 30 nov. 1561 wordt Wolcardus 
Zuychem(ius), Frisius, student te Leuven.259 Op 11 aug. 1573 schrijft Bucho 
Aytta aan zijn zwager Peter Teethlum met mededelingen over hun oom 
Folkardt, die “possesseur is vande prebende”, die dat jaar door Viglius 
van Aytta te Swichum is gesticht.260 Bij testament van 1577 bedenkt Viglius 
zijn broer mr. Folcardus ab Aytta, proost van Bethune en kanunnik van 
Sint Baaf, en Ida, dochter van diens zuster Maria.261 In 1582 dienen mr. 
Folckert Ayta, “eertyts proost van Betunen, en juff. Ida Ayta, desselven 
proostes sustersdochter, nu ter tyt wonende binnen Utrecht” een rekest 
in bij Gedeputeerde Staten van Friesland.262 Volgens Suffridus Petrus 
is Maria Aytta gehuwd met Eecke Bauckes en haar dochter Ida met 
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Theodoricus Dobben.263 Ida Aytta overlijdt in 1595 in Utrecht.264 Folckert 
eindigt zijn carrière als cantor van de St. Bavokerk te Gent, alwaar hij 
op 6 april 1620 overlijdt en begraven wordt in de kapel van Viglius  
ab Aytta.265

A-IVe. Mints Aytta, dochter van Gerbren, en haar zes kinderen.
Van de dochters van Gerbren en Jets schijnt Mints Aytta, die op 1 oktober 1515 
stierf, de oudste te zijn geweest.
Mints Aytta is getrouwd met Dooitse Wiarda, een zoon van Tjalling 
Wiarda en Ael,266 die op 11 juni 1498 sneuvelt bij Wirdumer molen 
tussen Schierhuis en Barrahuis in een gewapend treffen tussen de 
stad Leeuwarden enerzijds en de meenten van Leeuwarderadeel, 
Idaarderadeel en Rauwerderhem anderzijds; volgens Worp van Thabor 
zijn er toen twaalf “rycke, stemmige huysluiden” uit Wirdum en andere 
dorpen doodgeslagen.267 Uit de Vita Viglii leren we de namen van vier van 
die huislieden kennen, die een familieband met de Aytta’s hebben: Sake 
Sipkes (nr. A-IVh), Dooitse Wiarda, Feike Hettema (nr. A-IVo) en Ritsert 
Attes (nr. A-Vu).268

In 1511 verhuurt Mente Doottzem 4 pm meden te Wirdum aan Hottie 
Lywaz, welke landen in 1540 eigendom zijn van Bocke Doyties [Wyarda].269 
In 1511 huurt Mentz Ditties, die in 1540 Mints Doeytie weduwe wordt 
genoemd, te Wirdum 6 koegangen en 17 pm meden van klooster Foswerd 
en anderen.270 In 1511 bezit Myntie Doytieme een aandeel van 7 fl. en 21 st. 
in een sate te Roordahuizum.271 In 1511 verhuurt Myntie Dooitma voor 15 
fl. een sate te Warga.272

A-Vi. Mr. Tzaling en [mr.] Doytse [Wyarda].
[Mints] liet Doytse Wyarda twee zonen na, beiden meester in de schone kunsten, 
namelijk de priesters Tzalinga en Doytse,b vroeger Pibe genoemd, die na de functie 
van pastoor uitgeoefend te hebben, een prebende zonder zielzorg bezaten te 
Swichum, waar ze ook gestorven zijn.
a. Mr. Tzaling Wiarda, 1508 student te Leuven, 1519-1527 pastoor te Warga, 
1541-1543 pastoor te Weidum, 1548 prebendaris te Swichum, overl. 5 sept.  
1555, begr. Swichum.273 Op 2 april 1527 is mr. Tzalingk, pastoor te Warga, 
mede-volmacht van mr. Beerndt Bucho [Aytta] (nr. A-IVa).274 In 1551 
procedeert mr. Tzalingh Wiarda voor zichzelf, voor zijn broers en zusters 
en voor zijn [natuurlijke] dochter Katryne tegen jf. Eelcke Eminga [geboren 
Jarla] als tutrix van haar kinderen bij w. Minne Eminga.275

b. Mr. Doytse Wiarda, 1513 student te Leuven, 1529-1531 prebendaris 
te Bolsward, 1536-1547 pastoor te Wirdum, laatstelijk prebendaris te 
Swichum, overl. 18 dec. 1548, begr. Swichum.276 Op 7 nov. 1527 is mr. 
Dothius Uyarda, priester en notaris, getuige bij het testeren van Lutthye 
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Harincxma op Minnemahuis te Leeuwarden.277 Op 8 mei 1533 is mr. 
Doytias Wiaerda getuige bij het testeren van Anna Wattema in het klooster 
Siegerswoude, op 24 okt. later dat jaar van Wytthie van Cammingha en 
diens vrouw Remtz te Leeuwarden en op 5 maart 1539 van heer Douwe 
Syuerdtsz.278 In de jaren 1539-1540 procedeert Wybe Hettez (nr. A-Vaa) in 
kwaliteit tegen mr. Doettye Wyarda en de zijnen.279 Op 14 febr. 1547 wordt 
mr. Doetthie, pastoor te Wirdum, vermeld als testamentair executeur van 
w. Tiepke Broersz (nr. A-IVq).280 Mr. Doytse heeft een natuurlijke zoon, 
die op 9 juli 1548 als Bocho Dothie Viarde, afkomstig uit Swichum, wordt 
geïmmatriculeerd aan de Universiteit van Leuven en de stamvader zal 
worden van de Oostfriese Wiarda’s.281

A-Vj. Bocko [Wyarda].
Dezelfde Mints liet ook een zoon Bockea na, die Jorryt Bockesb bij zijn eerste 
vrouw Wyts verwekte. Deze [Jorryt] liet bij [Fedt Harings] van Rinia een zoon mr. 
Haring Wyarda,c pastoor in Swichum, na en een [zoon] Bocke.d [Bocke] verwekte 
bij zijn tweede vrouw Rieme, zijn verwante,e dochter van Lieuwe Tyepma - met 
apostolische toestemming - Doytsef en Wyts, de echtgenote van Joannes Meynerts 
Hillema,g en Bucho.h

a. In 1511 is Bocka Deytiaz (Doytiaz) landheer van twee sates te Grouw.282 
Op 26 mei 1525 zijn Boocke en Aede Doetyezoonen volmachten van 
Idaarderadeel.283 In 1531 wordt Bocka Doytya vermeld als volmacht van 
Idaarderadeel.284 In 1533 en 1535 procedeert Syurdt Tiepna tegen Bocke 
Doythiez en Hette Feddez [Jelgersma].285 In 1540 is Bocke Doyties eigenaar 
van een sate te Wirdum, die in 1511 aan Lywa Tieppema toebehoorde.286 
In 1543 worden Bocke Doeytyoz (Doeytziez) erven als naastligger te 
Roordahuizum vermeld.287

b. In 1543 is Jorryt Bockez eigenaar en gebruiker van Tiercksma guedt 
te Roordahuizum en wordt hij als naastligger te Rauwerd vermeld.288 
In 1544/1545 kopen Jorrit Bockes en Fed een rente uit Jarcksma sate.289 
In 1552 is Jorrijt Bockez te Roordahuizum bewapend met een harnas, 
ringkraag, speets en degen. In 1558 procedeert Jorrit Bockes Wiarda als 
volmacht van Friens, Warga, Idaard, Grouw, Wartena en Warstiens.290 Op 
17 nov. 1564 wordt Jorrit Bockez Tyercksma als getuige te Leeuwarden 
vermeld.291 In 1566 laten de twee geestelijken en de kerkvoogden van 
Roordahuizum, onder wie Jorrit Tiercksma, de drinkhoorn van de 
Patroon aldaar restaureren.292 In 1577 is Jorryt Bockez generale ontvanger 
van Idaarderadeel.293 Begin 1577 is Iorrit Bockes Wiarda namens Oostergo 
op de Landdag aanwezig.294

Behalve de twee navolgende zonen heeft Jorryt Bockes nog twee kinderen, 
die vermeld staan bij zijn tweede vrouw Catharina Jelgersma (nr. E-Vd).
c. Mr. Haring Wiarda wordt onder de naam van Haringius Rordahusum 
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in 1551 student te Leuven en laat zich in 1554 als Haringius Tyercssma aan 
de universiteit van Keulen inschrijven.295 Hij is pastoor, aanvankelijk te 
Warga en sinds 1571 te Swichum, waar hij op 20 juli 1572 overlijdt.296

d. In 1573/1574 wordt Bocke Jorritsen burger van Leeuwarden. In 1583 
worden Bocke Jorryts en Wyts Ghysberts als echtelieden te Leeuwarden 
vermeld.297 In 1584 wordt Wyts Gysberts, weduwe van van Bocke Jorryts 
Wyaerda, als erfgenaam van Ansck Gysberts vermeld.298 Uit dit huwelijk 
zijn navolgende kinderen bekend: Fedt Wiarda, in 1589 vrouw van 
Joachim Hoppers, secretaris van Wymbritseradeel; Gysbert alias Georgius 
Wiarda, in 1589 onder curatele van dr. Jacobus Bouritius, in 1592 student 
te Franeker, 1594 te Heidelberg, 1597 te Basel en Genève, en in 1604 onder 
mysterieuze omstandigheden overleden; en vermoedelijk ook Joryt 
Bockesz, in 1608 te Roordahuizum, die dan “tot stuyr syn sobere staet” 3 
gulden krijgt uitgekeerd van de ontvanger de kloosteropkomsten.299

e. Rieme Tyepma (nr. E-IVs) is een dochter van Lieuwe Tyepma en Eeck 
Wigles Hania (nr. E-IIIg).
f. Doytse Bockes Wiarda is gehuwd met Ida Aedes Reynalda, weduwe van 
Wybren Auckes Waltinga, boer te Snikzwaag en grietman van Haskerland.300 
In 1546/1547 kopen de echtelieden Dythie Bockes en Yde land.301 In 1552 
is Doeyttie Bockez te Roordahuizum bewapend met speets en degen. In 
1554/1555 verkoopt Dotthie Bockes land te Wirdum.302 In 1555/1556 verkoopt 
Doytthie Bockes de sate Unye te Roordahuizum.303 In 1559/1560 verkoopt 
Doettie Bockes een huis te Roordahuizum.304

Hun zoon Bocke Doytses Wiarda, geboren rond 1550, verkoopt in 1575 
land in Aytta sate te Roordahuizum en in Klein Hemriksend te Warga aan 
Viglius, is in 1578 bijzitter van Idaarderadeel en overlijdt als secretaris van 
de dijkage in 1603 te Harlingen.305

g. Op 9 mei 1564 wordt 2 pm land in Aytta sate te Roordahuizum decretaal 
verkocht om een schuld van 30 gulden te delgen, die Jan Meynertsz Hillema 
namens zijn kinderen heeft aan Willem Fransz en Anna, echtelieden en 
burgers binnen Leeuwarden.306 Jorrit Bockez [Wyarda] te Roordahuizum 
en Riemet Tiepna te Leeuwarden maken dan van de gelegenheid gebruik 
om een bijbehorende halve pm eveneens te verkopen. Gerbrant Ayta, 
grietman van Wymbritseradeel, tekent als oom en toeziender van de 
kinderen van zijn w. broer Seerp Ayta protest aan, maar hij krijgt als 
hoogste bieder vanwege Folckert Seerpsz Ayta de koop toegewezen.
h. Deze Bucho wordt ook wel gezien als de stamvader van de Oostfriese 
Wiarda’s, maar dat lijkt uitgesloten te zijn.307

A-Vk. Aede [Wyarda] en zijn acht kinderen.
Aede [Wyarda],a de vierde zoon [van Mints], had bij Gees [Bouwes]b vier zonen en 
evenveel dochters, namelijk Doytse,c Pibe die trouwde met [Catharina] dochter van 
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Kempo Unya,d Bouwe en Aede en de dochters Anna, Ulck, Mints en Syts, de vrouw 
van een boer op Hemriksend.e

a. Op 20 mei 1539 verliest Wybe Hettez te Wirdum een proces van mr. 
Doettye Wyaerda, pastoor aldaar, waarbij gepleit werd over de huur van 
Sacklama guedt aldaar, gebruikt door Aedge (!) Doettiez.308 In 1540 huurt 
Aede Doeyties een sate te Wirdum, die in 1511 werd gebruikt door Oena 
Tzalincxs [Wyarda] en die grotendeels eigendom is van de “Wirdumre 
priesters” en anderdeels de geestelijkheid van Warga toekomt.309 In 1540 
bezit Aede Doeytyez een sate Wirdum, die in 1511 in eigendom was van 
Watye Harincxma.310 In 1540 bezit Aede Doeytiez 6 pm meden en 3 pm 
fennen te Goutum.311 In 1542 bezit Aede Doeytze een aandeel in Popckema 
sate te Weidum.312 In 1543 worden Aede Doettyez erven als naastligger te 
Goutum vermeld, maar te zelfder tijd wordt Aede Doeytiez als bewoner 
van Saecklama goedt te Wirdum vermeld.313 Volgens Upcke van Burmania 
overleed Aede in 1541.314

b. Gees is een dochter van Bouwe Broers en Ulck Saeckes Popckema  
(nr. A-Vt).
c. In 1552 is Doethie Aedesz te Wirdum bewapend met speets en degen en 
dient hij onverwijld een rusting en bakkeneel aan te schaffen. In 1554 wordt 
Doeytthie Edez te Wirdum als naastligger vermeld.315 Reynck Poppesz te 
Wirdum “ut dye namen syner huysvrouwe met hoer kynt gheprocreërt 
bij wl. Doeytthye Aedesz hoer man” procedeert op 1 dec. 1561 tegen Eelke 
Hayesz te Winsum.316

d. “Catharina, natuerlicke dochter van heere Kempo Wnya, priestere 
[woonende in Vrieslant], by hem geprocreërt in zynen priesterlycken 
staet” wordt in 1559 gelegitimeerd.317 Heer Kempo is pastoor van Beers en 
overlijdt in 1560.318 In 1578 wordt Pybbe Aeddes te Woorpsterbueren onder 
Wirdum voor 6 cg. in de personele impositie aangeslagen.319 Op 19 april 
1585 wordt op verzoek van de mombers Oene Aedesz en Feycke Tyaerdts 
het sterfhuis beschreven van Pybe Aedez en Tryncke Cempedr, destijds 
echtelieden te Wirdum.320

e. De zoon Aede - waarvoor wellicht Oene gelezen moet worden - en de 
dochters Mints en Syts Aedes zijn niet aangetroffen, maar er is in ieder 
geval nog wel een andere zoon: Oene Aedes Wyaerda, boer op Saecklema 
op de Hem onder Wirdum.321 In 1572 blijkt dat One Adesoen 3 pm land 
te Swichum aan dr. Viglius heeft verkocht.322 In 1578 wordt Onna Aedes 
te Hemsterabueren onder Wirdum voor 3 cg. in de personele impositie 
aangeslagen.323 Op 4 mei 1579 blijkt dat Oene Edesz in plaats van w. Buwe 
Aedes (wiens nagelaten weduwe Aet een zuster is van Sipke Kempez) is 
aangesteld als curator over Doeytze, Jets en Beyts (uitbesteed bij Aet Ones 
moey), de jongste weeskinderen van w. Aucke Jongesz bij zijn eerste vrouw 
w. Anna Aededr.324 In 1580 betaalt Oene Aedes te Wirdum aan elk van de 
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vier lenen aldaar “10 gg. vor 10 pondemate in sin sate”.325 1585 wordt Oene 
Aedes te Wirdum vermeld als oom van Aede Wybrens, die erfgenaam is 
van zijn moeder Wlck Aedes.326

A-Vl. Ael [Wyarda].
Ael, een dochter van Doytse [Wyarda] en Mints Aytta, was getrouwd met Focke 
Eesckes te Oldeboorn;a van dezen stammen af: Eescke in Oldeboorn; Doytse,b die 
op het goed Klein Hemriksend woonde; Ael, getrouwd met Douwe Pibes [Abbema]
c te Grouw; Sipck, getrouwd met Wytse Pibes [Abbema] te Grouw;d en nog een 
dochter [Auck], getrouwd met Siger [Watses] te Irnsum.e

a. In 1511 bezit Focka Eeskes een aandeel in een sate te Roordahuizum, 
waarin ook andere familieleden als Hetta Gerrytsz [Friesma] (nr. A-Vq) en 
Jets Gherbrents [Aytta] (nr. A-IIIb) eigendom hebben.327 Op 26 febr. 1538 
verliezen Wlcke en Eeske Otte zonen te Grouw een proces van Foecke 
Eeskes, die op een sate te Poppingahuysen onder Oldeboorn woont, 
waarvan Wlcke en Eeske de eigendom van 1/3 deel pretenderen.328 In 1540 is 
Focke Eeskens eigenaar van oud Aytta-bezit te Wirdum.329 In 1550 is Focke 
Yskez van Boorn vanwege Utingeradeel volmacht ten landdage.330 Op 9 
maart 1563 vormen Focke Eeskes voor zijn kinderen bij w. Anna Arckdr 
en Tjaert Wattyes namens zijn vrouw Eets Arckdr een procespartij.331 Anna 
en Eets zijn dochters van Aerck Inties te Oldeboorn, 1549 volmacht ten 
landdage.332

b. Omtrent Allerheiligen 1552 koopt Doytie Ffoeckez voor 351 gg. het huis 
op Luttick Hemrickeyndt te Warga van de echtelieden Pier Tiaerdtz en 
Meyns.333 In 1561 wordt Doytse vermeld met zijn vrouw Wobbel Gabbedr.334 
In 1571/1572 ontvangt Gerbrant Aytta als gecommitteerde van Viglius 11 gg. 
“voer een vierdepaert van een saete landts gelegen alder [binnen Verragae] 
naest Hemrickeyt die nu by Doetze Foeckezoen gebruyckt wordt”.335

c. Douwe Pybez te Grouw, in 1550 vanwege Idaarderadeel volmacht ten 
landdage en in 1552 bewapend met speets en degen, is een broer van 
navolgende Wyttie (en Jorryt) Pybes, die zonen zijn van Pyba Jorrytz, die 
in 1511 gebruiker en grotendeels eigenaar is van Abbema sate te Grouw, 
dan ook bezit in Goutum en Roordahuizum heeft en wiens erfgenamen 
in 1543 als naastliggers te Grouw worden vermeld.336

Van Douwe Pybez en Ael Fockes zijn twee zoons bekend: Bocco Douwesz 
Abbema, die als deurwaarder van het Hof van Friesland op 17 jan. 1610 
overlijdt en in de Grote kerk te Leeuwarden begraven wordt;337 en Pybe 
Douwez, overleden voor 1568 als man van Anna Jansdr [Gravius], dochter 
van Jan Oenesz en Rieme Hoytedr [Hoytema].338 Pybe en Anna zijn de 
ouders van Nanne Pybes Abbema, man van Tyetscke Sipckes Rispens, en 
van Hieronimus Abbema, achtereenvolgens getrouwd met Auck Roersma 
en Eetscke Broers van Hania.339
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d. In 1552 is Wyttie Pybez te Grouw bewapend met speets en degen. Op 
6 okt. 1556 procedeert Wytthie Pybes als volmacht van Grouw.340 In 1564 
verklaart grietman Feicko Dircx van Idaarderadeel dat Wytthie Pibez zich 
[24] jaren geleden hevig scheldend en met geweld heeft verzet tegen een 
poging om zijn broer Jorryt Pibez te arresteren wegens vervalsing van 
brieven en zegels, en dat diezelfde broer nu in 1564 nog steeds voortvluchtig 
is en zich buiten Friesland ophoudt.341 Die broer is mogelijk identiek aan 
Jurgen Abbema, die rond het jaar 1567 als “surgyon” wordt opgenomen 
onder “the Freemen of the City of York”.342

Op 6 nov. 1566 koopt Wytye Abbema voor 210 gg. de volledige inventaris 
van een “apothecarye” van mr. Warner Andriesz te Sneek; de desbetreffende 
contractbrief is mede ondertekend door Pybe Jorrytsz Abbema; later op 14 
juni 1567 wordt dienaangaande vastgelegd dat de echtelieden Wytye Pybez 
Abbema en Sipcke Ffoeckedr 100 gg. van deze 210 gg. nog een jaar op 
rente zullen mogen houden.343 Op 10 juli 1571 wordt een huis in de buren 
van Grouw van de echtelieden Wytthie Pybema (!) en Sipck Fockedr voor 
43 gulden en 10 stuivers decretaal verkocht.344

Uit het huwelijk van Wytthie en Sipck is één zoon bekend, Pibe, die in 
1583 wegens bigamie uit Friesland wordt verbannen. Sindsdien gaat deze 
religieuze kameleon op zijn eindeloze omzwervingen afwisselend als 
pestmeester, pastoor en predikant door het leven en staat dan bekend 
als Pibo Ovittius Abbema. Zijn levensverhaal is opgetekend door Paul 
Abels: Ovittius’ Metamorphosen; de onnavolgbare gedaanteverwisselingen van 
een (zielen)dokter in de reformatietijd.345

e. In 1543 beurt de pastorie van Irnsum 12 st. “vuyt Minnema zaete, 
daer Syger Watyesz nv ter tyt op woent”.346 In 1578 wordt Auck Sygers te 
Irnsum voor 2 cg. in de personele impositie aangeslagen.347 In mei 1584 
verkoopt Aucke Foeckedr, weduwe van Syger Watses, 14 einsen land in 
Ongerhuystera sate te Irnsum aan Wopcke Douwes [Wigara] ter Soel; 
Focke Sygers en Vitus Ritsardi tekenen.348

A-Vm. Catharina [Wyarda].
Mints had ook nog een andere dochter, Catharina genaamd, wier kinderen mij niet 
voldoende bekend zijn. /265/
Een van die kinderen – of een kleinzoon? – zal Adam Tyaertsz zijn geweest. 
In 1561 krijgt zijn weduwe Mary Gerbrantsdr te Leeuwarden toestemming 
bezit van haar minderjarige zoon Jan Adamsz, “die in zyn gehoer ende 
spraeck becrenckt” is, decretaal te verkopen, omdat de vader verwikkeld 
was in een proces met de andere erfgenamen van Oene Tsalincksz 
[Wyarda] over de verdeling van diens nalatenschap en mede daardoor 
schulden heeft nagelaten.349 Het betreft landen en renten, gelegen in 
meerdere percelen, die de zoon uit het bezit van voornoemde Oene heeft 
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geërfd en die jaarlijks 24 gg. opbrengen, namelijk: 1/4 part van de helft 
van Winie saete te Roordahuizum, meier: weduwe Dirck Steeckelbosch; 
1/8 part van Cleyn Hemryckeynde te Warga en 1/8 part van de helft van 
Ublinga aldaar, meier beider sates: Doettie Fockez; 3 gg. rente uit Hette 
Hilles sate te Roordahuizum; 1/4 part van 2 pm land in Lutke Douwe saete 
by Wirdumermoelen, meier: Lutke Douwes zoon; 1/4 part van 3½ pm op 
Heckmieden, meier: weduwe Ritsert Autsz; 1/8 part van 2 pm en 1½ zwat te 
Wirdum, meier: weduwe Aede Doettiez [Wyarda]; 1/4 part van Aesgema saete 
te Grouw, meier: Jacob Rempckes. Foppe Campstra en Anna Campstra, die 
eigenaar zijn van Lutke Douwes sate, tekenen protest aan, alsook mr. Suyrt 
Aesgema vanwege Cent Oedtsz en Ryoerdt Obbez, burgers van Leeuwarden, 
voormonden over de kinderen van w. Jacob Harmensz, die uit Hette Hilles 
sate en Winie twee renten van elk 3 gg. bezitten (destijds door de vader op 
2 jan. 1555 gekocht van Marie Gerbrantsdr van Amsterdam, als moeder en 
“wettige administratrix” van haar zoon Jan Adamsz).350 De percelen worden 
gekocht door dr. Tsalinck Eysinga als voormond over Tryncken Anthonis 
Galemadr, Floris Abbinga, de echtelieden Doettie Fockez en Wobbel 
Gabbedr, Douwe Reynersz te Leeuwarden, Frans Hemmes vanwege Hette 
Wybes te Wirdum, en Hette Wybes vanwege Buwe Aedez [Wyarda].
Uit de breukdelen valt op te maken dat Jan Adamsz voor een kwart 
erfgenaam is van Oene Tsalincksz. Kennelijk is Jan de enig overgebleven 
nakomeling van Catharina Wyarda. De andere erfgenamen zullen de 
kinderen van Catharina’s broers Bocko en Aede en zuster Ael zijn geweest. 
Haar andere broers, de priesters mr. Tzaling en mr. Doytse, waren toen al 
zonder wettig nageslacht overleden.
Een andere (klein)zoon van Catharina Wyarda kan Tyaerdt Tyaerdts te 
Grouw zijn geweest, die een neef is van Jorryth Bockes [Wyarda] (en van 
Mattheus Saepes).351

A-IVf. Swob Aytta, dochter van Gerbren.
Swob, de tweede dochter van Gerbren en Jets, die woonde bij haar broer mr. Bucho, 
toen pastoor in Grouw, was getrouwd met Ulbe Hilles in Oosthem. Genoemde 
Swob stierf in 1494, een zoon [Hille] en een dochter [Ebel] nalatend.
Op 27 nov. 1506 heeft Obba Agga statdrager voor het Gerecht van Sneek 
“myt frye wille angenomen Olbet Hillaz in Oesthem van doctor Harinx 
[Sinnema] wegen toe betalen 9 klinckerden”.352 In 1511 woont Olbet Hillaz 
als eigenerfde op Popsma gued te Oosthem, in welk goed zijn broers 
kinderen en zijn zuster Jesela elk 14 pm bezitten.353

A-Vn. [Hille Ulbes]
De zoon, Hille genaamd, trouwde met Reynsck Doeckes van Leeuwarden. Hij had 
bij haar geen kinderen.
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Op 2 april 1523 is Hillonis Ulbodi, man van Reynsck Simonis, getuige 
bij het testeren van dominus Feddo Popkema.354 Reynsck is weduwe van 
achtereenvolgens Doecke Gralda en Tiaerdt Hanya (nr. E-IIIf ). Zij is een 
dochter van Langa Symen alias Symen Jansz bij een dochter van Gerryt 
van Belcum (testeert 1480);355 welke dochter volgens de genealogische 
traditie Ids of Ieds heet.356 Feit is dat Reynsck uit haar eerste huwelijk een 
dochter Jets Doeckes heeft, die rond 1540 overlijdt als laatste telg van deze 
staak, die uiteraard ook gerechtigd is tot het door voornoemde Gerryt 
gestichte Sint Christophorileen.357

A-Vo. [Ebel Ulbes]
Ebel, de vrouw van Idts Lycklesa uit Gaasterland, liet een zoon Hilleb na en [een 
dochter] Maria, de vrouw van Sicke Aesges [Albada]c van wie zij twee zonen 
[Aesged en Idts]e had en een dochter [Ebel], getrouwd met Sabinus Womelius [alias 
Stapert], burgemeester van Sneek.f

a. In 1511 huurt Ids Liclaz voor 32 fl. een sate te Nijland van het klooster 
Hemelum en is daar zelf dan eveneens gegoed.358 In 1540 is Idts Lickles 
eigenaar van oud Aytta-bezit te Wirdum.359

b. In 1552 is Hille Ydtsz te Nijland bewapend met harnas, ringkraag, speets 
en degen. In 1562 is Hille Ids volmacht van Wymbritseradeel.360 Op 15 okt. 
1591 wordt de “brieven ende instrumenten bevonden in den sterffhuyse 
van wylen Hille Idtz beschreven by Wyne Hansz burgemr. ter presentie 
van Gatze, Idtz, Wlbe, Focke ende Grate Hillezonen”.361 Op 10 juni 1592 
procederen die vijf zonen als erfgenamen van hun vader tegen Riuerdt 
Tyaerdtsz en Syerck Emedr, echtelieden te Nijland, bewoners van de sate 
en landen aldaar van w. Hille Idsz gekocht.362

c. Op 19 nov. 1551 procedeert Sicke Aesgez te Sibrandaburen, voor zichzelf 
en vanwege zijn vrouw Mary en haar broer Hille Ytsz, tegen Sicke Oetsz 
oppe Campen wegens ontruiminge van een halve sate, de Campen 
genaamd, en de vruchten daarvan door de gedaagde genoten sinds Ydts 
Lycklesz’ dood.363 In 1552 is Sicke Aesgez te Gauw bewapend met harnas, 
ringkraag, speets en degen. In 1560 procederen Watthie van Cammingha, 
mr. Frans Eyssinga ende Aesge Albada “voor hen selven ende mede als 
volmachten van de anderen heerschappen ende gemeene huyssluyden van 
Wirdum”.364 In 1566 is Sicke van Albada substituut van grietman Gerbren 
Aytta van Wymbritseradeel en in 1573 dijkgraaf van die grietenij.365

d. In 1578 wordt Aesge Sickez te Bolsward voor 6 cg. in de personele 
impositie aangeslagen.366 De Albada’s gaan na 1580 in ballingschap.367 
In 1595 kopen Aesge Sickez Albada en Beyts Cornelisdr 1/5 van 13 pm te 
Exmorra.368 Op 30 april 1604 procedeert Aesge Sickes Albada, voor zich en 
als medecurator over mr. Sake Staperts weeskinderen en over Ids Albada, 
tegen de voogden van het Weeshuis te Sneek, die als rechtsopvolgers van 



172 genealogysk j ier boek 2 011

het convent Groenedyck de eigendom op een jaarrente van 3½ gg. uit de 
door Aesge gebruikte sate opeisen.369 In 1606/1607 betaalt Aesge Sickes 
Albada te Sijbrandaburen 4 gg. aan jaarlijkse renten aan de ontvanger 
van de kloostergoederen als rechtsopvolger van Nyclooster.370 In 1612 
verkopen Aesge Sickesz Albada en Beits Cornelisdr te Sneek een huis c.a. 
te Bolsward.371

f. In 1585 zijn Johannes Hesselsz [Rheen] en Hille Idsz te Nijland 
voormonden van de weeskinderen van w. mr. Sake Stapert en Ebel.372 Eind 
februari 1589 wordt te Sneek het sterfhuis geïnventariseerd van Riemcke 
Jongma, weduwe van Ids Albada, op verzoek van mr. Hidde Folsgare, 
als curator over het enige kind Idtz Albada (naderhand getrouwd met 
Tietscke Hessels Aysma); aansluitend wordt in die inventaris ook de 
inboedel beschreven van mr. Saecke Stapart.373 In 1596 zijn Aesge Sickez 
van Albada en Wlbe Tyaerdtz Buwalda curator over de kinderen van mr. 
Sake Stapert.374

A-IVg. Syts Aytta, dochter van Gerbren, en haar zes {?} kinderen.a

Syts, de derde dochter van Gerbe en Jets, was getrouwd met Renick Sioerdts 
Camstra, die geen enkele zoon naliet, doch wel vele dochters.b

a. Er worden slechts vijf kinderen gegeven en meer lijken er ook niet 
geweest te zijn; in 1540 wordt althans van die kinderen gesteld dat “Saep 
Jansz ende Wyttie myt hoer adherenten onder hoer vyven” destijds een 
aandeel in een sate te Wirdum bezaten en dat van dat aandeel 2/5 delen 
waren verkocht en dat de andere 3/5 delen dan (in 1540) worden bezeten 
door “Hette Gerroltssoon [Friesma], Gerloff Aepckens kynderen ende 
Taecke Douwes kynderen”.375

b. In 1511 is Renick Sywertsz meier van een sate te Warga, waarin hij zelf 
een klein aandeel bezit.376 Verder is hij dat jaar gegoed in negen andere 
sates in Idaarderadeel, van welk bezit de huurwaarde bijna 40 fl. bedraagt. 
Hij is een zoon van Sywrdt Kamstera, 1450 vermeld als oud-rechter in 
de Leppa en 1470 te Aegum, op zijn beurt een bastaardbroer van Renick 
Camstra (F-IIa).377

A-Vp. Rints [Renicks].
Namelijk Rints, getrouwd met Gerlof Aepckes [Hotsma],a liet een dochter Bauck 
na, non in het klooster Smalle Ee, en Syts, de vrouw van [achtereenvolgens Hessel 
Tyepckes en] Wibe Gerrits[ma] te Beers;b en twee zonen: Aucke Gerlofs te Warga,c 
en Renick Gerlofs, die het goed Rollema te Aegum erfde, dat is geconfisqueerd 
vanwege [zijn deelneming aan] de partij van de Geuzen.d

a. In 1511 is Gerleff Aepkes eigenaar en gebruiker van een sate te Warga.378 
In 1531 wordt Gerloff Aepkez vermeld als volmacht van Idaarderadeel.379 
Op 20 sept. 1537 sluiten Gerleff Opckesz (!) en de kerkvoogden van Beers 
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een wandelkoop.380 Op 20 dec. 1538 procederen Hilcke Feckes in Dijken 
en Jan Payes op Harich tegen Ryoert en Gerloff Aepckes, welke laatsten 
veroordeeld worden om een stuk land, destijds gelegen in Wopke Ennes 
sate te Wolsum, dat Wopcke Feckes had nagelaten aan het weeskind 
van Wopke Hiddes, aan de tegenpartij af te staan.381 Op 26 maart 1539 
overlijdt de “vir prudens” Gerlacus Aepkii Hoitzema, die zijn laatste jaren 
op een sate te Wiel onder Beers moet hebben geboerd, en wordt aldaar 
begraven.382 In 1540 hebben de kinderen van Gerloff Aepckens oud Aytta-
bezit te Wirdum.383 In 1543 wordt te Warga “vuyt Aucko Gerleff Aepkis guedt 
een halff golden gulden renten van vrydaechs broet ende twee eeuwyghe 
jaerwanden als Hayo Hottyema ende Gerleff Hayema &c.” betaald.384 Op 
16 april 1546 wordt een scheiding gemaakt tussen “Sytthie Gerleffs, Aucke 
Gerleffs, Rienck Gerleffs ende Hessel Tiepckes tot Beers van wegen zyn 
huysfrouwe [Syts], alle kinderen ende erffgenamen van Gerleff Aepkesz”.385 
Op 31 aug. 1548 maken Aucke Gerloffsz en Hessel Tiepckesz vanwege zijn 
huisvrouw zekere scheiding.386 Op 30 april 1552 procedeert jf. Kathryn 
Herbranda tegen Aucke en Renick Gerloffsz, Sytz Gerloffsdr, Wopcke 
Ruirdtsz en Impcke Ruirdtsdr (twee kinderen van voornoemde Ryoert 
Aepckes).387

b. In 1542 gebruikt Hessell toe Wiel onder Beers een sate, waarvan hijzelf 
met zijn vrouws broers en zusters eigenaar is, behoudens 10 fl. van Rintze 
Folckertsz [Aytta] (nr. A-Vc) en 5 fl. van mr. Tyepcke [Siercksma].388 Op 8 
juni 1549 kopen de echtelieden Hessel Tiepckesz en Sydts 8 gg. jaarlijkse 
rente uit de “sate genaempt toe Wiel” van de echtelieden Pieter Tzalingsz 
Teetlum en Cunira Gerrytsdr.389 Na Hessels dood op 24 okt. 1557 hertrouwt 
de weduwe, waarna op 27 juni 1561 komt te overlijden de “brave vrouw 
Sytske Gerlachs dochter, huisvrouw van Wybe Gerritsma van Wirdum”.390

Uit Syts’ eerste huwelijk alleen een dochter: Rints Hessels Epema, die 
in 1569 met haar man Focke Gerrytzma te Beers - een broer van haar 
stiefvader Wibe - een rente van 6 gg. koopt uit Rollema sate te Aegum 
voor 100 goudgulden.391 In 1591 verkoopt Rints Ipma, vrouw van Focke 
Gerrytsma, 2 koegangen buiten de Snekerpoort van Bolsward.392 Op 
22 mei 1615 wordt het sterfhuis te Leeuwarden geïnventariseerd van Rints 
Epema, weduwe van Focke Gerrytsma en “den 9en martij laestleden in 
den here gerust”, waarbij “een cleine madalgie van Wiglien [Aytta]” wordt 
beschreven.393 Volgens haar grafzerk in de kerk van Beers is zij daarentegen 
op 7 febr. 1613 overleden.394

c. Aucko Gerleffz te Warga is in 1552 bewapend met speets en degen. In 
1578395 wordt Auucke Gerloffsz aldaar voor 5 cg. in de personele impositie 
aangeslagen. Op 29 aug. 1580396 is Auke Gerlffz als gemeentsman bij de 
optekening van de geestelijke goederen van Warga aanwezig. In 1586 
procedeert Atke Hiddes te Warga, weduwe van Aucke Gerleffz, tegen 
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Saecke Saeckez [Idsinga] (nr. A-Vx) te Roordahuizum vanwege Bauck 
Auckedr, waaruit blijkt dat Bauck een voordochter en voor 1/7 part 
erfgename is van Aucke Gerleffz.397 Op 14 nov. 1590 draagt Bauck Auckedr, 
geassisteerd met haar man Saecke Saeckesz, haar zevende part in de van 
haar vader aanbeërfde sate over aan haar jongste zusters Tyal, Ebel en 
Jouck Auckedr tegen betaling van 200 gg.398 Op 18 juni 1597 verklaart 
Rins Auckedr te Leeuwarden, “deurdien dat my den hoochste noedt ende 
armoedt daertoe dwinget”, haar aandeel in de van haar vader aanbeërfde 
“huysinge ende landen” overgedragen te hebben aan haar zusters Eebel en 
Jouck Auckedr tegen betaling van 150 gg. “boeven tgene by my voer dien  
ontfangen is”.399

Het sterfhuis van w. Ath Aucke Gerloffs weduwe Hotsema te Warga wordt 
op 12 april 1604 beschreven op verzoek en in bijzijn van Rins Auckedr, 
voor haarzelf, Low Keympez [Jorna], Rompcke Rompckez en Lammert 
Jansz, vanwege hun respectieve vrouwen Tyall, Eebel en Jouck Auckedr 
Hotsema, en Juucke Martensz en Jelle Gieltsz, als curatoren over Sybe en 
Ryoerdt Ryoerdts [zonen van Rieurd Andriesz Sickema en Hidke Auckedr] 
en over Ryoerd Andriesz en Gerloff Andriesz, “ingelyks gebroeders” [zonen 
van Andries Ryoerdts Sickema en Sytscke Auckedr].400

In 1612 krijgt Rints Aeuckedr in haar zaak tegen Lambert Jans, Jouck 
Aeuckedr, Romcke Romckes en Eebel Aeuckedr een zevende deel van de 
door hun vader nagelaten Hotsma Staaten te Warga (120 pm) met huis, 
hof, hiem en berg toegewezen.401 Rints Auckedr Hotsma te Leeuwarden, 
weduwe van Sicke Ulbes Tasma, eist vier jaar later van Lambert Jans, Tyal 
Auckedr met consent van haar man Wigle Rouckema, Ebel Auckedr, vrouw 
van Rompcke Rompckes Twinberger, Ryeurdt en Gerloff Andriesz Siccama, 
als testamentair erfgenamen van Jouck Auckedr, een inventaris.402 Op 25 
sept. 1621 doet het Hof van Friesland uitspraak in de zaak, die Sjouck 
Lieuwe Hessels weduwe te Berlikum heeft aangespannen tegen Tyal 
Auckedr Hotsma; Sjouck betwist, als erfgenaam van haar dochter Sybeken 
[bij haar eerste man Sybe Rieurds Sickama], de rechtsgeldigheid van de 
verkoop van aandelen in een sate op Ritzeburen onder Tjerkwerd door 
Tyal en Ruyrdt Ruyrdts Siccama onder verwijzing naar een fideïcommis, 
voortvloeiende uit de testamenten van Tyals ouders Aucke Gerlofs en 
Ath Hiddedr van 5 nov. 1582 en 23 jan. 1604.403 In 1640 zijn Augustinus 
Tweebergen, Ruyrd Annes (!), Jelle Sickes [Tasma], Tjoel (!) Hotsma en 
Lieuwe Hessels eigenaar van Hotsma sate te Warga, waarvan Andries 
Siccama gebruiker is.
d. Op 3 juli 1542 wordt Reinerus Garlaci student te Leuven.404 In 1552 is 
Renynck Gerloffz te Aegum bewapend met speets en degen. In 1555/1556 
koopt Renick Gerlofs land te Aegum en Welsrijp.405 In de zomer van 
1557 zou Reenck Gerlofz te Aegum door Feicko Dircxz, grietman van 
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Idaarderadeel, zijn uitgemaakt voor een “straete scheynder ende een 
rabelle van Con. Mat.”406 In 1561/62 bezit Renick Gerlofz namens zijn 
vrouw Tyall Hoyttie Aysmadochter een Bildtrente van 30 gulden.407 Rond 
deze tijd hertrouwt Renick met Joost Harmensdr Hiddema, weduwe van 
Tading Tadings van Adelen, dochter van Herman Piersz Sytzama en Tyets 
Hiddema.408 Op 16 juli 1563 verkoopt Renick Gerloffsz te Pingjum 6 gg. 
jaarlijkse rente uit “zekere zate ende state tot Aegum, Rolla state genaempt” 
voor 100 gg. aan de echtelieden Focke Gerrytsma en Rints te Beers.409 In 
1566 wordt Rienick Gerlofs lid van het Verbond der Edelen en vlucht het 
volgende jaar vanuit zijn woonplaats Franeker naar Emden.410 Volgens 
een verklaring van Focco en Sybold Ayssema wordt in 1568 de weduwe van 
Renick Gerleffs in Reiderland in Oostfriesland gevangengenomen door 
soldaten van de hertog van Alva.411 Kennelijk bevond zij zich met haar 
man in het leger van graaf Lodewijk van Nassau en is Renick ten tijde van 
de slag bij Jemmingen op 21 juli 1568 omgekomen.
Uit Renicks eerste huwelijk een zoon Hessel Riencksz Hottzma, die 
op 13 dec. 1576 verklaart door zijn nicht Rints Hesselsdr “voldaen ende 
betaelt te zyn van alle hetgene zy Rints tot date vandien van zyn Hessels 
wegen hadde ontfangen”.412 In 1578 betaalt Hessel Rienicxz te Aegum 3½ 
cg. aan personele impositie.413 In 1580 verkoopt Hessel Rienckz te Aegum 
een jaarrente van 1½ gg. uit een sate te Boer aan de echtelieden Hotze 
Hesselz Aysma en Lolck Scheltedr Aysma te Dijksterhuizen.414 Eveneens 
in 1580 is Hessel Rienx, als erfgenaam van Tial Hoytedr, eigenaar van de 
voornoemde Bildtrente.415

Op 9 mei 1584 leent Rints Epema, huisvrouw van Focke Gerrytsma, 150 
gg. aan Thiets Tyarcx [Elgra] (nr. A-Vx), weduwe van Hessel Hotsma te 
Aegum.416 In 1585 procederen (wijlen) Hessel Riencks te Aegum en Joost 
Hiddema te Pingjum, vanwege haar kinderen bij w. Rienck Gerloffs, tegen 
de erfgenamen van Taicke Douwes en Jid (nr. A-Vs).417 In 1587 testeert 
Joost Hiddema, weduwe van Rienck Gerloffz te Pingjum, waarbij ze 
haar zoon Tading van Adelen en haar dochters Tyal en Tyets Riencks tot 
erfgenaam maakt;418 Tyal trouwt naderhand met Abbe Gerrits [Meilsma], 
1607 volmacht van Pingjum;419 Tyets met Focke Jensma, 1609 eveneens 
volmacht van Pingjum en dan tevens vermeld als echtelieden.420 In 1590 
procedeert Tyedts Tyerckx te Leeuwarden, weduwe van Hessel Hotsma 
en gehuwd met Claes Wpkes [Sissema te Lutkewierum].421 Op 27 maart 
1591 velt het Hof van Friesland vonnis in de zaak tussen Rints Epema, 
huisvrouw van Focke Gerrytsma, en Tziets Tierx, weduwe van Hessel 
Hottiema.422

Een dochter zal zijn: Rinsen Hesselsdr Hotzema, overleden op 16 april 
1607 als vrouw van Ipe Oenisz Bangama, die op 24 april 1615 verscheidt en 
bij zijn vrouw te Oosthem begraven ligt.423
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A-Vq. Syts [Renicks].
De tweede dochter van Renick Sioerdts, ook Syts genoemd, was getrouwd met 
Hette Gerrits Friesma,a die onder anderen een zoon Rommert Hettes naliet, [sinds 
1568] grietman in [Oost]-Stellingwerf.b

a. In 1511 pacht Hetta Gerrytsz voor 32½ fl. een sate met 78 pm land te 
Huizum, terwijl hij daarnaast ook een grotendeels eigen sate te Idaard 
exploiteert; verder bezit hij kleine aandelen in oud Aytta-bezit te 
Roordahuizum en in een sate te Warga.424 In 1540 heeft Hette Gerrolts 
(!) oud Aytta-bezit te Wirdum.425 In 1543 heeft de pastoor te Idaard recht 
op een jaarlijkse pacht van 18 st. uit Hette Gerrytsz guedt.426 In 1550 is 
Hette Gerritsz vanwege Idaarderadeel volmacht ten landdage.427 Op 19 
nov. 1551 procederen Hette Gerrytsz, namens zijn echtgenote Sydts en 
voor Jan Claesz te Beets vanwege zijn vrouw Saep, en Gerbe Taeckez, voor 
zichzelf en zijn broers, tegen Renick Gerloffsz [Hotsma] te Aegum en 
Hessel Tiepkez vanwege zijn huisvrouw en beiden voor Aucke Gerloffsz.428 
Tijdens de wapenmonstering in 1552 wordt Syts Hette weduwe te Idaard 
bestempeld als een van de “twe rycke weduen, besyttende scotschetende 
saeten”.
b. Rommert Friesma schijnt verantwoordelijk te zijn geweest voor de 
gevangenneming in 1567 van Sioerdt Beyma en Hartman van Galama 
(nr. F-Vb), de Friese aanvoerders van het Verbond der Edelen, aan welk 
“verradelijk stuk” hij zijn benoeming tot grietman te danken zou hebben.429 
Rommert wijkt na 1580 uit naar Groningen, waar hij in 1581 bezwijkt aan 
verwondingen opgelopen in een ruitergevecht bij Diever tegen de Staatsen, 
terwijl zijn vrouw in Friesland is overleden.430 Gerrit Hettez Fryesama, die 
in 1540 voor 47 fl. een sate met 83 pm land te Goutum pacht van Wyts 
Minnema, in 1552 aldaar “wel gerist” op de wapenschouw verschijnt en die 
in 1564 dorpsrechter van Goutum en bijzitter van Leeuwarderadeel is, zal 
een andere zoon zijn.431

A-Vr. Saep [Renicks].
Saep was de vrouw van Jan Brunssoen {lees: Claessoen}.
In 1540 blijkt dat Saep Jansz (!) destijds met haar zusters mandelig bezit te 
Wirdum heeft gehad. In 1551 wonen Jan Claesz en Saep te Beets.432

A-Vs. [Jet en Wyts Renicks].
Jet was de vrouw van Taecke Douwes;a en Wyts was de vrouw van Wytse 
Harmens.b

a. Op 2 april 1527 procedeert Taecke Douwez tegen de volmachten van mr. 
Beerndt Bucho [Aytta] (nr. A-IVa), “roerende de ruyminge van een saete 
landts, oppe Horne genoempt”, waarbij een eerder vonnis in deze zaak van 
het Nedergerecht van Idaarderadeel teniet wordt gedaan en de partijen 
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wordt opgedragen opnieuw te procederen.433 Op 8 mei 1528 procedeert 
mr. Bernt Bucho [Aytta] tegen Taeke Douwez te Aegum, die veroordeeld 
wordt een sate met land te ontruimen “ende te restitueren ende volgen 
laeten de vruchten ende proffyten by hem sindert den jaere xxv vanden 
voirs. landen gehadt ende ontfangen oft die hy soude hebben moghen 
ontfanghen”.434 In 1540 hebben Taecke Douwes kinderen oud Aytta-bezit 
te Wirdum.435 In 1562/1563 verkopen Gerbe en Jelte (!) Taickesz land in Ayta 
sate.436 In 1578 wordt Gerben Taeckez te Boksum voor 3 cg. in de personele 
impositie aangeslagen.437 In 1585 en 1589 procederen Gerben Taickes te 
Boksum, Jelle Taickes en de kinderen van Rienck Taickes als zonen en 
erfgenamen van Taicke Douwes en Jid.438

b. Op 15 april 1550 verklaren Wytzie Hermansz en Douwe Tzaelinghsz als 
solliciteurs van Aegum geen priester voor hun kerk te weten.439 In 1552 is 
Wyttie Harmenz te Aegum bewapend met speets en degen.

A-IVh. Ferrica of Fercku Aytta, dochter van Gerbren, en haar kinderen.
Ferrica of Fercku, de vierde dochter van Gerbren en Jets, was in een eerste huwelijk 
verbonden met Saecke Sipckes, die in 1498 stierf. Zij liet van hem een zoon [Gerbe] 
na en drie dochters [Aet, Swob en Sipck].
Saecke Sipckes sneuvelt op 11 juni 1498 in de slag bij Wirdumer molen.440 
Omdat zijn zoon Gerbe de zogenaamde Rengnarda hanshorn laat 
vervaardigen, is Saecke vermoedelijk een zoon van Sipka Oegaz, die uit de 
Reynarda’s stamt (nr. H-IIa). Bovendien is Saecke een oude familienaam, 
althans in 1466 wordt Zaecke Rennaerda als getuige vermeld.441 Na Saeckes 
plotselinge dood hertrouwt - zoals we nog zullen zien - Fercku Aytta met 
Sytse Ates, waarbij nog een zoon Saecke en twee dochters Saeck en Syts.

A-Vt. Gerbe Saeckes.
De zoon Gerbe Saeckes,a wonend te Friens, trouwde met Jel, dochter van Bouwe 
Broers bij Ulck, de dochter van Saecke Popckema in Weidum;b uit wie is geboren 
Saecke,c [sinds 1567] grietman in Idaarderadeel, vader van Sibren, bursaal in het 
Collegium Viglianum te Leuven;d en de anderen, zes dochters: Saeck, Tzyets, Ulck, 
Jets, Anna en Rixt.e

a. In 1511 pacht Gerben een sate te Friens van Sipka erven.442 In 1531/1532 
kopen Gerbrant Sackis en Jel land te Friens.443 In 1542 bezitten Gerbe 
Saecke zoens kynderen aandelen in Popckema sate te Weidum.444 In 
1542/1543 koopt Gerbe Saeckes te Friens land te Roordahuizum en in 
1547/1548 een rente uit Popckema sate te Weidum.445 In 1543 beuren de 
Patroon van Friens 32 florenen en de pastoor aldaar 24 st. “vuyt den zate 
Jorna genaempt, [daer] nv Gerbe Saeckez op woendt”.446 In 1552 is Gerbe 
Saeckez te Friens bewapend met roer en degen. Op 3 sept. 1557 worden 
Gerbrant Saeckez en Sacle Gerbensz te Friens als getuige vermeld.447
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b. Op 20 mei 1539 procederen de erfgenamen van Saeckele Doeckesz 
Popkema tegen Douwe Buwez, Botte Buwez, Aede Doettyez [Wyarda] en 
Gerbe Sackez - beide laatstgenoemden vanwege hun huisvrouwen - over 
een rente van 1½ floreen uit Popkama sate te Weidum die destijds was 
verkocht aan w. Bouwe Broersz.448

c. In 1547/1548 kopen Saecke Garbrants en Syouck land in Jornagoet te 
Wilaard onder Friens.449 In 1552 is Saeckle Gerbez te Friens bewapend 
met speets en degen. In 1557/1558 koopt Saecke Gerbes land in Jornema 
sate te Friens van Wybe Doeckes.450 In 1559 worden Saeckle Gerbes en 
Ymck als echtelieden te Friens vermeld.451 Wanneer hij in 1567 grietman 
wordt laat hij een drinkhoorn vervaardigen met zilverbeslag waarin een 
familiewapen en een gedicht zijn gegraveerd, de zogenaamde Rengnarda 
hanshorn, om de oude Friese drinkgewoonten luister bij te zetten.452 In 
datzelfde jaar wordt Saecle Gerbez, naar aanleiding van een zelf ingediend 
rekest, aangesteld tot dijkgraaf over de Leppedijk, gelijk zijn voorgangers 
in het grietmansambt [van Idaarderadeel] dit altijd geweest zijn.453 In 1569 
procedeert Saecle Gerbes te Friens namens Hidde Hiddes [Langaard].454 In 
1573 wordt Impck Sybrens vermeld als weduwe van [de in 1572 overleden] 
Sacke Gerbrants.455

d. Sibrandus wordt op de lijst van “Friese en Vlaamse leerlingen en hun 
heiligen” die op 6 okt. 1569 op het Collegium Viglianum te Leuven zijn 
toegelaten, abusievelijk vermeld als een zoon van Gerbrandus Saclii; na 
zijn promotie wil hij geen priester worden en vertrekt hij op 17 maart 1575 
naar Friesland; hij sneuvelt als militair in Staatse dienst bij het beleg van 
Steenwijk.456

e. Van deze zes dochters hebben we alleen Ulck, getrouwd met Hidde 
Hiddes Langaard, kunnen achterhalen.457 In 1578 betaalt Wuylck Hidde 
weduwe te Friens 2 gulden aan personele impositie.458

A-Vu. Aet [Saeckes], dochter van Fercku [Aytta].
Aet, een dochter van genoemde Fercku, was getrouwd met Auth Ritsertsa en liet als 
zonen na: [Saeckeb en] Ritsert,c die te Swichum woonde. En [Ritsert] liet de zonen 
Rinthie,d Folckerte en Auth na, die kanunniken waren, en nog enige dochters. Ook 
liet Aet na Bucho,f die op het vaderlijk goed in Swichum woonde, en Rinthie, die 
zonder kinderen stierf, [en Jetsg en Anna].h

a. Auth Ridtsersz, in 1511 gebruiker en deels eigenaar van een sate te 
Wirdum, is vermoedelijk een zoon van Ritsert Autz, die rond 1490 te 
Wirdum wordt vermeld en op 11 juni 1498 sneuvelt in de slag bij Wirdumer 
molen.459 Op 2 dec. 1536 procedeert Syttie [Harinxma] van Lonium (Loënga) 
voor het Gerecht van Leeuwarderadeel tegen Aut Rytsertsz om een rente 
van 10 floreen.460 In 1540 gebruikt Aeth Auts weduwe voornoemde sate te 
Wirdum “als eygen myt huer kynderen”.461 In 1552 heeft Aeth Auts weduwe 
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te Wirdum roer en degen met een oud schild (“scuto antiquo”) in huis.
Op 21 mei 1580 procedeert Sicke Tzallingz, vanwege zijn vrouw Jets en haar 
zuster Anna Gerbens weduwe, tegen Roeyts Saecke weduwe te Wirdum, 
waarbij Sicke stelt dat geleefd hebben Att Ritzerz en Aet Aetsma, die de 
ouders van Jets en Anna waren en de schoonouders van Roeyts, en die een 
stuk land van 5 pm te Wirdum hebben bezeten dat op hun vijf kinderen was 
vererfd, en waarbij het Gerecht van Leeuwarderadeel 2/5 deel van dat land 
toewijst aan Sicke.462

b. In 1546/1547 koopt Sacke Auts als voormond land.463 In 1552 is Sacke Autsz 
te Wirdum bewapend met speets en degen en krijgt hij opdracht onverwijld 
een ringkraag en bakkeneel aan te schaffen. In 1559/1560 kopen Ridzart 
en Sacke Audts zonen land in Marchhorne.464 In 1564/1565 verkoopt Royts 
Hebbe Feddesdr [Jelgersma] 10 pm in Mershorne te Poppingawier aan dr. 
Viglius Ayta.465 In 1578 wordt Ryoedts Saeckes op de Noordemsterbueren 
onder Wirdum voor 4 cg. in de personele impositie aangeslagen.466 Op 
16 jan. 1598 verklaren Hebbe Saeckez te Wirdum, Aut Saeckez, althans te 
Marssum, en Aete Saeckedr, gesterkt met haar man Gerbrandt Diorrez te 
Leeuwarden, allen als erfgenamen van hun zalige ouders Saecke Autsz en 
Roeyts Hebbedr, dat zij die hun nalatenschap gescheiden en gedeeld te 
hebben.467

c. In 1540 pacht Ritsert Autsz een sate te Swichum van Folckert Gerbes [Aytta] 
(nr. A-IVd).468 In 1552 is Ritzaert Autsz aldaar bewapend met stormhoed 
en rusting en dient hij onverwijld een bakkeneel aan te schaffen. In 1560 
procedeert Ritsert Aets te Swichum namens dr. Viglius Aytha.469 Ritsert is 
gehuwd met Ints Rippertsdr, dochter van Rippert Yghez (1540 eigenerfde te 
Wirdum).470

Op 15 mei 1567 zijn Buche Aetes en Sicke Tjallings curator over Rintze, 
Sipck en Ydt Ritserts.471 In maart 1582 zijn Doeytze, Folcert en Aet Ritzerts 
tevreden met de rekening die ze hebben ontvangen van Bucke Aetzes en 
Sicke Tzallings.472 Op 12 april 1589 verkoopt Ints Ritserts weduwe te Wirdum 
met haar zonen Folckert, Doeytse en Wytze Ritsers 1½ pm oudland aan 
Sicke Tjallings en Jets Aetedr te Wirdum.473 Het is uiterst curieus dat 
voornoemde Wytze Ritsers, die op 6 okt. 1569 onder de naam Vitus Ritzardi 
Zuichemensis als bursaal op het Collegium Viglianum te Leuven wordt 
toegelaten, in de Genealogia Ayttana ontbreekt; in 1589 is hij notaris.474

d. Op 22 april 1570 verkoopt Rintse Ritserts, kanunnik te Oldenzaal, 3 pm 
land te Oppenhuizen.475

e. Hij is vermoedelijk identiek aan Wolcardus Rinchinnus uit Leeuwarden 
die in mei 1559 student te Leuven wordt.476

f. In 1566/1567 koopt Boecke Auths land in Camminga sate te Wirdum van 
Ritsert Auts kinderen.477 In 1578 wordt Buecke Aettes te Wytgaerderbueren 
onder Wirdum voor 6 cg. in de personele impositie aangeslagen.478 In 1580 
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blijkt dat Booko Aitz sinds omtrent vijf jaar de inkomsten uit de prebende 
te Wirdum geniet (vanwege zijn zoon Feycke Buchoz).479 Rond 1582 speelt 
een geding dat deze zoon als beneficiant tegen Sibout Aysma, ontvanger 
der confiscaties, vanwege de Staten van Friesland, en de gemeente van 
Wirdum heeft aangespannen, waarbij hij uitbetaling eist van landhuren 
over twee jaren à 100 gg. De gedaagden verzetten zich daartegen met de 
opvatting dat de prebende-inkomsten voor kerkelijke doeleinden moeten 
worden gebruikt, voeren voorts aan dat de tegenpartij zeker niet bereid is 
opgeleid te worden tot predikant, omdat hij en zijn vader rooms-katholiek 
zijn en zich zeer te weer stellen tegen de gereformeerde godsdienst. Ten 
slotte merken zij op dat zijn vader een rijk man is die zijn zoon zeer wel 
zelf kan onderhouden.480

Op 10 febr. 1618 procederen Sybrand Wopckes en Tryncke Buchedr te 
Engelum, Oene Rintses te Dedgum, voor zichzelf en zijn kinderen bij w. 
Rints Buchedr, mede voor de andere erfgenamen van Margareta Feyckedr 
[Heslinga], weduwe van w. Buche Atsez, tegen de echtelieden Jacob Dircxz 
en Jelcke Hansedr, huurders van het Cleyn Terp te Bozum, een sate met  
53 pm land, waarvan de tegenpartij ruim 7 pm heeft verkocht.481

g. Jets is getrouwd met Sicke Tzalings, aanvankelijk op Groot Haringa te 
Aegum, die op 4 mei 1555 als getuige wordt vermeld.482 In 1566/1567 koopt 
Sicke Tzialincx land van Tyaert Ripperts wezen te Wirdum en in 1570/1571 
verkoopt hij land te Goïngarijp.483 In 1573 is Sicke Sallinckz/Tzallinckz meier 
van Oldeklooster op Schyrhuis met 83 pm land te Wirdum.484 In 1574/1575 
koopt Sicke Tzialings een sate van Gerryt Wybes [Jelgerhuis].485 In 1578 wordt 
Sicke Tzalinghs op Noordemsterbueren onder Wirdum voor 6 cg. in de 
personele impositie aangeslagen.486 Op 7 dec. 1597 testeren Sicke Tyallingsz 
Warmflieth alias Schyerhuys en Jetz Aatedr Cammingha, echtelieden te 
Wirdum.487

Op 27 okt. 1612 procederen Carel van Unia en Matheus Lieukema, 
respectievelijk kerkvoogd en dorpsrechter van Wirdum, tegen Ate, Tzialling 
en Feycke Sicke zonen, Feddrick Ansckes nomine uxoris en Gerben Diorres 
en Botte Hanckes als curatoren en voormonden over de weeskinderen 
van wl. Goslick Meynerts bij Aet Sickedr, gezamenlijk erfgenamen van wl. 
Sicke Tyiallings en Jets Atedr, inzake legaten van 14 gg. aan de “Mennoniten 
vergaderinge binnen Wirdum, synde van Pieter van Coelens syde” en van 7 
gg. aan de arme weduwen binnen Wirdum.488

h. Anna is getrouwd met Gerbe Hotthiez te Wirdum, die in 1552 aldaar 
bewapend is met ringkraag, speets en degen en dan opdracht krijgt om 
“ad primam” een harnas aan te schaffen. In 1578 wordt Gerben Hoeyttzes 
weduwe te Wytgaerderbueren onder Wirdum voor 6 cg. in de personele 
impositie aangeslagen.489 In 1580 betaalt “Gerbe Hotzes [weduwe] by de 
molen 2 gg. rente uit sin sate” aan de Patrooon van Wirdum.490
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A-Vv. Swob [Saeckes], dochter van Fercku [Aytta].
Swob, de tweede dochter van Fercku, liet bij Botte Bouwes na Bouwe en diens 
broers en zusters.
Botte is een zoon van Bouwe Broers en Ulck Saeckes Popckema (nr. A-Vt). 
In 1540 is Butte Buwesoon meier van de sate te Wirdum, die in 1511 door 
Buwe Broerssoon is aangebracht.491 In 1552 is Zwob Botes te Wirdum 
bewapend met roer en degen. Bouwe en de andere kinderen zijn verder 
niet aangetroffen.

A-Vw. Sipck [Saeckes], dochter van Fercku [Aytta].
Sipck, de derde dochter van Fercku bij Saecke, is als non gestorven in het klooster 
Foswerd.

A-Vx. Saecke [Sytses].
Uit een tweede huwelijk, met Sytse Ates,a had genoemde Fercku [Aytta] een zoon 
[Saecke] en twee dochters [Saeck en Syts]. De zoon Saecke had bij Anna Aylvab een 
zoon Adolphus of Alef,c die op het goed /266/ Aytta te Roordahuizum woonde; en 
behalve deze [zoon had Saecke de navolgende kinderen]: Saecke,d Fercku,e Lutsf en 
Bauck. En na de dood van Saecke is zijn weduwe verhuisd naar Aegum naar het 
goed Idsinga.g

a In 1511 gebruikt Sittye Attez te Wirdum 10 pm zaadland, 30 pm fennen en 
25 pm meden van het klooster Bergum; daarnaast gebruikt hij nog 10 pm 
zaadland, waarvan hijzelf met “Eedts Geeryts [Jelgerhuis] wyff myt huer 
zusters ende broeren” eigenaar is en bezit hijzelf ook nog 7 pm meden 
aldaar.492 In 1511 heeft Sytie to Barhus een aandeel van 6 fl. in een sate 
te Aegum.493 In 1511 heeft Sythia Attaz toe Wirdum met Jel Renix wedue 
(nr. A-IVr) en wesen, Wigla Sywrdssz [Camstra] toe Leowerd en Harmen 
Wissaz mandelig grondbezit in twee sates te Gauw.494 Op 13 jan. 1537 laat 
Syttie Ataz de huur van 15 pm land aan Otta to Wirdum opzeggen.495 In 
1540 zijn Syttie Aetes erfgenamen te Wirdum gegoed.496

b. Op 21 april 1536 worden de huwelijksvoorwaarden opgesteld van Saecke 
Sytthies en Anna Alefsdr, dochter van Aleff Aylva en Bauck Offenhuizen.497 
In 1540 pacht Saecke Sytiez voor 39 fl. een sate te Wirdum van het Bergumer 
klooster, waarop in 1511 zijn vader boerde.498

c. In 1570 verkoopt Bauck Tyercx, gehuwd met Alef Saclez, 6½ pm land in 
Reenster sate te Lutkewierum aan de echtelieden Wattye Hesselz Rheen 
en Tryn Tyaerdtdr, die daarop wonen.499 In 1571/1572 gebruiken Aeleff 
Saeckez en Bauck “syn huysfrauw” Aytta state te Roordahuizum.500 In 1578 
betaalt Aleff Saeckes te Roordahuizum 4 cg. aan personele impositie.501 
In 1580 zijn Aleff en Sake Sakezoens aanwezig als “gemeentemannen” 
bij de optekening van de geestelijke opkomsten van Roordahuizum 
en ontvangt de vicaris aldaar 6 st. “uit Aeleff Sakesz sate te Sies”.502  
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Op 2 juli 1587 zijn Aleff Saeckez Aleva en Juucke Sybez volmachten ten 
landdage voor Idaarderadeel.503

Alef is dan al een tweede huwelijk aangegaan met Wyts Jorryts Wyarda (nr. 
E-Vd), weduwe van Floris Abbema. Alef en Wyts laten op 8 sept. 1588 hun 
dochters Baucke en Aucke te Sneek dopen.
In de jaren 1604-1610 procedeert mr. Harmen Jans, organist te Sneek, 
mede namens zijn moeder Jantien Jansdr te Kampen en zijn broers 
mr. Jan Jans organist te Zwolle en Aarend Jans organist te Kampen, in 
die kwaliteit mede-erfgenaam van w. Fedke Aleffs, en daardoor voor 1/3 
mede-erfgenaam van w. Aleff Sakes Ailwa, destijds te Roordahuizum, 
tegen diens weduwe Wyts Wyaarda te Sneek, mede als moeder en legitima 
tutrix over Baukien en Auke Aelwa, als erfgenamen ab intestato van haar 
wijlen dochter en zuster Fedke Aelwa, en van het kind bij diezelfde Fedke 
achtergelaten. Het Hof verklaart de eiser tot 1/3 erfgenaam van Aleff Sakes; 
Wyts wordt opgedragen een inventaris, met eden gesterkt, van diens de 
nagelaten goederen te overleggen. Daaruit blijkt dat Aleff vóór 23 okt. 1589 
is overleden, dat voor de huizinge en ontruiminge van Aitta sate ooit 750 
gg. is betaald en dat de ontruiminge van Tyercsma sate te Roordahuizum 
door Wyts destijds is overgedragen aan de echtelieden Sipke Abbema en 
Auck Rispens. Tevens wordt de vraag gesteld “oft Fedke Aleffs Aelwa synde 
gehylkt aan Henrick Jans enige bruidsklederen heeft gehad?”504

d. In 1586-1589 procedeert Saecke Saeckez namens zijn vrouw Bauck 
Auckez, een dochter van Aucke Gerleffz [Hotsma] (nr. A-Vp).505 In 1587 
verkopen Saecke Saeckez en Bauck Aukedr, vanwege haar twee kinderen 
bij haar voorman Pier Winya getogen, van wie de oudste 23 jaar oud is, 
2 pm nieuwland bij de molen te Wirdum aan de broers Offke en Jelger 
van Feytsma, als voormonden over jonge Tziallinck van Campstra, w. 
Homme van Campstra (nr. F-Vf ) nagelaten weeskind bij jf. Syouck van 
Lyauckema.506 In 1589 kopen genoemde broers in dezelfde kwaliteit 
nogmaals 2 pm nieuwland aldaar van Saecke Saeckez en Bauck Aukedr, 
echtelieden te Roordahuizum, zich sterk makende voor Pier Piersz, 
Baucks zoon bij w. Pier Wnye getogen, voor de ene, en Meyns Piersdr, 
huisvrouw van Jacob Jansz te Nycloester, voor de andere helft.507 Op 22 juni 
1599 besluit de Admiraliteit te Dokkum dat Saecke Saeckesz, “wonende 
althans te Roordahuysum, tot een gagie nochtans van 200 £ jaerlycx” zal 
worden aangesteld tot “contrerolleur in de vestinge van de Soltcampen”.508 
Hij hertrouwt op 28 aug. 1611 te Leeuwarden met Tietje Jeppes Vrielsma, 
dochter van Jeppe Ritsckesz Vrielsma en Mamck Scheltesdr Aysma.
e. Ferck wordt op 6 febr. 1621 vermeld als weduwe van Pybe Pybes.509

f. In 1560 kopen Tyerck Hesselz en Luitz, echtelieden te Sneek, 1/6 deel 
van 1/4 part van Molluma sate op Mollumabuyren onder Lutkewierum 
van de erfgenamen van Sypck Wopckedr.510 Voornoemde Tyerck Hesselz 
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Elgra alias Rheen is weduwnaar van Bauck Lolckedr Rheen, bij wie 
een dochter Bauck, echtgenote van Aleff Saeckez Aleva, broer van haar 
stiefmoeder. Bauck is de zuster van Hessel Lolckesz Rheen en Tied, vrouw 
van Gerbren Aytta (nr. A-Vg). Tierck Hessels Reen overlijdt op 15 febr. 1575 
en wordt te Goutum begraven.511 Luts Saeckes Aelua hertrouwt daarop met 
Tiepke Ighes Siccama, zoon van Yghe Piers en Syts Tyepckes (nr. A-IVq), 
met wie zij in 1585 wordt vermeld als echtelieden te Wirdum.512 Uit het 
eerste huwelijk heeft Luts twee dochters: Auck Tyerckdr Elgara, vrouw van 
Hebbe Saeckes, zoon van Sacke Autsz (nr. A-Vu) en Royts Hebbe Feddesdr; 
en Tyets, eerst getrouwd met Hessel Renicksz Hotsma te Aegum, zoon 
van Renick Gerlofz (nr. A-Vp) en Tyal Hothiedr Aysma, en vervolgens met 
Claes Upckes Sissema te Lutkewierum.513

g. Het nageslacht van Saecke Sytses en Anna Aylva heet naar dit goed (Van) 
Idsinga en weet in de 17de eeuw door te dringen tot de regentenklasse.514

A-Vy. Saeck [Sytses].
Saeck, de eerste dochter van Fercku bij Sytse, was door huwelijk verbonden met 
Idts Idts van Roorda, die tussen Irnsumerzijl en Aegum woonde op Nijdam in de 
parochie van Grouw.
In 1511 pacht Feycka Gabbaz een sate met 13 grassen en 30 pm meden te 
Grouw van Syts Jans weduwe voor 16 fl. en 22 st., Renick Kamminghen 
voor 16 st., de Patroon voor 12 st., de Pastoor voor 9 st. en Eepa Dowama 
voor 4 fl.;515 met deze aanslag is dit goed de zwaarst belaste sate van 
Grouw en aan de hand van het aandeel van de Patroon te identificeren 
als Nijdamstra; voor Renick Kamminghen moet vermoedelijk Renick 
Kamstra (nr. F-IVa) gelezen worden, overgrootvader van navolgende 
Catharina Aesgema.
In 1543 beurt de Patroon van Grouw 12 st. “vuyt Nydamstra guedt daer 
Ydts Ydtsz nv ter tyt op woent”.516 In 1543 is Peter Romckes huurder van 
Ydts Ydtsz guedt te Warga.517 In 1543 is Peter Romckis huurder van Auldt 
Roorda guedt aldaar.518 In 1543 is Frerick Ryoerdtsz huurder van Ydts 
Ydtsz guedt aldaar.519 In 1543 is Ydts Ydtsz grondheer van Lutke Roorda 
guedt aldaar.520 In 1552 is Idts Ydtsz te Grouw bewapend met ringkoller, 
bakkeneel, speets en degen.
Op 10 juli 1583 procedeert dr. Hessel Aysma namens zijn vrouw Catharina 
van Aesgema en dier zuster Rienthien van Aesgema tegen Sythie Idtsz 
te Roordahuizum en Syts Idtsdr te Bolsward als eigenaars van Nydam 
sate;521 uit een aantekening van voornoemde Aysma uit 1590 blijkt dat 
er een “onlosbare renthe van 14 st. [...] uut Nydamstra saete toe Grou oft 
daer omtrent by Aelsum die 7 jaeren ten achteren waer” in het geding 
is.522 Zonder veel grond wordt voornoemde Syts Idtsdr wel gezien als 
de stammoeder van de familie Nijdam.523 In 1584 is Bauck Wybedr te 
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Leeuwarden, weduwe van Jaucke Saklez, in bezit van een rente van 10 gg. 
“vuytten een zaete genoempt Nyedam gelegen by Yrnsummezyl”, die zij 
van haar ouders heeft geërfd.524

A-Vz. Syts [Sytses].
De tweede dochter van Fercku en Sytse, genaamd Syts, die in 1554 stierf, liet als 
vrouw van Pier Fockesa een dochter na, die gehuwd was met Hette Wibes, die, 
omdat dit kind haar spoedig in de dood gevolgd was, de erfenis overdroeg aan 
de vader Hette Wibes.b Ook liet Syts een simpele zoon Bucho na, die desondanks 
getrouwd was en kinderen naliet.
a. In 1540 pacht Pier Foeckes een sate te Wirdum van de erfgenamen van 
Fercken, Saep Jansz en Wyttie “myt hoer adherenten onder hoer vyven”, 
Hette Gerroltss [Friesma], Gerloff Aepckens [Hotsma] kinderen, Taecke 
Douwes kinderen, Sytie Oenes erfgenamen, Idts Lickles, Aetie Jelties 
erfgenamen, Wybe Seerps kinderen, Wyttie Aetiedr, Focke Eeskens, 
Folckert Gerbres [Aytta] en de vicaris van Warga - dat oud Aytta-bezit moet 
zijn geweest.525 In 1543 is sprake van Pier Foeckis guedt toe Barrahuyssen 
en van Pier Foeckesoon hoylant onder Huizum.526 In 1552 verschijnt Pier 
Foeckez te Wirdum “wel gerist” op de wapenschouw. In 1554 worden de 
erfgenamen van Pier Foeckez te Wirdum als naastliggers vermeld.527

b. Hette Wibes is een kleinzoon van de nog verderop te noemen Hette 
Hettema (nr. A-Vaa); de zoon Bucho is verder niet aangetroffen.

A-IVi. Auck Aytta, de dochter van Gerbren.
Auck, de vijfde dochter van Gerbren en Jets, woonde [eerst] bij haar broer mr. Ferck. 
Ze trouwde later, zonder overleg met haar moeder, met Ryoerdt Wobbes,a die te 
Weidum woonde, een neef van vaderszijde van Taecke Ingelsb in het naburige 
Swichum. Bij een bezoek aan haar moeder in Swichum stierf ze daar tijdens de 
geboorte van een kind, dat later overleed. De moeder Jets kocht de erfenis die door 
de vader werd opgeëist terug.
a. Mogelijk identiek aan Ryoerd Wobbaz, die in 1502 met Goslick Gabbaz 
door het Gerecht van Leeuwarden wordt veroordeeld tot een boete wegens 
doodslag en die in 1511 een sate te Stiens pacht van klooster Klaarkamp 
en dan gegoed is te Berlikum en Wier.528

b. In 1511-1540 verpacht Taecke Englis een sate te Swichum en is hij 
verder gegoed te Camminghaburen en Wirdum.529 Zelf woont Taecke 
Syuertsz alias Engelsz in 1511 op een sate van klooster Klaarkamp te 
Cornjum, waar in 1540 zijn zoon Sipcke Taecke Inglez boert.530 In 1511 
wordt hij Taecka Yngels Mennama genoemd, maar in 1540 wordt Minne 
(!) als een afzonderlijke persoon gezien.531 In 1543 worden Tayko Eenegles 
erfgenamen als naastliggers te Swichum vermeld, maar Tayko Encgles 
zelf wordt ook nog als “naestgelandt” vermeld.532 Op 24 febr. 1544 worden 
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Tako Engels erfgenamen als naastliggers van een huis aan de Nieuwestad 
te Leeuwarden vermeld.533

A-IVj. Saep [Aytta, de dochter van Gerbren].
Van de laatste dochter van Gerbren en Jets, Saep genoemd, wordt niet gevonden 
dat zij getrouwd is geweest.
Er zijn aanwijzingen dat Saep wel getrouwd is geweest, maar kinderen 
schijnt ze in ieder geval niet nagelaten te hebben.534

A-IVk. Jouw, bastaard van Gerbren [Aytta].
Gerbren had nog wel een natuurlijke zoon of bastaard Jouw geheten, die in het 
jaar ... stierf.a Deze liet zelf in Grouw ook een zoon Gerbeb na en een dochter Aet, 
uit wie geboren zijn Auckec en Jouw, die woonden bij Folckert Aytta, Jouws wettige 
broer.
a. Jouw zal rond het jaar 1460 zijn verwekt, toen zijn vader nog ongehuwd 
was. Hij wordt in 1484 vermoedelijk bedacht door zijn oom mr. Bucho 
Aytta (nr. A-IIIa).
b. In 1527 wordt Gerbe Jouwz van Grouw met Douwe Jouwsma en Gerritzen 
Aerndtsz aangeklaagd door Peeter Jansz [Auckama], burgemeester van 
Leeuwarden, en de zijnen.535

c. Mogelijk is hij identiek aan Aucke Wybes, die in 1540 voor 3 fl. en 7 st. 
11 pm meden en fennen te Swichum huurt van Folckert Gerbes [Aytta]; 
daarnaast gebruikt hij dan nog 4½ pm zaadland aldaar voor 1 fl. en 21 st. 
en 3 pm fennen te Goutum voor 1 fl.536

A-IIIc. Rinthie Aytta, de zoon van Ferck.
Rinthie, de derde zoon van Ferck Aytta, bezat, op grond van de verdeling van de 
vaderlijke nalatenschap, Hemriksend en een sate gelegen te Domwier nabij het 
meer in Warga. Als vrouw had hij Swob Heringa, uit wie hem een zoon werd 
geboren, geheten Haye Blinxtra, naar het goed Blinxtra in Akkrum dat de Douma’s 
genaast hadden; waarover een langdurig geschil geweest is tussen Rinthie en zijn 
kinderen enerzijds en de [Douma’s] anderzijds.
Van Rinthie en Swob zijn geen oorkondelijke attestaties aangetroffen. 
Gezien de namen zal Swob Heringa, de moeder van Haye Blinxtra, een 
dochter zijn van Haya Heringa, die op zijn beurt een kleinzoon was 
van Swob Juwsma.537 Het moet dan wel een bastaarddochter betreffen 
omdat noch Swob, noch haar zoon Haye Blinxtra genoemd wordt in het 
testament van Haya Heringa’s nagelaten weduwe Dode Kamingha van 
22 maart 1499.538 Mogelijk heeft zij de rechten op het goed Blinxtra in 
Akkrum ten huwelijk ingebracht. In de tweede helft van de 15de eeuw 
vererven de rechten van de Douma’s op de Galama’s, waarna Blinxtra ook 
als Galama bekend komt te staan.539



186 genealogysk j ier boek 2 011

A-IVl. Haye [Blinxtra].
Wettige kinderen liet Haye niet na.a Wel een natuurlijke dochter, Feick 
geheten.b

a. In de jaren 1507-1509 is Haya Blinxstera verwikkeld in een gerechte-
lijke procedure over een rente van 12 klinkerts voor het Gerecht  
van Sneek, waarbij hij eenmaal wordt bijgestaan door Ona Wyaerde.540 
In 1511 is Haya Blinxtera eigenerfde op de voorouderlijke sate te 
Hemriksend onder Warga. Naast andere bezittingen aldaar, heeft hij 
een meerderheidsbelang in het stamgoed Aytta te Roordahuizum en 
is hij verder gegoed te Nijland en Wijnaldum.541 Op 19 aug. 1517 kopen 
de echtelieden Haya Blyngster en Keypcka een rente van 1 enkelgulden 
uit een fenne te Westerburen onder Wartena van Ghabba Taeckas te 
Warga.542 In 1543 wordt “salyge Hayo Blinxter an dat groot guedt toe 
Hemryckseynde” vermeld.543 In 1543 heeft de vicaris van Warga recht 
op “twee enckele guldens renten vuyt Rioerdt Hebbis guedt, ney luydt 
salige Haye Blynxtera testament, ende die eene floreen wordt nyet 
betailt van de erffgenaemen”.544

b. Op 20 dec. 1536 procedeert Aucke Heerez vanwege zijn huisvrouw 
tegen Wybe Hettez, Atte Hettedr [tr. Lieuwe Minnez Mellema], Seerp 
Folcquertsz [Aytta] en Pieter Tzalincxz [Teetlum] vanwege hun 
huisvrouwen [Barbara en Tierck Hettedrs] om een derde deel van de 
nalatenschap van Haye Blincxtra.545 Auckes huisvrouw zal identiek zijn 
aan Feycke Hayedr, die op 9 mei 1544 zelf procedeert tegen Lieuwe 
Minnez Mellema en de zijnen.546 Op 28 febr. 1551 procedeert mr. 
Stephen Vos als volmacht van Feycke Haio Blinxtera dochter tegen 
mr. Dominicus van Oesterzee “van wegen Magdalena [Mellema] zyn 
huysvre. daervoir de rato cauerende, ende als geoccupeert hebbende 
voir Aetz weduwe van wylen Lyuwe Mellema als moeder ende legittima 
tutrix van haer kinderen byden voirn. Lyuwe getogen”.547 Het betreft 
hier gezien de familieverhoudingen steeds dezelfde zaak (nr. A-Vaa).

A-IVm. Bave [Aytta].
Bovendien had Rinthie nog een andere zoon, Bave genaamd, die, toen zijn vrouw 
[genaamd] van Jelmersma gestorven was, erfgenaam zijnde voor de zoon, het hem 
toegevallen goed Oppehem bij testament aan de priesters van Wirdum naliet.
Wij hebben Bave niet in de bronnen aangetroffen. Vermoedelijk is hij 
vóór 1511 overleden omdat de Patroon van Wirdum dat jaar al in bezit 
is van een halve sate op de Hem aldaar; de andere helft behoort dan aan 
Lywa Hottias, mogelijk een verwant van Baves vrouw.548

A-IVn. Bucho [Aytta].
Voornoemde Rinthie had verder nog een zoon Bucho, die jong overleed.
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A-IVo. Syts, dochter van Rinthie Aytta en haar kinderen.
[Rinthie] liet een enkele dochter na, genoemd naar haar moeder Syts, in een eerste 
huwelijk getrouwd met Feicke Hettema, die in het jaar des Heren 1492 {lees: 1498} 
overleed.
Feycke Hettema sneuvelt op 11 juni 1498 in de slag bij Wirdumer molen.549 
Na Feyckes plotselinge dood hertrouwt - zoals we nog zullen zien - Syts 
Aytta met Oene Wyarda.

A-Vaa. Hette Hettema.
Als enige zoon bleef Hette Hettema,a bij Syts, achter, die bij Hack Roorda Barbara 
verwekte, [naderhand] de vrouw van Seerp Aytta, haar /267/ verwant. Die Hette 
verwekte eveneens een dochter Aet, getrouwd met Lieuwe Mellema, burgemeester 
van Leeuwarden, de vader van Magdalena enz.b En ook een dochter Tierck, 
getrouwd met Pieter Tzalings [Teetlum]c uit wie Tierck Pieters geboren werd en 
Hack [Pieters], getrouwd met Taede Hoppers enz.d Eveneens Feick [Hettes], die, 
vroeger non in Foswerd, terugkwam in de wereld.e Voornoemde Hette liet maar 
een zoon na, namelijk Wibe Hettes,f uit wie geboren is Hette Wibes,g [en] bovendien 
Sytse,h Haye,i Wibe,j [Watse]k en [Rinck]l de moeder van Wibe, bursarius in het 
Collegium Viglianum.m

a. In 1511 hebben Popka Rioerden, Joest Tiercks weduwe en Hette 
Feyckez gemeenschappelijk bezit te Sijbrandaburen.550 In 1511 heeft 
Hetta Feyckaz meerderheidsbelangen in twee sates te Idaard, waaronder 
vermoedelijk Epema (Lywa Popkaz [Roorda] heeft in die twee sates 
minderheidsbelangen).551 Hettes (achter)kleinkinderen Aytta, Oosterzee 
en Teetlum verkopen in 1578 renten uit Epema aan dr. Aggaeus Albada 
(nr. A-VIa) voor diens zoon.
b. Aet Hettedr hertrouwt rond 1549 met Pieter Pieters, sinds 1561 
accijnsmeester en in 1566 tevens schepen van Leeuwarden. Zij bekeren 
zich tot het protestantisme, spelen een rol bij de mislukte reformatie in 
1566, wijken met de komst van de hertog van Alva uit naar Emden, waar ze 
in oktober 1568 dag op dag beiden aan de pest overlijden, nadat de dochters 
Magdalena en Hack enkele weken eerder aan die ziekte waren bezweken. 
Magdalena’s dochter, Truycke Dominicusdr van Oosterzee wordt later de 
vrouw van dr. Sybrandus Lubbertus (ca. 1555-1625), als hoogleraar theologie 
decennialang het calvinistische gezicht van de universiteit van Franeker.
Aet Hettedr heeft uit haar beide huwelijken in totaal acht kinderen, onder 
wie Eelcke (of Elcius) Mellema, die zich in 1565 vestigt te Antwerpen, waar 
hij internationale handelscontacten onderhoudt en leiding geeft aan 
een eigen privéschool. Hij heeft naam gemaakt als grondlegger van het 
Nederlandse boekhouden, als lexicograaf en als literator. In 1573 verschijnt 
van zijn hand Laus Frisiae, waarin hij zich een vroom katholiek en trouw 
aanhanger van koning Filips II betoont en waarin hij niet alleen de lof 
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van Friesland, maar ook die van het geslacht van Viglius van Aytta bezingt. 
Een jaar later blijkt hij een draai van 180 graden te hebben gemaakt en 
laat hij zich gelden als zeer antiklerikaal man, die een gruwelijke hekel 
heeft aan alles wat Spaans is. Hij wijkt uit naar Aken, keert in 1581 even in 
Antwerpen terug om in 1582 naar Haarlem te verhuizen en in 1592 naar 
Leiden. Aldaar verliezen we hem na 1602 uit het oog en het is nog altijd 
de vraag waar en wanneer hij overleden is.552

c. Pieter Tzalings is een zoon van Tzaling Doeckez, 1511-1514 toe Teetlum 
onder Tzum, 14 nov. 1533 burger van Sneek en 1537-1539 schepen aldaar, 
en N.N. Wlbedr Rispens; Tzaling Doeckez is op zijn beurt een zoon van 
Doecke Teetlum, 1502 mederechter van Franekeradeel en Teth Sjoerds, uit 
“It Pier en Sipcke Hoytes-folk”. Tzaling Doeckez heeft een zuster Lisck, 
gehuwd met Tjaerdt Hanckes, de stamvader van de Eninga’s en Tiara’s.553

In 1537 kopen Pieter Tzalings en Tyarck een huis met schuur op de Scharne 
te Sneek van Otto Pieters (nr. A-IVr).554 In 1543 betaalt Pieter Tzaelinghsz 
te Sneek de vicaris van Warga 12 st. aan pacht, is hij volmacht van w. Joest 
Reyns testament en wordt hij als naastligger te Tjerkwerd vermeld.555 Op 
20 juni 1559 procederen mr. Doecke Eninga, Hette Lolckez [Rheen] en 
Focke Unya, als voogden over de wezen van Pytter Tzallinghz en diens 
eerste vrouw Tyerck Hettedr, en Bauck, weduwe van Sirck Mollema 
(vanwege Aete Simons en Taetz), enerzijds, tegen Wybe Wybez Oetsma, als 
cessie hebbende van Epe en Wybe Hotzes, anderzijds, over het bezit van 
1/7 deel en 1/6 van 2/7 deel in Oetsma sate te Goïngamieden;556 Oetsma is 
oud-familiebezit, ingebracht door Hack Roorda.557

d. In 1578 wordt Taede Hoppers als olderman van Sneek voor 12 cg. in de 
personele impositie aangeslagen.558 Hij is ook in 1579 olderman, maar nog 
hetzelfde jaar zal het ambt worden afgeschaft.559 In 1580 fourneert Tyerck 
Pieterz vanwege Taede Hoppers een gedwongen lening van 150 cg. aan 
Gedeputeerde Staten van Friesland.560 Op 11 febr. 1583 zijn Tyerck Pieterz 
Teetlum, burger van Leeuwarden, Hac Teetlum te Sneek, weduwe van 
Tade Hopperts, en mr. Doecke Teetlum te Emden in proces tegen Lolcke 
Hettez te Goutum, Gercke en Wytthie Hettez Reen te Idaard, genoemde 
Lolcke als curator over zijn zusters Bauck en Barber Hettedr, en advocaat 
mr. Jacob van Herbaium namens Upcke Douwez Tallum voor zijn 
kinderen bij zijn eerste vrouw Hac Hettedr Reen, gezamenlijk kinderen 
en erfgenamen van Hette Lolckez Reen en Jeldu Hoytema, destijds 
echtelieden, die veroordeeld worden om rekenschap af te leggen over de 
curatele die Hette Lolckez over Tzalingh Pieterz Teetlum heeft gehad.561 
In 1599 wordt het sterfhuis beschreven van Hack Teetlum te Hommerts, 
weduwe van Tade Hoppers, en worden Siuert Bockema en Ferck Idtsz 
Roerda als voogden over Hacks erfgenamen aangesteld.562

e. Feycke Hettedr, voor 1/5 erfgename van haar vader Hette Feyckes, van 
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haar moeder Hack en van haar grootmoeder aan vaderszijde Sydts Oenes 
en voor 1/8 erfgename van haar andere grootmoeder Joost, procedeert in 
1540 tegen de erven van Wybe Hettes, Peeter Tzalincxz [Teetlum], Lyeuwe 
Mynnez Mellema, Serp Folckertsz [Aytta] en Lolcke Hessels [van Rheen], 
uit naam van zijn kinderen bij voornoemde Hack.563 In 1562 wordt Feyck 
Hettes vermeld als weduwe van Herman Elberdinck, die afkomstig uit 
Quakenbrück vóór 1544 burger van Leeuwarden is geworden.564

f. Wybe Hettez procedeert op 2 dec. 1539 voor zichzelf en voor zijn zusters 
Ath, Tyaerck en Barber, allen als erfgenamen van Sydts Oenes - merk op 
dat Feick hier nog niet onder de erfgenamen wordt genoemd en daarom 
rond deze tijd uit het klooster zal zijn getreden.565 In 1543 wordt Jouck 
Wybe Hettes weduwe als naastligger te Swichum vermeld en hebben Wybe 
Hettoz erfgenamen belangen in het “groot guet in Hemryckseyndt” te 
Warga.566 Jouck Benedixdr, weduwe van Wibe Hettez te Goutum, verkoopt 
in 1558 een rente uit Groot Haegenser saete te Edens aan de armvoogden 
en het Gasthuis te Sneek.567 In 1559/1560 verkopen Wybe Hettes wezen 
land in Epema goet te Warga.568

g. Hette Wybez is in 1569 bijzitter van Leeuwarderadeel.569 In 1578 wordt 
Hette Wybbes op Barrahuis onder Wirdum voor 6 cg. in de personele 
impositie aangeslagen.570 Begin 1582 wordt boelgoed gehouden bij 
Syeurdtke Rynincks [Andringa], mede namens haar zoon Tyaert bij 
w. Hette Wybes [Epema].571 Hette is eerst getrouwd geweest met Tet 
Aylva, de dochter van Rein Aylva en Jeldu Hoytema. Zijn tweede vrouw, 
voornoemde Syeurdtke, hertrouwt later met Gercke Hettes Rheen, een 
zoon van genoemde Jeldu Hoytema uit dier tweede huwelijk met Hette 
Lolckes.572

Hette Wybes heeft uit zijn eerste huwelijk een zoon Wybe Hettes, sinds 
1603 hopman in Staatse dienst, die op 23 dec. 1610, terwijl hij afgedankt 
en dronken is, zijn eigen, hem verwijten makende vrouw Bauck Gerrits 
Jelgerhuis zo hard met een tang op het hoofd slaat dat zij vier dagen later 
aan de gevolgen ervan komt te overlijden.573 Sindsdien is hij voortvluchtig, 
al wordt hij in 1620 nog postuum vermeld: “het principale coopbrieff 
van Tzaarda sate tot Wirdum in dato den 18en junij 1615 by w. Wibe 
Hettens gepasseert aen Tyaerd Hettens Epema”. Deze koopbrief wordt 
geregistreerd tijdens de beschrijving van de bezittingen van voornoemde 
Tyaerd, de zoon uit Hette Wybes’ tweede huwelijk, nadat zijn eerste vrouw 
Jouwer Dircxdr Vogelsangh is overleden en hij op 9 okt. 1619 voor het 
Gerecht van Leeuwarden is hertrouwd met Bauck Petersdr, afkomstig van 
Abbega, die 1000 gg. heeft ingebracht; er worden enkele “contrafaictels” 
vermeld: een schilderij van broer Wibe Hettes die een schuld van 500 gg. 
aan het sterfhuis heeft nagelaten, een van dr. Wigle Ayta en twee van - hun 
navolgende oom - Wibe van Goutum.574
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h. Gerrit Hettez Fryesama, rechter in Goutum en bijzitter van 
Leeuwarderadeel, neemt op 5 dec. 1564 een obligatie in bewaring, waarbij 
Hette Wybez erkent 200 gg. schuldig te zijn aan zijn broer Syttzie 
Wybez.575

i. Haye Wybez wordt in 1572 de huur opgezegd als meier op Aytta sate te 
Roordahuizum.576

j. Op 6 juli 1579 wordt Wibrand van Goutum aangezegd de stad Leeuwarden 
te verlaten.577 Na de omwenteling in 1580 begeeft “Wybbe Wybbis, alias 
Wybrant van Goutum, Con. Mats. grietman van tzelfde [Idaerdera]deel 
ofte gretenie en Con. Mats. hopman over ’t vandel Duitsche soldaten” 
in Spaanse dienst. Op 6 sept. 1583 schrijft kapitein Tierd Tiebes aan 
Gedeputeerde Staten van Friesland dat hij het schip van Wybrant van 
Golten, “zin Lang Alyt ofte zin groete jaecht”, bij Zoutkamp veroverd 
heeft.578 Wybrant sterft in 1584 voor Oterdum en wordt begraven bij zijn 
reeds in 1581 overleden vrouw in de Der Aa-kerk te Groningen.579

k. In 1569 huurt Wattye Wybez namens zijn moeder Jouck Benedixdr 
18 pm land te Edens.580 Op 31 okt. 1577 protesteert Watze Wybez “de 
nullitate, vermits [Frans] Ampckes geen substitut grietman was, als geen 
admissie van den Hove hebbende gelyk hy protestant hadde, en mochte 
hy protestant wel lyden dat alle profyten de grietman competerende, 
bleven gechurceert in handen van de secretarys van de Gerechte [van 
Idaerderadeel] ter tyt hy protestant zyn broeder Wybe Wybez zal hebben 
gesproken”.581 1578 wordt Watse Wybez op Epema sate te Idaard voor 18 st. 
in de personele impositie aangeslagen.582

l. Rinck Wibedr, weduwe van Pieter Aerntz en nu hertrouwd met Teye 
Wibez, koopt in 1570 een jaarlijkse rente van 12 gg. uit land toe Groete 
Birgh onder Kubaard van de echtelieden Wattye Aerntz en Bauck.583

m. Vibrandus Petri is vanaf de oprichting op 6 okt. 1569 een van de Friese 
leerlingen aan het Collegium Viglianum te Leuven.584 Wybe Peters Birg 
van Kubaard gaat na 1580 in ballingschap en strijdt als fourier van zijn 
oom hopman Wybrant van Goutum in Spaanse dienst; na zijn overlijden 
in 1583 wordt Wybe als fourier opgevolgd door zijn broer Arent.585

De tweede echtgenoot van bovengenoemde Syts, de dochter van Rinthie [Aytta], 
was Oene Wyarda,a de zoon van Tzaling, bij wie zij geen kinderen had.b

a. In 1511 is Oena Tsaelinckz toe Wirdum voor circa 55 floreen gegoed te 
Wirdum, Grouw, Warga, Wartena, Roordahuizum, Boksum en Winsum.586 
Op 26 juni 1512 brengen Griold Elinxz en Hero Fongerz “van zillige 
Eelke wesena wegena” enerzijds en Ona Wyaerde [als erfgenaam van mr. 
Pibe Wiarda] anderzijds hun geschil over de eigendom van zekere 20 
pm land “op Otto Peter [nr. A-IVr] van Ona wegena ende Edo Romkaz 
van dae wesena wegena toe soenlioda”.587 Op 20 dec. 1527 winnen Oena 
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Tzalincxz Wyarda en zijn vrouw Syttye, Haye Bloncxstra (!) “mitgaders de 
andere huere vrunden ende maghen by henluyden gevoecht” een proces 
van “Herman Zassen ende Hidt zyn dochter, Zwartte Allert ende Petrick 
Jan Harmens wyff ”.588 Op 1 okt. 1529 blijkt uit het testament van Douwe 
Jowsma op Roorda te Warga dat Oenna Tzialinghz hem destijds “dyo 
lyttyck fenna” aldaar verwandeld heeft.589 In 1531 wordt Oene Tzalinghz 
vermeld als volmacht van Leeuwarderadeel.590 Op 13 jan. 1537 procedeert 
Lyuwa Mynnaz [Mellema] vanwege Ona Tzialing zoens weduwe voor het 
Gerecht van Leeuwarderadeel.591 In 1543 worden Oene Tsalincksz erfflanden 
te Wirdum en zijn erfgenamen als naastliggers te Boksum vermeld.592 In 
1543 blijkt dat de erfgenamen van Oone Tzalinghsz ende Zydts zyn wyff 
nooit de “jaerwanden” hebben betaald voor Syeurdt Wblinge “myt zyn 
vader ende zoon” uit Wblynge landt te Hemrikseind onder Warga.593

b. Syts staat sinds haar tweede huwelijk bekend als Syts Oenes. Op 27 jan. 
1537 intervenieert Lyuwa Mynnaz [Mellema] met zijn adherenten “voer 
die wedue als erffgenamen fan Syts Onis”.594 In 1540 is Pieter Tzalincks 
[Teetlum] eigenaar van 2 pm meden te Wirdum, die in 1511 in handen 
waren van Oena Tzalinckz en die nu belast zijn met “eeuige delen van 
Sydts Oenazs huysfrouwe”; ook hebben Sytie Oenes erfgenamen dan oud 
Aytta-bezit aldaar in eigendom.595 In 1543 bezit de vicaris van Warga een 
huis, dat “vuytkoemen [is] van salige Onne Tzalinghsz Syts zyn wyff ”.596 Op 
26 juni 1543 procederen de erfgenamen van Zyts Oenes tegen de pastoor 
en priesters van Wirdum en Warga, die veroordeeld worden de tegenpartij 
“te laeten volgen van Saclama goet wat tselue meerder is dan thuys, 
hornleger, 40 pondemaeten den pastoir ende priesteren van Wirdum 
deur treces vanden Houe met A geteyckent byden impetranten ingelecht, 
14½ pondemaeten by Syts Oenes de rechten armen dair vuyt besproicken, 
ende 24½ pondemaeten die de pastoir, vicarius ende patroen in Warregae 
besaten”.597 In 1587 tekent mr. Doecke Teetlum, mede namens zijn broer 
Tierck Pieters Teetlum en zijn zuster Hack Teetlum, als erven van wijlen 
Syts Oenes Blenckstra, hun “over groete moeder”, protest aan tegen zekere 
decretale verkoop.598

A-IIId. Siouck Aytta, dochter van Ferck.
Siouck, de enige dochter van Ferck en Syts, had twee echtgenoten: [eerst] Jarich 
[Jelckema] van Meskewier in Akkrum, bij wie zij als enige zoon de bekende 
hoofdeling Wibe Jarichs voortbracht en een dochter Syts.
In 1465 vidimeren getuigen een scheidsrechterlijke uitspraak van 19 
april 1452, waarbij een geschil werd beslecht tussen Feyke Peynga te 
Warga enerzijds en Jarich Wybaz Jellama te Akkrum met zijn vrouw 
Syoucke Fercksdr thoe Hemrickes-ende anderzijds over de verdeling 
van het erfgoed van Feythia Peyngha en de wandel tussen Peyngha-
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goed en Nanningha-goed.599 Jancko Douwama, wiens grootmoeder aan 
moederszijde Jarichs zuster was, noemt haar om niet opgehelderde 
redenen Syouck Wyaerden.600

Zoals verderop bij haar kleinzoon Jarich Wibes (nr. A-Vab) nog zal worden 
beargumenteerd, moet Siouck Aytta in 1501 hebben getesteerd. Nog 
verderop zal ook eerst melding worden gemaakt van Sioucks tweede man 
Renick Doytses Albada, bij wie een enige dochter Jel Albada (nr. A-IVr).

A-IVp. [Wibe Jarichs]
Wibea had bij Tieth [Juckema], de weduwe van Agge Donya,b een zoon [Jarich] en 
een dochter [Jel].
a. Op 28 juni 1487 zegelt Wyba Jarighsz, voor zichzelf en voor Fedda Hettaz 
[Jelgersma] en Renick Worpsz, het verbond tussen Westergo enerzijds en 
Rauwerderhem, Idaarderadeel en het Zuidertrimdeel (van Leeuwarderadeel) 
anderzijds.601 Op 5 juni 1496 nemen Wyba Jarichzoen te Roordahuizum en 
[en zijn zwager] Worp jongha Lywazoen Jwkama te Britsum het verbond 
van Oostergo met de stad Groningen aan.602 Op 24 aug. 1596 “quaemen 
Leeuuerders toe Grow, ende sloegen daer op dat kerckhoff doot Wybe 
Jarichzoon, heerschap, die alle tyt Leeuuerders viant hadde geueest”.603 
Op 14 ferbuari 1506 kwiteren de voogden en meente van Grouw de stad 
Leeuwarden voor de kosten van de herwijding van het kerkhof, dat was 
ontwijd door de doodslag van Viba Jarichz.604

b. Jancko van Douwama stelt dat Wibes vrouw een nicht is van Bocko 
Harinxma en een zuster van Humme Lywes.605 Dat zij diens zuster is wordt 
bevestigd door Worp.606 Op grond van haar eerste huwelijk zou zij Harinxma’s 
nicht kunnen zijn, maar daarvoor is geen bevestiging gevonden.

A-Vab. [Jarich Wibes]
De zoon Jaricha liet slechts een dochter na, genaamd Siouck, die, door verwanten 
in het klooster gebracht, later in de wereld is teruggekeerd en met een zekere 
Focx getrouwd is. Zij begon [in 1551] een proces over het goed Helvardera in 
Roordahuizum, gelegen naast Aytta-state, dat aan haar vader Jarich was gekomen 
bij testamentb van diens grootmoeder Siouck en in beslag genomen was door haar 
tante van vaderskant Jel, de vrouw van Hessel Abbema, en aan diens dochters 
Wick en Tieth, getrouwd met Douwe, de zoon van Jancko Douwema, en Goffe 
Douma, was gekomen; welk proces zij echter verloor.c

a. Jarich Wibes wordt slechts eenmaal postuum vermeld: in 1511 hebben 
“Jarichs wesen” een aandeel van 5 fl. in [Helvardera] sate met 25 “garssen” en 
27½ meden te Roordahuizum, waarin ook [zijn zwager] Hessel Aebingen 
(4 fl.) [en zijn (verre) neven] Tiepka [Tiaerdts] (5 fl.), Folkert [Aytta] (5 fl.) en 
heer Tsyts [Gekinga] erven (2½ fl.) gegoed zijn en waaruit de armen 1 fl. en 
de priesters vanwege eeuwige delen 1½ fl. beuren.607
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b. Volgens het Stamboek is Jarich Wibes getrouwd met ene Siouck, die in 
1501 heeft getesteerd.608 Maar hier lijkt verwarring in het spel met Jarichs 
gelijknamige grootvader die met Siouck Aytta was getrouwd. De Genealogia 
Ayttana stelt hier dat kleinzoon Jarich bij testament van zijn grootmoeder 
Siouck Aytta de sate Helvardera kreeg toebedeeld. Kennelijk is Sioucks 
zoon Wibe ten tijde van dat testeren al overleden - hij werd als gezegd in 
1496 op het kerkhof te Grouw door Leeuwarders doodgeslagen - en moet 
Siouck Aytta die zoon overleefd hebben. Daaruit valt af te leiden dat het 
Siouck Aytta is geweest die in 1501 moet hebben getesteerd.
c. In de jaren 1551-1554 procedeert Syouck Jarichsdr tegen Goffe van 
Douwema als man en voogd van jf. Wyck.609 Sioucks man Focx heeft zich 
verder niet laten identificeren.

A-Vac. [Jel Wibes]
De zuster van Jarich, bovengenoemde Jel, trouwde met Hessel Abbema te Huizum,a 
bij wie zij een zoon Kempeb en een dochter Tieth had, getrouwd met Jelle Harinxma,c 
van wie zij een zoon had, Sierck Haersmad en een dochter Foeckel Haersma, 
getrouwd met [Douwe] Bootsma.e [Tieth] ging een tweede huwelijk aan met 
Douwe Douwema,f wiens vader Jancko Douwema was, gestorven in het kasteel te 
Vilvoorde.g Bij haar liet hij als enige dochter Tetke Douwema na, die door huwelijk 
verbonden was met Sydts Botnya.h Hem viel Helvardera in Roordahuizum ten 
deel, dat hij verkocht aan heer Viglius Aytta, van wiens overgrootvader Ferck het 
bezit afkomstig was. En de andere dochter [van Jel] was Wick, de vrouw van Goffe 
Douma, de zoon van Epe Douma.i

a. Jel Wibes’ man Hessel Abinga maakt bij testament van 9 april 1539 zijn 
dochters Tietke en Wyck tot erfgenaam, die respectievelijk Aesgemastate te 
Cornjum en Abinghaestate te Huizum als prelegaat krijgen; hij vermaakt 
zijn dochter Hylck, “professide nonne toe Nyecloester”, het vruchtgebruik 
van een halve sate te Lekkum; en hij onterft zijn zoon Kempo, die hem zeer 
vertoornd heeft door buiten zijn toestemming in het huwelijk te treden 
en hem bovendien naar het leven heeft gestaan, maar die desondanks het 
vruchtgebruik van de state te Coldehoel onder Ferwerd krijgt toebedeeld.610 
In 1543 wordt Hessel Abbama vermeld als eigenaar van Helvardera te 
Roordahuizum.611 Jel van Metselwier sterft op 27 nov. 1546, Hessel van 
Abbingha op 15 april 1550 en beiden zijn in Huizum begraven.612

b. Kempe Abbema trouwt een vrouw Catharina, volgens Upcke van 
Burmania een dochter van een Hollander van gering fortuin.
c. Tiet Abbema’s eerste man Jelle Syricksz Harinxma maakt bij testament 
van 21 aug. 1540 zijn zonen Kempo en Syrick en zijn dochter Foekel tot 
erfgenaam. Voorts bepaalt hij dat “Teet, myn wyff ” met de kinderen op 
het “huuys ende heem met hoff ende graft” te Loënga mag blijven wonen 
en de landerijen mag gebruiken tot “vorndel van myn kynderen”; als zij 
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hertrouwt moet zij dat goed ontruimen en moeten de kinderen bij Jelles 
moeder wonen. Bij testament van 23 aug. 1542 wijst Sytse Harincxma 
zijn “broeders kinderen Jelle in gode overlevende” mede als substituut-
erfgenamen aan.613

d. Sierck Haersma, die van zijn vader als prelegaat het ouderlijk huis 
met de landen krijgt, is in 1570 samen met zijn vrouw Habel Glins in een 
rechtszaak verwikkeld.614 Van zijn broer Kempo, die in 1540 genoegen moet 
nemen met de “renten ofte landen daer ick hebbe leggen toe Oppenhuysen 
in die saete daer Gerryt Syrcks nu op woent”, wordt nadien niets meer 
vernomen.
e. Foeckel Haersma is getrouwd met Douwe Bootsma, die van zijn vader 
Hessel Boytiema bij testament van 6 dec. 1550 toebedeeld krijgt “Garbaede 
saete tOesterwyerum, daer nu Douwo, myn zoen, up woent, met heth huys 
datter up staet, met graft, heem, stins ende steen die aen’t voirs. huys es, 
nae vermeldinghe syns hylicxbrieff ”.615 In 1565 is Foeckel Jelles Haersma 
weduwe van Douwe Hessels Boetsma.616 Op 17 febr. 1567 “hebbe ick heer 
Jelte Thomasz, decanus van Leeuwardera synstoel cum annexis, my 
getransporteert tot Huysum, met Jan Petreius, notaris binnen Leeuwarden, 
ten huyse van Goffe van Douwema, aen den persone van Foeckel Haersma; 
ende dat ten versoecke van Laurens Feickez, burger ende glaesemaecker 
binnen Leeuwarden, als vaeder ende legitimus administrator van Feicke 
Laurensz, zyn zoone; dieselve Feyke getrouwt hebbende voor zijn echte 
wyff die voors. Foeckel Haersma, zoo zyluyden seyden.” Foeckel geeft toe 
dat zij buiten weten van haar familie een niet-kerkelijk huwelijk met deze 
Feicke heeft gesloten, maar brengt daartegenin dat “zye waer een weduwe, 
ende selvers wel wiste wat zye doen ofte laeten solde, zeggende: daer omme 
nyet van nooden te wesen haer te beraeden mit haer frunden”.617 In 1585 
procederen Lucas Jarges, als curator over de kinderen van Geel Boyckema, 
en Lourens Feyckes, als curator over Foeckel Bootsma.618

f. Tieth Abbema en haar tweede echtgenoot Douwe Douwema wonen 
aanvankelijk op Luersmaborg te Feerwerd in Groningerland, maar 
verhuizen later naar Leeuwarden. In 1562 maakt hij zijn testament. Douwe 
en Tieth overlijden op 13 okt. 1565 respectievelijk 17 april 1572 en liggen in 
de Jacobijnerkerk te Leeuwarden begraven.619

g. Jancko Douwama, geroemd als vaandeldrager van de Friese vrijheid 
en chroniqueur, overlijdt op 13 april 1533 in een kerker van het kasteel 
te Vilvoorde onder de rook van Brussel als politiek gevangene van het 
Habsburgse bewind.620 In een van de bewaard gebleven handschriften van 
Jancko Douwama’s geschriften staat een eigendomsmerk van zijn voornoemde 
zoon: “Douue Wnema Douma”.621

h. De dochter Tet Douma, op 28 okt. 1589 genoemd als enige erfgenaam 
van haar vader,622 trouwt in 1571 met Syds Botnia, de zoon van Sydts Botnya 
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sr. en Bauck Camstra alias Heringa (nr. F-IIe). Sydts en Tet worden in 1576 
geportretteerd, maar de dan vermelde leeftijden van 23 en 21 jaar zullen 
betrekking hebben op hun leeftijd ten tijde van hun huwelijk (omdat 
Sydts’ moeder Bauck Camstra in 1547 is overleden). Als bezitters van de 
door Tet ingebrachte Doumastate zijn zij gerechtigd tot het St. Kruis- of 
Doumaleen te Oldeboorn.623 Syds overlijdt op 20 maart 1615 en wordt te 
Nijland begraven; Tet sterft op 14 dec. 1620.624

i. Wick Abbema woont met haar man op Abbemastate te Huizum. In 1550 
is Goffe Douwema vanwege dat dorp volmacht ten landdage.625 Aldaar 
wordt Goffe van Douwoma in 1578 voor 12 cg. in de personele impositie 
aangeslagen.626 Wick sterft op 8 okt. 1577 en Goffe op 24 jan. 1581, en ze 
liggen in hun woonplaats begraven.627

A-IVq. [Syts Jarichs]
Syts, de dochter van Jarich [en Siouck Aytta], trouwde met Haye Albada,a de 
natuurlijke zoon van Renick Albada, haar stiefvader. Uit haar werd Hylck geboren, 
eerst getrouwd met Tyepcke Tiaerdtsb en daarna met Tyepcke Broers.c En verder 
liet zij bij Tyepcke Tiaerdts een zoon Hayed na en een dochter, Syts Iges [weduwe] 
genaamd.e

a. Wybe Jarichs en zijn zwager Haeya Renicksz beëindigen op 20 juli 1488 hun 
geschil met Feyka Kampstra, dat was voortgekomen uit de gevangenneming 
van Vyba’s “aldfaer” Wyba Jelkema door Feyka’s vader Renick Kampstra.628 
In 1491 woont Haya Renickz te Rauwerd en is hij als zoenman actief.629

b. In 1511 is Tiepka Tiardtsz meier op een sate van Frans Mennama te Wirdum 
en bezit hij aandelen in drie sates te Rauwerd.630 In 1511 zijn “Tiepka ende 
syn suster” landheer van Sypka to Meshoerna onder Poppingawier; deze 
zuster is vermoedelijk getrouwd met Tiaert Hettema (nr. A-Vc).631

c. In 1511 huurt Tiepka Broersz te Wirdum voor 40 fl. een sate met 120 pm 
land van het Haskerconvent, waarop in 1540 Yge Piersz woont.632 In 1528 
procedeert Ryppert Yghez voor zichzelf, voor Tiepke Broersz en Decken 
Claesz vanwege hun [respectieve] vrouwen Anske en Sack, en als volmacht 
vanwege de nagelaten “weeskens” van Peeter [of Pier] Yghez, in hoger 
beroep tegen Tiesse Oegaz, voor zichzelf, en Hebbe Feddez [Jelgersma] 
vanwege zijn vrouw Att, inzake 14 pm land, waarbij het Hof bepaalt dat 
het vonnis van het Nedergerecht van Leeuwarderadeel gehandhaafd 
blijft.633 In 1540 woont Tyepcke Broersz op een stee te Wirdum, dat in 1511 
in handen was van Tyaert Hettema en waarvan Homme Campstra nu het 
vruchtgebruik heeft.634 Daarnaast bezit hij sates te Britswerd, Bozum en 
Poppingawier.635 In 1536 en 1539 procederen mr. Edo Walckema en Tiepke 
Broersz als voormonden over w. Botte Broersz nagelaten weeskinderen.636 
Op 14 febr. 1547 procederen Agge Jellez te Bolsward en zijn huisvrouw tegen 
mr. Doetthie, pastoor te Wirdum, als executeur van w. Tiepke Broersz.637
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d. In 1536/1537 verkopen de voogden van Haye Tjepkes, onder wie Rippert 
Ygez, de helft van een sate “ter Meshorne” te Poppingawier aan Rinthie 
Folckerts [Aytta] (nr. A-Vc) te Leeuwarden.638 In 1540 is Haye Tyepckez eigenaar 
en gebruiker van een sate te Wirdum, die in 1511 in eigendom was van 
Tiaert Hettema (nr. A-Vc).639 In 1552 heeft Haye Tiepkes weduwe te Wirdum 
een goede rusting, speets en degen in huis. Deze weduwe zal identiek zijn 
aan Gaets Elingsdr, die een dochter is van Eelinck Hoytiez, in 1540 gegoed 
te Wirdum en in 1552 bewapend met harnas, ringkraag, speets en degen te 
Goënga; Eelinck koopt in 1554 met zijn vrouw Beatris Petersdr een jaarrente 
van 6 gg. uit Donya sate te Oosterend van zijn schoonzoon Syrck Donya, 
grietman van Hennaarderadeel.640 In 1581 wordt w. Gaets Elings vermeld 
als moeder van Tryn en Hylck Hayes.641 Van deze dochters trouwt Tryn 
Meershorna met Gerbrant Bernardus Eelckama te Bolsward, weduwnaar 
van Rinck Gerrytsdr (overl. 16 aug. 1562);642 op 16 mei 1599 verkoopt Tryn 
Hayedr te Wirdum, weduwe van Gerbrandt Bernardus Eelckama, land te 
Knossens onder Bolsward aan Rixt Abbedr te Leeuwarden.643 De andere 
dochter Hielk Maarshorne, achtereenvolgens getrouwd geweest met ene 
Tiason en Watse van Scheltema, testeert op 4 okt. 1610.644

e. In 1536/1537 kopen de echtelieden Yge Piers [Siccama] en Sytz 1/4 part van 
Syouckinga sate te Britswerd.645 In 1550 zijn “Gerrolt Feytsma, heer Douwe, 
pastoer, ende Yge Pietersz (!), van den dorpe Wirdum” als volmacht vanwege 
Leeuwarderadeel op de Landdag aanwezig.646 In 1552 beschikt Yghe Piers 
weduwe op het Haskerhuys te Wirdum over een ringkraag, speets, harnas 
en degen.647

A-IVr. [Jel Albada]
De tweede man van genoemde Siouck [Aytta] was Renick Doytses Albada.a Bij 
haar liet hij slechts een enkele dochter na, Jel Albada genaamd, die /268/ in een 
eerste huwelijk met Hessel Jongemab twee zonen had: Renickc en Kempe Jongema,d 
beiden kinderloos gestorven; en Anna {onjuist}, de vrouw van Douwe Douma te 
Irnsum.e Deze liet een zoon jonge Epe Douma na, de man van Catharina Frittema.f 
Hij liet haar twee dochters na.g Na de dood van Douwe hertrouwde [Anna] met 
Haring Glins;h toen zij gestorven was, trouwde hij met [Deitsen Unema], de weduwe 
van doctor Renick [Burmania] (nr. E-IVc). Genoemde Jel trouwde in een tweede 
huwelijk met Otto Peters uit Gaasterland;i waaruit geboren is Siouck {onjuist}, de 
vrouw van Sierck Donya, [sinds 1550] grietman van Hennaarderadeel.j

a. Renick Doytses Albada is een zoon van Doitia Albada, hoofdeling te 
Irnsum, en Saepck, die op haar beurt een zuster is van Onna van der Cappelle, 
stamvader van de familie Oenema van Terkaple.648 De Albada’s ontpoppen 
zich als ware vechtersbazen, wanneer zij in 1458 betrokken raken bij de 
zogenaamde Donia-oorlog.649 Daarnaast vechten ze een persoonlijke vete 
uit met de Jongema’s, die in 1459 ontstaat wanneer Renicks broer Lyuue 
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Doytiez “toe Rauwert op die buren” Hessel Edez [Jongema] van Bozum 
doodslaat. Daardoor raakt ook Rienick Doytiez in conflict met Hessels 
broer Kempo Edez van Rauwerd.650 Voorts heeft Renick, die aanvankelijk 
in Akkrum woont, onenigheid met de Schieringer Focke Eeskes over de 
erfenis van Wybe Jelckema en de eigendom van Meskewier.651

In 1466 krijgt Renick bij testament van zijn vader 100 pm land in 
Lathinghagoed te Wieuwerd gelegateerd en zijn broer Lyuwa 100 pm 
toe Flansem.652 De vete met de Jongema’s duurt in ieder geval voort tot 
in 1473, wanneer de dood van Hessel Jongema wordt gewroken door zijn 
neef Ade [Kempes] Jongema van Rauwerd, die aldaar dan Lyuue Doytsez 
doodslaat.653 Daarna zal het tot een zoen zijn gekomen, getuige het 
navolgende huwelijk van Ades broer Hessel Kempes Jongema met Renicks 
dochter Jel. Als erfgenaam van zijn doodgeslagen broer zal Renick zich te 
Flansum hebben gevestigd.
In 1474 verkoopt Renick Doykaz toe Flaersim onder Rauwerd “fyf 
pundameta buta dyck gheheten Propinga land” aan het klooster Aalsum.654 
In 1476 sluit Renick Doitiaz Helbada als voogd over de kinderen van Wlbet 
oppa Laerd onder Rauwerd een overeenkomst over ruil en huur van land 
met het klooster Aalsum.655 In 1481 heeft Renick Doytiaz land van Aeda 
Keympaz Jonghama in onderpand.656

b. Jel Renicksdr Albada en Hessel Kempez Jongema wonen op Albadastate 
in Goënga; Hessel wordt daarom “heerschap in Sneecker vyff gaen” 
genoemd.657 In die rol treedt hij in 1482 en 1483 op tegen de Vetkoper 
familie Heslinga te Poppingawier.658 Op 25 juli 1496 nemen Hessel en Aggo 
Jongama, mede namens hun broer magister Hetto, vicarius perpetuus te 
Bolsward, het verbond van Westergo met Groningen aan.659 Hij sneuvelt op 
16 juli 1500 voor Franeker.660 In 1505 worden “Hessel Iongama erfghenamen” 
op de lijst van Friese edelen onder Wymbritseradeel vermeld.661

c. Kempo Jongema, in de jaren 1515-1522 Gelders grietman van 
Wymbritseradeel, blijkt in 1538 kinderloos overleden te zijn.662

d. Renick Hessel Jongema zin heeft in 1507 gevochten met Hetta Feyckazin 
(nr. A-Vaa) uit Gauw.663

e. Anna, de vrouw van Douwe Douwema te Irnsum, is de enige dochter van 
Jel Albada uit haar tweede huwelijk met Otto Peters; in de Vita Viglii wordt 
deze filiatie daarentegen wel correct weergegeven.664 Douwe Douwema is 
een zoon van Epo Douma, sinds 1511 grietman van Utingeradeel, die op 
28 aug. 1516 met diens zwager Abbe Saskers Heringa (nr. F-IIe) door de 
Bourgondiërs op Doumastins bij Irnsum gevangengenomen en ruim twee 
weken later te Harlingen onthoofd wordt. Douwe zelf overlijdt op 16 juli 
1535 en wordt in Irnsum begraven.665

Jel Albada heeft uit haar eerste huwelijk met Hessel Jongema wel een 
dochter - die hier dus ontbreekt - maar die heet Jel en is getrouwd met 
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Douwe Ulckes Oenema genaamd Douma - de verwarring is dus in feite 
te wijten aan twee gelijknamige schoonzoons! Deze Jel Hessels Jongema 
heeft bij Douwe in totaal zes kinderen nagelaten, onder wie Siouck, de 
vrouw van Sierck Donya, die door de Genealogia Ayttana ten onrechte 
als een dochter van Jel Albada uit haar tweede huwelijk met Otto Peters 
wordt beschouwd. Een andere dochter is Reintzen Douwedr, die als 
vrouw van Pier Sytzema op 7 febr. 1548 testeert, waaruit blijkt dat zij met 
haar broers en zusters op 23 nov. 1538 de nalatenschap hebben verdeeld 
van “sa. Kempo van Juuynghema, hair oem”.666

f. Epo Douma’s vrouw Catharina Frittema is een zuster van Feicko (nr. 
A-VIt) en Pieter (nr. F-Va). Uit het huwelijk van Douwe en Anna stammen 
nog twee kinderen: Rienck Douma, man van Imck Glins, maar kinderloos 
overleden, en Doutsen Douma, vrouw van Wiger Eelsma.667

g. Van Epo Douma’s dochters is alleen Tjeertke met name bekend.668 Zij 
wordt de vrouw van Frans van Dekema, die in 1580 uitwijkt en in 1586 te 
Keulen testeert, waarbij hij tot erfgenaam maakt zijn drie kinderen uit 
zijn eerste huwelijk met Gerlant Hemmema: Hector alias Sixtus, Lucia 
en Berbara Dekema.669 Frans en Tjeertke komen beide in 1592 te Keulen 
te overlijden.670 Zij laat als erfgenamen na - kennelijk - haar dan levende 
ooms en tantes: Ansck, Luts, Reyner en Feicko Frittema van moederskant 
en Jel Glins van vaderskant, elk voor 1/5 part.
Op 9 mei 1602 doen scheidslieden uitspraak in een zaak, hangende 
voor het Hof van Friesland, tussen jr. Syds van Tiaerda vanwege zijn 
huisvrouw jf. Eelck van Fritema als erfgenaam van haar vader Reiner 
van Fritema, jf. Lutz van Fritema weduwe van Herema voor zich, 
Johan van Burmania voor zich en mede voor zijn broer Rienck van 
Burmania, Andries van Albada als volmacht van Feico van Fritema 
[en Ansck Fritema], als erfgenamen van w. jf. Tyaerdke van Douma, in 
leven huisvrouw van jr. Frans van Dekama, enerzijds, en jf. Barbara van 
Dekama, nu “veniam aetatis” hebbende, voor zich en vanwege jf. Lucia 
van Dekama, als erfgenamen van hun vader, voornoemde Frans van 
Dekama, anderzijds.671

Op 17 jan. 1605 kwiteren Luts van Fritema weduwe van Herema (voor 1/5), 
Bocke van Buermania grietman vanwege de kinderen van Rienck van 
Buermania en vanwege Jan Buermania (1/5), jr. Syts van Tyaerda als man 
en voogd van jf. Eelck van Fritema (1/5), en voornoemde Syts vanwege 
zijn moeder jf. His van Hermana [dochter van Mary Fritema], Goffe van 
Fritema voor zich en Warmolt Hilbrands als man en voogd van Tryn 
Fritema, als [testamentair] erfgenamen van Ansck Fritema (1/5), voor de 
ontvangst van 4/5 part van 412 cg. uit handen van Andries van Albada en 
Ida Ayta (nr. A-VIt) weduwe van Fritema, die in Keulen boelgoed heeft 
gehouden van de door Tyaerdke van Douma nagelaten “mobilen in den 
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inventario van dato den 25 januarij 1592 sampt in den adtestatie van 
Lambert gewesene Ceulsche bode gespecificeerd”.672

h. Haring Glins, sinds 1554 lid van Gedeputeerde Staten en in de 
zomer van 1572 kortstondig president van het Hof van Friesland in het 
opstandige Franeker, neemt in december later dat jaar de vlucht en “over 
de bevrosen Eems rydende, scheepte soo veel koude, door de bitterheyt 
van d’ooste wint, dat hy binnen Emden komende, drie dagen daer nae, 
overleedt”.673 Anna heeft uit haar tweede huwelijk met Haring Glins, 
behalve de beide jonggestorven Douwe en Habel, één dochter: Jel Glins, 
die in 1593 als weduwe van Jan Burmania overlijdt en twee zonen nalaat, 
de hierboven reeds genoemde Rienck en Jan Burmania.674

i. Jel hertrouwt met Otto Pieters - volgens Upcke van Burmania een 
burger van Sneek - met wie zij in 1511 op Albadastate te Goënga woont.675 
Otto is eerder getrouwd geweest met ene Joest, die toen weduwe was 
van Peer Sytzaz, een rijke eigenerfde uit Arum; Peer en Joest zijn de 
stamouders van de Sytzama’s.676 In 1511 heeft Otto Pieters nog meer 
bezit in Goënga en is hij verder gegoed te Welsrijp en Schingen.677 In 
1511 is Jel Hessel Jungama weduwe landvrouw van een sate te Bozum, 
heeft Jel Hessels aandelen in sates te Irnsum en Sijbrandaburen en is 
Jel Otten gegoed te Rauwerd.678 In 1513 betaalt Otto Peterz 7 fl. aan de 
21ste penning.679 Op 17 febr. 1517 worden de goederen van Otto Pietersen 
geconfisqueerd en geschonken aan Ghysbert van Scoten.680

j. Als gezegd onder e. hierboven is Siouck niet een dochter maar een 
kleindochter van Jel Albada. Siouck, overleden op 17 maart 1549 en 
begraven te Oosterend, is getrouwd met Sierck Donya, sinds 1550 
grietman van Hennaarderadeel, die op 20 juli 1569 testeert en later dat 
jaar komt te overlijden.681

C. [Bucama]

Eigenlijk zou hier eerst het achtendeel moeten volgen van Viglius’ 
overgrootmoeder Syts thoe Hemricksend, getrouwd met Ferck Aytta, 
maar dat heeft weinig zin omdat van haar familie verder alleen haar vader 
Bucho thoe Hemricksend bekend is, die reeds hiervóór bij nr. A-II vermeld 
is. Niettemin hebben wij dat achtendeel stilzwijgend met B genummerd 
en volgt hier dus C. Bucama.

C-I. Wytse [Bucama], de grootvader van moederszijde van Folckert 
[Aytta].
Wytse, de grootvader van moederszijde van Folckert Aytta, liet één dochter na: 
Jets Wytses Bucama genaamd; of anders, naar haar man, Jets Gerbes. Zij was  
de moeder van Folckert Aytta. Deze Wytse had als broer heer Bernardus, pastoor  
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in Swichum, die in oorkonden heer Bernardus Sioerdts of Suffridi Bucama 
genoemd wordt.
Bynnert komt in 1479 als pastoor van Swichum voor. Op 7 nov. 1481 
hecht Bernardus toe Swichem zijn goedkeuring aan het verbond 
tussen de stad Leeuwarden en het Zuidertrimdeel.682 Viglius schrijft in 
zijn aantekeningen die hij maakte uit het Calendarium van zijn oom 
Bucho, dat deze Bernardus, “frater proavi mei Witzionis” (broer van mijn 
overgrootvader Wytse), op 13 dec. 1486 overleden is.683

D. [Schutsma]

D-I. Mints [Schutsma], de grootmoeder van moederszijde van Folckert 
[Aytta].
De vrouw van voornoemde Wytse, de grootmoeder van moederszijde van Folckert 
van Aytta, was Mints Schutsma genaamd, een rechtschapen en vrome vrouwe, 
dochter van Jetse Schutsma, die een vrouw had uit het geslacht van Jornahuizen 
bij Warga.a Jetse, de vader van Mints had een broer, Bruno Schutsma, die twee 
zonen had: Jetse Schutsma en N.N., de vader van Ryoerdt die een zoon Baucke 
Schutsma naliet, de eigenaar van de sate Schutsma te Warga, en Tzyets, de moeder 
van Catharina, die een natuurlijke dochter van Bucho Aytta was.b

a. Er zijn twee eigenerfde geslachten Jorna, die hun naam ontlenen aan 
Jornahuizen en die tot eind 15de eeuw terug te volgen zijn.684

b. We hebben de Schutsma’s - waarvoor wellicht Schroetsma gelezen mag 
worden - met geen enkele zekerheid in de bronnen kunnen aanwijzen. 
Mogelijk zijn de kinderen van de hier vermelde Ryoerdt Schutsma 
identiek aan “Ryoerds erven” en/of aan “Rioerdt Aesgen wesen”, die in 
1511 aandelen in twee sates te Warga bezitten.685 Wel geïdentificeerd is 
daarentegen Catharina, de dochter van mr. Bernardus Bucho Aytta (nr. 
A-IVa), die aldaar nader wordt beschreven.

Over de voorouders van Ida van Hanya van vaders- en moederskant.

E. [Hanya]

De grootvaders en grootmoeders van Ida Hanya.
Van Ida van Hanya, de vrouw van Folckert Aytta, stamde grootvader van 
vaderszijde uit het geslacht Hanya; de grootmoeder van vaderszijde uit dat 
van Camstra. Haar grootvader van moederszijde stamde uit het geslacht van 
Bonninga, haar grootmoeder van moederszijde uit het geslacht van Reynarda.
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Het geslacht Hanya.
Het geslacht Hanya verspreidde zich wijd en gaf aan verscheidene goederen de 
naam. Mr. Hieronymus van Hanya,a koninklijk raadsheer in het Hof van Friesland, 
zag eens een geschrift, dat inhield dat iemand uit deze familie ooit in Pingjum 
zou hebben gewoond en daar veel strijd gevoerd zou hebben met de proost en de 
premonstratenzer monniken in ‘t Zandt, die later verhuisd zijn naar Bolsward. 
De goederen van deze proostdij zijn na de opheffing van het klooster onlangs [in 
1570] geïncorporeerd bij het bisdom Leeuwarden. Voornoemde [afstammeling] van 
Hanya heeft, naar men zegt, verscheidene zonen nagelaten, van /269/ wie een 
het goed Hanya in Pingjum behield, een tweede naar Holwerd, een derde naar 
Weidum, een vierde naar Welsrijp verhuisde. Nog vele andere goederen, die naar 
hen genoemd zijn, worden over heel Friesland aangetroffen.b

a. Mr. Hieronymus van Hanya, overleden in 1576, is een bastaard uit de 
hierna vermelde Hanya’s van Pingjum.686

b. De mededelingen over de verwantschap tussen deze verschillende 
geslachten Hanya moeten als fictie worden afgedaan.687 De naam Hanya 
heeft geen uniciteit omdat zij is afgeleid van de frequente voornaam Haya. 
Aanvankelijk werd de naam als Hayinge geschreven, waarna zij steeds 
verder afsleet tot Hania. Derhalve zijn er vele goederen die onafhankelijk 
van elkaar de naam Hanya hebben gekregen, waar in de Nieuwe Tijd vele 
families op hun beurt een achternaam aan hebben ontleend.688

Hanya in Pingjum.
Het goed Hanya in Pingjum bezit tegenwoordig Watse Hanya, de zoon van Douwe 
Donya. Deze Watse was de natuurlijke vader van genoemde mr. Hieronymus. Bij 
zijn wettige echtgenote [Ydt], een dochter van Sicke Gratinga en [Ydt] Dekama 
{onjuist}, liet hij ook andere kinderen na.
Sicke Gratinga (nr. E-IVc) is achtereenvolgens getrouwd geweest met 
Ydt Juws Dekama, Gaets Aylva en Popck Sibrens Bonga; uit het tweede 
huwelijk stamt Watse Hanya’s vrouw Ydt.689 De Hanya’s van Pingjum zijn 
in 1969 beschreven door D.J. van der Meer.690

Hanya in Holwerd.
Sypt Hanya uit Holwerd woonde in Bornwird bij Dokkum. Bij een ongeval op 
weg naar huis is hij verdronken. Hij liet een zoon Jeltsia Hanya na. Deze stierf 
terugkerend uit Duitsland - waarheen hij vanwege studie was gegaan - zonder 
kinderen na te laten. Als erfgenaam liet hij een zuster [Itsen] na, die door huwelijk 
was verbonden met Sytse Harinxma en later met Idsert van Grovestins. Bij Sytse 
liet zij slechts één dochter [Jel] na, gehuwd met Julius van Dekama, [sinds 1569] 
koninklijke raad in Friesland. Een tweede dochter [van Sypt] was Rixt, getrouwd 
met Seerp van Adelen in Sexbierum. Bennert {lees: Sipcke},a broer van Sypt, liet bij 
Ida Herema, een dochter van Wigle Herema {?},b een zoon na. Na diens dood werd 
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zijn moeder de erfgenaam; zij trouwde voor de tweede maal [met Ale(f ) Rennerda] 
en liet eveneens een dochter [Wyts Hanya alias Rennerda] na, die de erfenis aan 
haar drie dochters [Marie, Auck en Ydt bij Bocke Herema] overdroeg. Een van 
dezen [Marie] trouwde met [Sjuck], een zoon van Frans van Aylva {lees: Aebinga} 
of Humalda.c En daarmee is het geslacht Hanya in Holwerd uitgestorven.
a. Sypt heeft twee broers: Bennert en Sipcke. Dat Sypt en Sipcke beiden 
getrouwd zijn met een Ida, die elkaars volle nichten zijn en die beiden 
ook wel als Ida Hanya bekend staan, zal hier voor de nodige verwarring 
hebben gezorgd.
b. De vader van Ida Herema is niet bekend, noch bestaat er zekerheid 
omtrent haar achternaam. Maar dat haar vader Wigle Herema zou hebben 
geheten is allerminst aannemelijk.
c. Hier zijn de tijdgenoten Frans Aylva (ca. 1513-1563) en Frans Aebinga (ca. 
1507-1557), die zich beiden ook wel Frans Humalda hebben geschreven, 
met elkaar verwisseld. De Hanya’s van Holwerd zijn onlangs uitvoerig 
beschreven door schrijver dezes en blijven hier verder onbesproken.691

E-I. Hanya in Weidum, uit welke stam Seerp van Hanya en zijn drie 
kinderen.
Uit de familie Hanya in Weiduma stamde Seerp van Hanya, de grootvader van 
vaderskant van bovengenoemde Ida. Bij Eeckb van Camstra liet hij na de zonen 
Tiaerdt, Gale en Wigle Hanya, de vader van genoemde Ida.
a. De Hania’s van Weidum zijn ruimschoots vertegenwoordigd in de 
zogenaamde fantastische of apocriefe geschiedschrijving. Stamvader 
Wigle Hanya zou in 1199 de kerk van Weidum hebben gesticht en rond 
1400 zou Gale Hanya geweigerd hebben om potestaat van Friesland te 
zijn.692 Er is geen reden te twijfelen aan de historiciteit van de persoon 
van Seerp Hanya, die door Viglius als stamvader van het geslacht wordt 
genoemd en die rond het midden van de 15de eeuw moet hebben geleefd. 
Want hoewel hij oorkondelijk niet bekend is, wordt deze Seerp Hanya 
ook door Burmania vermeld (al moet 1498 als zijn sterfjaar wel in twijfel 
worden getrokken).
b. Volgens Upcke van Burmania heette zij Id Camstera;693 maar omdat haar 
drie zonen elk een dochter Eeck hebben is dat minder waarschijnlijk.

E-IIa. Tiaerdt Hanya, zoon van Seerp en zijn twee dochters.
Van Tiaerdt [Hanya alias Burmania],a de zoon van Seerp van Hanya, is er 
geen mannelijk nageslacht, maar hij liet tenminste twee dochters na bij Bauck 
Burmania, namelijk Eeck en Jouck.b

a. Op 12 mei 1465 wordt Tyard Buermanya vermeld als mederechter op 
het Leeuwarder Nieuwland.694 Op 5 nov. 1465 zegelt Thiard Hayngha te 
Leeuwarden een koopbrief betreffende land onder Marssum.695 Op 24 
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april 1473 worden de erfgenamen van Tyard Burmannynga als naastliggers 
onder Deinum vermeld.696

b. Volgens Upcke van Burmania zouden Eeck en Jouck daarentegen 
dochters zijn van Douue Burmania en Bauck Tiaerds Hania. Dwingende 
argumenten voor een keus tussen beide opstellingen ontbreken, al lijkt 
de Genealogia Ayttana het voordeel van de twijfel te verdienen.697

Bauck Burmania heeft twee voorkinderen bij achtereenvolgens Hobbe 
Liunga en Sioerdt Sioerdtz Grovestins: Ansck Liunga (overl. 1539), vrouw 
van Sydts Eminga, en Jets Grovestins (overl. 1521), successievelijk getrouwd 
met Feycke Kempez Unia en Renick Sytsesz [Camstra alias Andla] (nr. 
F-IIIc).698

E-IIIa. Eeck Hanya of Burmania en haar vijf kinderen.
Eeck was gehuwd met Renick Upckes Gratinga. Van hen stammen af de zich 
Burmania noemende zonen Tiaerdt, Douwe, Bocke en Upcke, en een dochter 
Bauck, getrouwd met Haring Harinxma, de moeder van Douwe Harinxma.
In 1482 is Rienick Bourmanya een van de drie gezworenen namens 
Leeuwarden, die toezicht moeten houden met collegae uit Franeker en 
Sneek op de uitvoering van een verbond tussen voornoemde steden en 
Sloten.699 Op 31 okt. 1492 sluiten [de zwagers] Worp Unynga en Reenyck 
Buermanninga, hoofdelingen in Leeuwarden, zich aan bij het verbond dat 
hun stad drie weken eerder met de stad Groningen gesloten heeft.700 Hun 
achterkleinkind Upcke van Burmania schrijft dat Rienck in 1494 testeert, 
in welk jaar hij en zijn vrouw Aeck ook komen te overlijden, en dat ze in 
Oldehove begraven liggen.701

E-IVa. Tiaerdt Burmania.
Tiaerdt,a zoon van Renick van Gratinga, Burmania genoemd naar het moederlijk 
goed, gelegen in Leeuwarden, een kleinzoon uit een dochter van Tiaerdt Hanya, 
ritmeester en raadsheer van keizer Karel V in Friesland, had bij Tzyets Unya 
de zonen Watse, Kempe en Renick [of Reinold], drost van Coevorden, die allen 
kinderloos stierven.b Bovendien was er nog een oudere zoon Joost,c [sinds 1524] 
grietman van /270/ Leeuwarderadeel, die uit [Baeff ] een adellijke [vrouw] uit 
Groningen uit het geslacht Kater, heerschap te Visvliet, Claes van Burmania 
verwekte, met wie [Adda] van Onsta getrouwd was; en ook Anna, de vrouw van 
Johan van Ewsum.d

a. In 1504 tekent Tiard Bourmanye, “for my ende Wpke myn broeder, voor 
salig Auke Kempis [Unya] kynderen als een momboyr” de reversaalbrief.702 
In 1513 betaalt Tyaerdt Burmania 9 fl. en 1 st. aan de 21ste penning.703 Heer 
Tjaert van Bourmania, van 1512 tot zijn dood in 1541 raadsheer in het Hof 
van Friesland, heeft in 1515 de ridderslag ontvangen en wordt in 1525/1526 
tot de vrije heerschappen gerekend.704
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b. In 1557 bedenkt dr. Wpke van Burmannia (nr. E-IVd) zijn neef Ryenck 
van Burmannia, “ridder ende drossard tot Coeverden”. Ryencks broers 
Watse en Kempe zijn dan al overleden, maar ook hijzelf zal nog datzelfde 
jaar bij het beleg van St. Quentin in Noord-Frankrijk het leven laten. Zijn 
nalatenschap vervalt op de kinderen van zijn navolgende broer Joost.
c. In 1525/1526 wordt Joest Buyrmania, tot 1532/1536 grietman van 
Leeuwarderadeel, tot de geprivilegieerde heerschappen gerekend.705 Hij 
is naderhand redger van Westerdijk bij Grijpskerk en overlijdt rond 1544.
d. Op 27 juni 1558 blijkt uit een getuigeverklaring van Claes en Tyaerdt 
van Bourmannia, voor zich en als lasthebbers van hun broer en zusters 
als erfgenamen van wijlen Reynolt van Bourmannia, dat die erflater 
een Bildtrente van 200 cg. heeft bezeten, die hij destijds als onderpand 
heeft gegeven aan dr. Renick [Bockes] van Bourmania, grietman van 
Leeuwarderadeel (nr. E-IVc).706 Deze Tyaerd wordt in 1557 door zijn oudoom 
dr. Wpke bedacht met een jaarrente van 8 gg. uit een uit sate, “daer op 
Jacob Harmensz hierbuyten op ’t [Leeuwarder] Nylandt nu ter tyt woent 
ende van de erffgenamen van wylen Joost van Burmannia in den huire 
heeft”. Naast deze Tyaerd, die sterft zonder bij zijn vrouw Siouck Stania 
nageslacht verwekt te hebben, en de voornoemde Claes en Anna hebben 
Joost en Baeff nog twee kinderen, die betrekkelijk jong overleden zijn: 
Georgius Burmania, man van Digna van Brakel, die sterft na de overgave 
van de stad St. Quentin in die stad in 1558 en aldaar in de bovenkerk 
wordt begraven, eveneens kinderloos; en Frouck Burmania, die trouwt 
met Peter Ripperda en in 1565 sterft in het kraambed na haar kind.707

E-IVb. Douwe Burmania.
Douwe van Burmania was onder Karel V eveneens legeraanvoerder in Friesland. 
Zijn eerste echtgenote heette At, de dochter van Pier Foppes Sjaerda (nr. G-III), 
weduwe van Laes Harinxma, die erfgenaam was van haar [eerder overleden] zoon 
[Laes].a [Douwe Burmania] liet uit {At kinderen na, namelijk Marie Burmania, 
getrouwd met Jancko} Douwe{ma} in Langweer, en verder Petrus [of Pier], 
Erasmus, Renick en Hero, ook wel Marcellus genoemd, die trouwde met {Frau 
Stenstera, dochter van} Saep [Itsma, en dus] een stiefdochter van zijn vader, en een 
nogal talrijk kroost naliet.b

Met die Saep [Itsma]c ging Douwe een tweede huwelijk aan en verwekte Gemme 
Burmania. Die trouwde eerst met zijn nicht [Jouck], een dochter van Fedde 
Haerda (nr. E-IIIb), bij wie hij een zoon Douwe kreeg, en verder Upcke {?} en 
Taecke. [Gemme] hertrouwde Jel Aylva, de weduwe van Siouck Mellama, bij wie 
hij eveneens vele kinderen verwekte.d

a. In 1504 tekent Dowa Bourmanye “foer my ende Bocka myn broer ende 
Laus myn stiepszoen” de reversaalbrief.708 In 1505 wordt Douwe Burmanye 
vermeld onder de edelen van Franekeradeel; op deze lijst van Friese edelen 
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staat voornoemde stiefzoon onder diverse grietenijen vermeld als Claes 
Burmanie (!).709 In 1511 hebben Douwa Harinxma (voor 1/3) en Att Douwa 
Bwrmans wyff (voor 2/3) mandelig grondbezit te Heeg.710 In 1513 betaalt 
Douwe Burmania 4 fl., 26 st. en 3 oort aan de 21ste penning.711 In 1545 
wordt Douwe Burmania te Ferwerd gerekend tot de vrije heerschappen, 
alwaar hij 1551 overlijdt.712

b. In 1545 behoren Pier Burmania te Wommels en Hero Bourmania tot 
de geprivilegieerde heerschappen.713 In 1552 is Hero van Bourmannya 
te Stiens “te vollen gerist”. In 1557 bedenkt dr. Wpke zijn neven Here en 
Jemme van Burmannia en hun zuster Mary Douma. Here krijgt nog een 
bijzonder legaat, dat later ten goede moet komen van zijn zoon Wpko, 
“nae my genoempt”; deze zoon zal later uitgroeien tot de al veelvuldig 
aangehaalde genealoog. Heero van Bourmania, in de jaren 1575-1580 
ontvanger van de floreenrente, wordt in 1577 een gedwongen lening 
opgelegd van 1500 gulden, de hoogste aanslag van allemaal.714 In 1578/1579 
krijgt hij over vier Bildtrentes jaarlijks 500 gulden uitgekeerd.715 Heres 
broer Pier, eens gehuwd met Anna Roorda, moet in 1557 al kinderloos 
overleden zijn; evenals Erasmus, die in 1538 als student is gesneuveld bij 
het beleg van Leuven door Maarten van Rossum; alsook dr. Renick van 
Burmania, sinds 1537 raadsheer in het Hof van Friesland, gehuwd met 
Fedt Stenstera, maar in 1541 ook kinderloos overleden.
c. In 1557 bedenkt dr. Wpke zijn “lieve suster” jf. Saep van Burmannia. 
Douwe en Saep hebben behalve een zoon Gemme ook nog een dochter At 
Burmania, echtgenote van Here Ockinga te Burgwerd, die met haar enig 
kind in het kraambed is overleden.716

d. Volgens het Burmaniaboek stamt Upcke uit Gemmes tweede huwelijk.717 
Gemme van Burmania staat bekend als een van de Stânfriezen, die in 1549 
kroonprins Filips als toekomstig heer der Nederlanden trouw zweren; 
volgens Schotanus is het een “teecken ofte schaduwe van d’oude vryheydt 
der natie, tusschen ’t Flie ende de Lauwers, dat hare gesanten staende 
den eedt deden, daer de gesanten van d’andere landen knielden”.718 In 
1552 is Jemmo van Burmania, heerschap te Ferwerd, bewapend met een 
harnas, ringkoller, stormhoed, speets en degen. In 1580 bezitten Gemme 
van Burmania en jf. Bauck van Hermana, “deur verscheiden persoenen 
transport vercregen hebbende van w. heer Reynoult van Burmania”  
(nr. E-IVa), een Bildtrente van 200 gulden.719

E-IVc. Bocke Burmania.
De derde broer, Bocke Burmania,a liet bij [Syts] een dochter van [Sytse] Camstra (nr. 
F-IId) een zoon na, namelijk doctor Renick van Burmania,b [sinds 1555] grietman 
van Leeuwarderadeel, die was getrouwd met [Deitsen], een van de dochters van 
Jancke Unema te Blija.c
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a. In 1504 tekent Bockes broer Douwe voor hem de reversaalbrief en een 
jaar later wordt Bocke Burmanie op de lijst van Friese edelen onder diverse 
grietenijen vermeld.720 In 1511 bezit Bocka Buuermannie een aandeel 
in een sate te Techum onder Goutum en is hij met zijn broer Douwe 
eigenaar van Wybrandastate te Hichtum. Daarnaast is Bocke Burmannye 
“van Syth zyn wyffs wegen” eigenaar van een sate te Zweins.721 Omdat zijn 
nog te noemen zoon Sicke in 1513 een rijk bezit heeft, zal Bocke dan al 
overleden zijn (en niet na 1543).722

b. In 1545 wordt Renick Burmania vanwege zijn vrouw gerekend tot de 
geprivilegieerde heerschappen.723 In 1549/1550 wordt mr. Rienck Burmania 
gildebroeder van het Zoete Naam Jezus-Gilde te Leeuwarden.724 In 1557 
bedenkt dr. Wpke zijn neef dr. Rienck van Burmannia en diens zuster jf. 
Tetke van Burmannia.
Rienck en Tetke hebben een volle broer Bocka Burmania junior, die in 
1529 op grond van zijn bezit van Oengahuys te Edens de zwanenjacht in 
dat dorp voor zich opeist, in 1543 als naastligger te Goutum, Hichtum 
en Edens wordt vermeld, in 1545 mede namens zijn vrouw [Froukje 
Heemstra] tot de geprivilegieerde heerschappen wordt gerekend en in 
1552 te Hichtum bewapend is met een harnas.725 De nagelaten kinderen 
van “wilen jonghe Bocko van Burmannia” worden in 1557 eveneens door 
heeroom gelegateerd: “als namentlycken Tetke, nu den huysfrouw van 
Hessel van Oesten, Aeck, Popke ende Tiedke van Burmannia”.
Voorts heeft Bocke senior uit een eerder huwelijk met Hilck Eelsma 
alias van Nienhuis nog een zoon, Sicke Gratinga, die in 1513 10 fl. aan de 
21ste penning betaalt.726 Hij heeft bij drie verschillende vrouwen negen 
kinderen, onder wie Renick Gratinga, echtgenoot van Catharina Aesgema 
(nr. F-Vc), en Ydt Gratinga, vrouw van Watse Hanya in Pingjum. Sickes 
derde vrouw jf. Popk [Bonga weduwe] Gratinga wordt in 1545 vanwege 
“hoer weskinderen” tot de vrije heerschappen gerekend.727

c. Op 8 nov. 1545 maken Idzert tot Grouuestens, Tyaerdt Holdynga, mr. 
Renick van Burmannia en Wouter van Matenes, vanwege hun respectieve 
vrouwen Tyets, Anna, Dietzen en Eets, en Haryngh Heringa en Jancke 
Douuema, als curatoren over Tryn, een scheiding van de nalatenschap 
van genoemde vrouwen hun ouders Jancke Wnema, heerschap te Blija, 
en Teth.728 Genoemde Tryn trouwt naderhand met Doecke Martena  
(nr. F-IIe).

E-IVd. Heer Upcke Burmania.
De vierde broer, Upcke, was doctor in de beide rechten, priester en prebendaris in 
de hoofdkerk [Oldehove] van Leeuwarden, en [sinds 1543] ook raadsheer van Zijne 
Keizerlijke Majesteit in Friesland.
In 1545 wordt dr. Wpko van Burmania, “raedt”, gerekend tot de geprivi-
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legieerde heerschappen.729 Dr. Wpke van Burmannia, “wesende cranck 
ofte weeckelyck van lichaem, dan noch cloeck van verstant ende deur de 
genade godes ons heren almachtich wel machtich mynre vyffe sinnen” 
testeert op 13 juni 1557, eveneens het jaar van zijn overlijden, waarbij hij 
bepaalt begraven te willen worden “in St. Vituskerck t’Olderhoff binnen 
dese stat Leuvarden voir den preeckstoel in myn z. ouders graff ” en 
waarbij hij vele (klein)kinderen van zijn broers en zuster als erfgenaam 
achterlaat.730

E-IVe. Bauck Burmania.
Hun zuster Bauck was, zoals we hierboven meldden, getrouwd met Haring 
Harinxma,a [sinds 1524] grietman in Wymbritseradeel, de vader van Douwe 
Harinxmab [en Aeck].c

a. Op 17 febr. 1517 worden de goederen van Harinck Harinxma te Heeg 
geconfisqueerd en geschonken aan Yuo Frippema [= Frittema].731 In 
1525/1526 wordt Harinck Harincxma gerekend tot de vrije heerschappen.732 
Als grietman wordt Haring vanaf 1526 veelvuldig vervangen door 
voornoemde Yvo Frittema, olderman van Sneek, die in 1536 uitdrukkelijk 
grietman van Wymbritseradeel wordt genoemd.733 Haring Hartmantsz 
Haringsma sluit op 7 aug. 1542 met heer Jelmer Bauckez en Hottye Aggez 
Broersma een akkoord over het jus patronatus van de prebende van 
Boornzwaag.734

b. In 1552 is het heerschap Douwe Haersma te Heeg bewapend met een 
“vol harnas”. In 1557 zijn Douve Harsma en zijn zuster Aeck Haersma 
mede-erfgenaam van hun oom dr. Upcke Burmania.735 Op 10 maart 1571 
maken Haring, Hartman met zijn curator Romcke Janz Hoytema, Bauck 
met haar man Oege Paalsz, Tyets voor zichzelf, en Gerlant met haar man 
Hinne Hoytema, een scheiding van de nalatenschap van wijlen hun 
ouders Douue Haringz Haersma en Popck Roerda.736

c. Aeck is de vrouw van Jan Romckez, in 1543 kerkvoogd van Sneek, wiens 
nageslacht Hoytema (alias Sonderlant) heet.737 Op 5 sept. 1553 accorderen 
Romcke Jansz, “uuytte name ende vanweegen Gerlantke, zynen dochter 
by Gerlant Jochimsdr geprocreërt, ende Aeck Haringhsma, synen moeder, 
aengaende eenige handelinge van clederen by Gerlant den voers. Romckes 
huysfrouwe naegelaten; mede ondertekend door Tzalingh Heerdsma.738 
Het Dootboeck stelt dat “Auck Harinxma, Romcke Hoeytsma wyff, tot 
Sneeck begraven” op 21 dec. 1521 is overleden en haar man op 15 mei 1547. 
Deze lieden zijn als zodanig verder niet bekend. Voor 1521 zal daarom 
1571 gelezen moeten worden en de namen zullen derhalve hebben geluid: 
Aeck Harinxma en Jan Romckez Hoeytsma.739

Op verzoek van Jellum Jansdr Hoytema, vrouw van Egge Eggez, wordt op 
11 febr. 1574 mr. Augustinus Nauta, pastoor te Sneek, aangesteld tot curator 



208 genealogysk j ier boek 2 011

over haar drie kinderen bij haar voorman Jeldert Beyma in echte getogen, 
om met de andere erfgenamen een verdeling te maken van de nalatenschap 
van haar moeder jf. Aeck Harinxma, volgens dier testament.740 Op 27 april 
1582 worden, ten huize van raadsheer Foppe van Groustyns, die met 
advocaat Dominicus Oedtsma voormond is over de weeskinderen van w. 
[zijn broer] Eernst Groustyns en Gerlant Hoytema, destijds echtelieden, 
de tonnen en kisten geïnventariseerd, welke “wesende gevlucht geweest 
te Sneeck ende vandaer doer Rompcke Hoytema, oldevader van de voers. 
weeskinderen, alhier tot Leeuwarden om van den vyanden te bergen 
overgesonden” waren; in de kisten bevinden zich naast bezittingen van 
genoemde echtelieden ook goederen van jf. Hauck Haersma, huisvrouw 
van dr. Syts Popma, “dwelcke d’erffgen. van wylen Aeck Haersma, haer 
oumoer, gelyck toebehoert”.741

E-IIIb. Jouck Hanya alias Burmania of Haerda.
De tweede dochter van bovengenoemde Tiaerdt Hanya was Jouck, getrouwd met 
Pibe [Mernstra alias] Haerda.a Bij haar verwekte hij een zoon Fedde Haerda,b die 
bij Saeck van Herwey te Ternaard een zoon jonge Pibe Haerdac kreeg; {en tevens 
drie dochters, Frouck, Jouck en} Beyts geheten, [respectievelijk] de vrouw{en} van 
Watse Cammingha,d Gemme Burmaniae en Renick Cammingha.f

a. Op 22 juni 1496 gaat Pyba Mernstra, mede voor zijn meiers, akkoord 
met het verbond tussen Westergo en Groningen.742 In 1498 veroveren en 
plunderen Saksische huurlingen Pybe Haarda huys toe Oosterbierum 
en nemen hem gevankelijk mee naar Bolsward.743 In 1504 wordt namens 
Fedde Pibesz de reversaalbrief getekend door Renick Sytsesz [Camstra 
alias Andla] (nr. F-IIIc), getrouwd met Feddes halftante Jets Grovestins 
(nr. E-IIa).744 In 1505 worden Pybe Mernstra kinderen op de lijst van Friese 
edelen onder Barradeel vermeld.745 Op 14 juli 1506 maken zoenlieden 
een baar in geschillen tussen Johan Roerda en zijn vrouw Wick [Haerda] 
enerzijds en Jouck, weduwe van Pyba Haerda, voor haar zoon Fedda 
anderzijds, waarbij de eerstgenoemde partij de opdracht krijgt om van 
de states Haerda en Mernstra even grote erfdelen te maken, waarna 
de tegenpartij daaruit de keuze zal hebben; een maand later op 11 aug. 
verklaren Jouck weduwe Pyba Haerda, Tiaerd Bwrmannie en Renick Andla, 
als moeder en voogden van Fedda Pybaz, voor Haerda state te kiezen.746 
In 1511 woont Jouck Haerda op het stamgoed te Oosterbierum en is zij 
verder gegoed te Huizum, Schalsum en Sexbierum.747 In 1513 betaalt Jouck 
Harde weduwe 4 fl. en 8 st. aan de 21ste penning.748

b. In 1523 wordt Johan Gerbranda op verzoek van Fedde Haerda voor het 
Hof van Friesland gedaagd omdat hij weigert verantwoording af te leggen 
inzake de nalatenschap van zijn w. vrouw Wick Hesselsdr Haerda.749 Op 19 
juli 1540 “staerf den eerbare Saeck van Herwey Fedde Haerde wyf ” en wordt 
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te Ternaard begraven.750 Op haar eigen verzoek schrijft en ondertekent 
Feddo Haerda op 1 mei 1544 het testament van zijn “moytze” Syercktzien 
Donie, zijn vaders jongere halfzuster, wier erfgenaam hij is.751 In 1550 is 
Fedde Haerda vanwege Westdongeradeel volmacht ten landdage.752 In 1557 
bedenkt dr. Wpke van Burmannia (nr. E-IVd) zijn “neeff ende ghoeden 
friendt” Fedde Haerda.
In de jaren 1526-1550 heeft Fedde in het Fries de data van geboorte en 
huwelijk van zijn kinderen vereeuwigd op een blanco boekpagina. Deze 
aantekeningen zijn door andere hand afgesloten in Nederlandse taal: “ao 
1558 opte xvi junii is Fedde van Haerda in goed ghesturuen.”753

c. Pibe Haerda wordt in 1566 lid van het Verbond der Edelen, houdt zich 
in 1567 enige tijd in Amsterdam op en wijkt vervolgens uit naar Emden; 
in 1568 strijdt hij als hopman onder graaf Lodewijk van Nassau bij 
Heiligerlee en Jemmingen, en sluit zich vervolgens bij de Watergeuzen 
aan, waarna hij in 1571 sneuvelt in een gevecht op Ameland tegen troepen 
van Caspar de Robles.754 Zijn weduwe His Bootsma daarentegen hertrouwt 
met Jacob van Hoorn uit Hemelum, met wie zij na de reformatie in 1580 
in ballingschap gaat, samen met haar enige zoon Fedde Haerda, die in 
1579 onder curatele staat van zijn koningsgezinde oom Aede Heringa te 
Rauwerd.755

d. In 1540 woont Wattie Camminga op Oenemastate te Marwird onder 
Wirdum en verschijnt in 1552 aldaar “wel gerist” op de wapenschouw; 
in 1578 wordt zijn nagelaten weduwe Frouck Cammingha aldaar voor 12 
gulden in de personele impositie aangeslagen.756

e. Gemme Burmania (nr. E-IVb) en Jouck Haerda zijn dus elkaars volle 
achterneef en -nicht.
f. In 1577 wordt Renick Cammingha d’olde op Camminghaburen onder 
Leeuwarden een gedwongen lening van 300 gulden opgelegd.757 Op 4 april 
1589 testeert Beits Haarda, weduwe van Rienck van Cammingha; er zijn 
geen kinderen en een jaar later verdelen de kinderen van haar broer en 
zusters de nalatenschap.758

E-IIb. Gale Hanya, de zoon van Seerp.
De tweede zoon van Seerp Hanya, de broer van Tiaerdt Hanya, genoemd Gale, 
had tot vrouw Rints Ekinga, kleindochter van Saep Pinge te Swichum, die met 
haar zusters dier erfgename werd. Zij liet twee kinderen na: mr. Watse Hanya,a 
een vermaard medicus en chirurgijn, wonend in Leeuwarden, daar, waar nu het 
Blokhuis staat; en Eeck Hanya, getrouwd met Sicke Sioerdts,b de broer van doctor 
Haring Sinnema,c assessor van de Keizerlijke Kamer en secretaris van hertog 
Albrecht [van Saksen]. Zij is in 1499 door een ongeluk verdronken.
a. Op 29 maart 1501 verkoopt en levert Waltia Ghala zin te Leeuwarden 
twee renten uit huissteden, die tevoren zijn “zillige faer Ghala” hebben 
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toebehoord, aan Jarigh Timens aldaar en geeft kwitantie voor de prijs.759 In 
1503 worden “maester Waltia [ende] Herka Sicke Herkama zin om dolinge 
ende misdeda oan mankorum” begaan, beide veroordeeld tot een boete van 
1 goudgulden.760 In 1503 wordt “maester Waltia om tappen ende mesluck 
oan Baernd slotemaker” veroordeeld tot een boete van 4 stuivers.761 Op 
17 jan. 1505 wordt duidelijk dat w. Wautthye Gaelez (alias master Vattia), 
allicht gedwongen door de bouw van het Blokhuis (1499), naderhand 
verhuisd is en dan aan de zuidzijde van de Nieuwestad te Leeuwarden 
heeft gewoond.762 Op 27 aug. 1506 blijkt dat Watthie Gaelis destijds zekere 
belangen in Sydzinga gued te Wirdum heeft gehad, die door dr. Haringh 
Sinnema naderhand zijn verkocht aan Ffeyka Kampstra.763

b. Op 27 sept. 1484 wordt Sixtus Suffridi uit Heeg student te Keulen. Op 12 
aug. 1494 wordt Sycka Syuwrdz voor het Gerecht van Sneek aangeklaagd 
door Graet Weyns.764 Op 27 juni 1495 wordt Sicka Sywrdsz aangesteld om 
volgende week samen met Sneker schepenen een arbitrage-uitspraak te 
doen.765 In 1500 bezoekt Sicke Siuerdtz zijn broer dr. Haring te Worms om 
hulp bij de Rooms-koning te zoeken tegen hertog Albert van Saksen.766

c. Op 24 nov. 1511 ontkent dr. Haringus Sinnama te Worms in een brief 
aan hertog George van Saksen de beschuldigingen van de regenten in 
Friesland dat hij in dienst van de graaf van Oostfriesland zou staan en 
waarin hij melding maakt van “mynen broder und synen stieffzoen”.767 
Die broer zou Sicke kunnen zijn, die dan kennelijk hertrouwd is. Een 
ander familielid is “Jowck maester Haring doctors nyffte”, in de jaren 
1507-1510 met haar man “Peter Jacopz mester Harinx doctors zwager” te 
Sneek vermeld, die derhalve een oomzegster zal zijn geweest.768

In 1511 is Haring Suffridus Sinnema gegoed te Heeg, Wirdum en Weidum. 
Dat bezit blijkt eind jaren 1520 allemaal in handen te zijn van Sierck 
Sinnema. Siercks familierelatie tot de broers Haring en Sicke is niet 
bekend. Sierck kan niettemin een nakomeling van Sicke zijn, al is daar 
geen enkele aanwijzing voor.

E-IIc. Wigle Hanya, zoon van Seerp, en zijn acht kinderen.
De derde zoon van Seerp, Wigle Hanya, kreeg bij Rints van /271/ Bonninga vier 
zonen en vier dochters: Broer, Dije, Seerp en Tiaerdt en voorts Eeck, Tzyets, At en 
Ida, de jongste, de vrouw van Folckert Aytta.
Van Wigle en Rints zijn geen oorkondelijke attestaties bewaard gebleven. 
Volgens de Vita Viglii overleed Viglius Hannya in 1496; Rints is in 1503 
ten tijde van het huwelijk van haar dochter Ida met Folckert Aytta nog in 
leven.769

E-IIIc. Broer Hanya, zoon van Wigle, en zijn vijf kinderen.
Broer Hanyaa was de oudste zoon van Wigle Hanya en Eeck Camstra; hij werd 



211genealogia ay t tana

ook wel Ekinga genoemd naar het goed Ekinga te Roordahuizum, dat hij volgens 
recht van naasting verwierf van de erfgenamen van Gale Hanya, een oom van 
vaderszijde. Hij liet bij de zuster van heer Ryoerdt, prebendaris in Roordahuizum,b 
de volgende kinderen na: Seerp, Wigle, Tzyets, Ydts en Liebk alias moeder Barbara 
in [het klooster] Aalsum.
a. In 1511 is Broer Wyglaz gebruiker en grotendeels eigenaar van een sate te 
Roordahuizum.770 Op 13 febr. 1517 wordt Broer Eckinge to Rodumhuysen 
aangesteld tot grietman van Rauwerderhem.771 Het is de vraag in hoeverre 
hij dat ambt daadwerkelijk heeft kunnen uitoefenen, want het is dan zo 
onveilig op het Friese platteland - de Geldersen zijn in het land - dat 
Broer zijn toevlucht zoekt bij zijn zuster Ida en haar man Folckert Aytta 
op Mintzimahuis binnen de grachten van het Bourgondische Leeuwarden 
en aldaar getroffen met “melancholia morbisque” het leven laat.772

b. In 1543 wordt heer Rioerdt vermeld als vicarius van Roordahuizum.773

E-IVf. Seerp [Hanya], zoon van Broer.
Seerpa had bij [Syts] van Andringa twee zonen: Jorrytb en Wigle.c

a. In 1536 koopt Seerp Broersz Hania te Roordahuizum 22 gg. jaarlijkse 
rente uit Saexma guedt te Baaium van Sacke Haringz.774 In 1542/1543 
kopen Serp Broers en Syts Jorrits land te Roordahuizum.775 In 1543 is 
Seerp Broersz Haynya kerkvoogd van Roordahuizum, wordt hij aldaar en 
te Wirdum als naastligger vermeld en huurt hij voor 9 gulden 8 pm land 
van de Patroon van Weidum.776

Op 23 sept. 1562 erkent het Gerecht van Wymbritseradeel dat Jorryt Bockez 
[Wyarda] te Roordahuizum op 9 okt. 1555, als curator over Serp Broerz 
weeskinderen, 12 gg. jaarlijkse renten uit Cleyn Sinnema te Heeg gekocht 
heeft van Wyttye Haringz [Sinnema].777 In december 1562 voeren Jorryt 
Bockez [Wyarda] te Roordahuizum en Tyerck Walles te Leeuwarden, als 
voogden over de kinderen van Seerp Broersz Hanye, een proces tegen 
Aucke Auckes, smid te Leeuwarden, voor zichzelf en interveniërend voor 
Witthie Harincxz en Johannes Bauckez, die veroordeeld wordt om 100 cg. 
en 16 st. aan achterstallige renten uit de helft van Cleyn Sinnema te Heeg 
te betalen, en die moet toestaan dat de eisers voortaan elk jaar die eeuwige 
rente van 12 gg. van de meier van die halve sate zullen invorderen.778

b. Op 24 mei 1559 wordt Georgius Rordahusanus student te Keulen en 
in juni 1562 te Rostock.779 In 1568 kopen “mr. Bucho en Folckert Seerp 
zoenen Ayta, gebroeders, een akker lants te Roordahuisum in 6 pond. 
nylant aan de Hoogedyck, de coopers behorende, gekogt van Jorrit en 
Wigle Hania, gebroeders, bij consent van Jorrit Bockez [Wyarda], hun 
voormondt.”780 In 1569 kopen de echtelieden Jorryt Seerpz Hanya en 
Jytzen voor 88 gg. de halve huizinge van de door hen bewoonde sate 
te Roordahuizum, waarvan de andere helft hun al toekwam.781 In 1580 
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is Jorryt Hania volmacht van de echtelieden Tierck Walles en Reynsck 
Jorryts [Andringa].782 Op 19 juli 1581 wordt de bibliotheek met 65 titels 
van w. Jorryt Hanye te Leeuwarden geveild en wordt Schelte Cyrcxz als 
“bestevader” van zijn kinderen genoemd.783 Op 27 okt. 1583 wordt Ydtje 
Scheltesdr, weduwe van Joorrit Hanja, lidmate te Franeker. Op 28 april 
1584784 wordt de zaak van Cornelia Sinnema tegen Ytthien Scheltedr, voor 
haar kinderen bij Jorrit Hania, niet ontvankelijk verklaard. Op 20 mei 
1602 testeert Ydt (Ytzen) Scheltedr (van Aetsma), weduwe van Jorrit Hania 
te Leeuwarden.785 Op 1 maart 1603 wordt Itien Scheltes te Janum nog als 
weduwe van Jorrit Hania vermeld.786

c. Wigle Hania trouwt circa 1567 met Ymck, een van de dochters van 
Lieuwe Jelgersma (nr. E-Vb).787 Op 30 aug. 1571 wordt Wigle Hanya vermeld 
als cessionaris van zijn broer Jorryt en diens vrouw Jytsen Syrcx.788 In 
1581 huurt Wigle Hanie voor 4 gg. de Dowmafenne te Surhuizum.789 
Op verzoek van de weduwe Imck Jelgersma wordt op 6 sept. 1582 in 
de weeskamer van Leeuwarden de nalatenschap beschreven van Wygle 
Hanye; zijn twee nagelaten kinderen Trynke en Syttye Hania, rond de 13 
en 11 jaar oud, staan onder curatele van Wigle Bauckez en Seerp Phoppez; 
vermeld wordt een “rentebrieff van hondert gulden holdende op sal. 
Luywe Jelgersma staten binnen Rordahuysum, Jelgersma genaempt, 
daeraen de voors. Impck ende haer kinderen noch ten achteren zyn vyff 
jaeren rente”.790

Op 21 nov. 1588 wordt de rekening gesloten van de administratie, die 
Jan Tysz over de kinderen van w. Wygle Hannia heeft gehad, tussen de 
erfgenamen van voors. Jan Tysz enerzijds en Impck Jelgersma, als moeder 
van Tryncke en Sydtie Hania, geassisteerd met haar man Hemmo Clama, 
grietman van Visvliet, en Thys Jansz, als geautoriseerde voormonden 
over die twee dochters anderzijds.791

E-IVg. Wigle [Hanya], zoon van Broer.
Wigle Broers liet twee zonen en een dochter na.
Op 13 febr. 1543 procedeert Wiggele Broersz tegen Heere Tiernez.792 
Hij is vermoedelijk identiek aan de Wigle Hannya, die op 14 nov. 1570 
overlijdt en te Bolsward begraven ligt.793 In datzelfde graf rusten nog 
zeven verwanten, maar de onderlinge familiebanden kunnen niet met 
zekerheid vastgesteld worden.

E-IVh. Indts [Hanya], dochter van Broer.
Indts, dochter van Broer, liet onder meer nakomelingen een Broer na, lekebroer in 
Thabor.
Deze Indts of Ydts – zoals ze onder nr. E-IIIc wordt genoemd – is niet 
in de bronnen teruggevonden, waardoor ook niet bekend is hoe haar 
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naam precies luidt. Van haar zoon Broer ontbreekt eveneens elk spoor. 
Hij wordt weliswaar genoemd in Steensma’s studie over klooster Thabor, 
maar slechts op gezag van de Genealogia Ayttana.794

E-IVi. Tzyets [Hanya], dochter van Broer.
Tzyets,a een dochter van Broer, liet uit haar tweede man Sytse Hessels van Rheen, 
oom van vaderszijde van Hette Lolckes, twee zonen na: de ene Rinthie, wonend in 
Sloten, en de andere Hessel,b te Lutkewierum.
a. In 1548 kopen Wattie Hesselz d’olde, Seerp Broersz en jonge Syrck 
Mollema als mombers over de weeskinderen van w. Sythye Hesselz 
en Tyets een rente van Sipke Taeckez (nr. E-IVv).795 In 1558 koopt Tyets 
Broersdr, weduwe van Sittye Hesselz, een rente van Sipco Takez.796

b. Op 8 maart 1576 wordt Hessel Sytiez te Tzum als oom (!) tot curator 
geautoriseerd over de kinderen van Auck Vpckedr te Rien onder 
Lutkewierum, weduwe van Hessel Wattiez.797 In 1587 procedeert Hessel 
Syties te Tzum als curator over het kind van Hessel Wattyes Reen.798 
Hessels broer Rinthie is in Sloten noch elders aangetroffen.

E-IVj. Barbara [Hanya], dochter van Broer.
Barbara, dochter van Broer, voorheen Liebk geheten, was non en moeder-overste 
in het klooster Aalsum.
Op 15 febr. 1563 sluit Barber Broers als mater van klooster Aalsum mede 
een wandelkoop.799

E-IIId. Dije [Hanya], zoon van Wigle, en zijn kinderen.
Dije Hania, de tweede zoon van Wigle Hanya, had bij zijn vrouw [Sibbel Mollema], 
die in [Lutke]Wierum geboren was, drie zonen, Wigle, doctor Seerp en Gale, en een 
dochter Catharina.
In 1511 is Dya Hannie gebruiker en met zijn broers eigenaar van een sate 
te Weidum.800 In 1511 heeft Tye Wychlaz een aandeel in Mollema sate 
te Lutkewierum, dat zijn vrouw zal hebben ingebracht.801 In 1546 zijn 
de erfgenamen van sal. Tzaelinck Pybesz en Dye Hanye landheren van 
Tyalkama sate te Wons, groot 43½ pm, schietende 15 floreen.802

E-IVk. Wigle Hanya, zoon van Dije.
Wigle Hanyaa verwekte bij zijn eerste vrouw Rieme [Pibema] uit Tzummarum 
Dije Hanya,b die de state Hanya in Weidum bezat. Bij zijn tweede vrouw, Idts 
[Douwes] genaamd, liet hij Galec en Wigle na.
a. Op 6 febr. 1529 is Rincke Gerloffsz [Hotsma] in proces tegen Wygle Dyesz 
Hannye, waarbij een vonnis van het Nedergerecht van Wonseradeel wordt 
bekrachtigd en Rincke gehouden blijft aan Wygle 14½ floreen te betalen.803 
In 1530 verkopen de echtelieden Wygla Dyaz en Riemet [Pibema] “met hoer 
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broeren en susteren” hun aandeel in Mollema sate te Lutkewierum.804 
In 1537 verkopen Idtzen Douwedr, gehuwd met Wygle Dygez Hania, en 
Rieme Douwedr, gehuwd met Here Doeckez, alle bezit dat zij van hun 
moeder geërfd hebben in een sate te Kubaard, “hietende Cubaerdt”, aan 
de echtelieden Epe Haringhz en Foeckel Douwedr.805 In 1542 wordt Wigle 
Hanje van Weidum vermeld als volmacht van Baarderadeel.806 In 1542 is 
Wigle Haenje gebruiker en met zijn broers en zusters eigenaar van een 
sate te Weidum, die in 1511 door Dye Haenje werd aangebracht.807 In 1543 
wordt Wigle Hanye als naastligger te Weidum vermeld.808

In 1546 zijn Wigle Hanye kinderen eigenaar van 23 pm land in een sate te 
Pingjum, waarin Tyaardt Aluwe kinderen 16 pm en Watthie Douwezoon 
[Hanya] 1 pm bezitten.809 Na Wigles overlijden hertrouwt Ydt Douwedr, 
dochter van Douwe Jorrytz (1511 te Kubaard),810 met Sytse Jelgersma  
(nr. E-Vc).
b. In 1551 wordt Dionisius Hannia uit Weidum student te Leuven.811 In 1567 
en 1568 is Dion Hanye kerkvoogd van Weidum.812 In 1574 is Dion Hanya als 
volmacht van Baarderadeel naar de Landdag te Harlingen afgevaardigd.813 In 
1581 procedeert Dyon van Hanya te Weidum namens zijn echtgenote Syuck 
Tytes Hettinga.814 Op 14 juni 1583 wordt Dion Hanie te Weidum veroordeeld 
tot uitbetaling van een eeuwige rente van 32 gg. uit Haniastate over het jaar 
1582 aan Lambert Jansz en diens zuster Maycke.815 Op 23 aug. 1583 wordt 
Dion van Hanya aangesteld tot ontvanger der kloostergoederen in Westergo 
en op 23 juli 1586 wegens fraude afgezet.816 Zijn vrouw overlijdt op 29 juni 
1598, hijzelf op 2 maart 1612, en zij liggen in de kerk te Weidum begraven.817

c. Gale Hanya is getrouwd met Saeck Saeckedr Rinia, die hertrouwt met 
Eilardus Augustini Reinalda, hoogleraar te Franeker (1587) en grietman van 
Doniawerstal (1591). In 1612 zijn raadsheer Syurd van Hania en Eduardus 
Reynalda, tezamen voor hun zuster Jantien Reynalda, erfgenaam van hun 
moeder w. Saeck van Rinia.818 Op 26 nov. 1622 testeert Atke Tiaerds, burgerse 
van Leeuwarden en weduwe van Fedde Sytses Jelgersma, waarbij zij 
prelegateert raadsheer dr. Suffridus van Hannia, “die neeff ofte halffbroeders 
zoon van den voorn. myner lieve overledenen man ende enigen erffgenaem 
ab intestato van den selffden mynen man”.819 Uit die laatste bepaling mag 
wellicht geconcludeerd worden dat Gales broer Wigle Hanya geen nageslacht 
heeft gehad.

E-IVl. Heer Seerp [Hanya], zoon van Dije.
Doctor Seerp van Hanya, een vermaard medicus en burgemeester van Leeuwarden, 
liet uit een later huwelijk [met Anna Rintses] slechts een dochter na.
In 1529 wordt Severinus Dionisius Hange uit Weidum student te 
Leuven en in 1532 te Basel.820 In de jaren 1543-1549 is dr. Seerp Hanie 
gildebroeder van het Zoete Naam Jezus-Gilde te Leeuwarden.821 In 1544  
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blijkt dat dr. Serp Hanye destijds tegen betaling van 3 gg. burger van 
Leeuwarden is geworden.822 Op 27 juli 1545 kopen de echtelieden dr. 
Seerp Hanye en Tryn, Hilcke Thymans weduwe en Cunera Pieters 
weduwe vier kamers van Margareta Truxes, weduwe van raadsheer mr. 
Albert Arentzma.823 In 1550 zijn “doctor Seerp Hanye ende Albert Fransz, 
burgemeesters ende volmachtich van der stadt Leeuwaerden” op de 
Landdag aanwezig.824 In januari 1567 is burgemeester dr. Serp Hania 
volmacht van de stad Leeuwarden.825 In 1577 wordt dr. Seerp Hanye te 
Leeuwarden een gedwongen lening van 50 gulden opgelegd.826 In 1585 
procedeert dr. Seerp Hania te Leeuwarden namens zichzelf, namens 
zijn broers en zusters kinderen en namens zijn neven-Mollema.827 Op 
8 mei 1602 verkoopt Anna Rintsedr, weduwe van dr. Seerp Hania, 1½ 
pm land aan Syeurd Claesz Boelema te Stiens.828 In 1606 woont Anna dr. 
Hannia weduwe in een huis met 2 schoorstenen te Leeuwarden.829 Van 
de dochter van Seerp en Anna ontbreekt ieder spoor; vermoedelijk is zij 
betrekkelijk jong overleden.

E-IVm. Gale Hanya, zoon van Dije.
Gale Hanya stierf kinderloos.

E-IVn. Catharina [Hanya], dochter van Dije.
Tryntke of Catharina, dochter van Dije Hanya, liet uit Fedde Hettes Jelgersma 
verscheidene kinderen na.
Fedde Hettes Jelgersma is een zoon van Hette Feddes Jelgersma uit 
vermoedelijk diens eerste huwelijk met Catharina Rinia. Op 15 dec. 
1550 procedeert Katryn Hania, weduwe van Fedde Hettes, namens haar 
kinderen tegen Tiets [Tyepma] (nr. E-IVr), weduwe van Hette Feddez.830 
Om de nagelaten schulden te delgen wordt op 21 febr. 1559, op verzoek 
van mr. Jeronimus Hanya als curator over de weeskinderen van w. Fedde 
Hettez en Tryn, een halve sate te Blessum decretaal verkocht; tevens blijkt 
dan dat die kinderen - die we verder niet hebben weten te identificeren - 
in 1555 Syts Sytsz [Beckum] en Sytthie Hettez [Jelgersma] als voormonden 
hadden.831 Tryn Dijedr hertrouwt met Wopcke Attyez, 1560 en 1562 
echtelieden te Hijlaard.832

E-IIIe. Seerp Hanya, zoon van Wigle.
De derde zoon van Wigle Hanya, Seerp geheten naar zijn grootvader van vaderszijde, 
stierf in 1500 in het gevecht bij Franeker zonder vrouw en kinderen na te laten.
In het voorjaar van 1500 vinden voor Franeker verwoede gevechten plaats 
tussen duizenden opstandige Friezen en 300 gedisciplineerde huurlingen 
van de aldaar belegerde hertog Hendrik van Saksen, waarbij menig door 
drank overmande Fries het leven verliest.833
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E-IIIf. Tiaerdt Hanya, zoon van Wigle.
De vierde zoon van Wigle Hanya en Rints Bonninga, Tiaerdt genoemd naar zijn 
oom van vaderszijde Tiaerdt Hanya of Burmania, liet bij Reynsck, de weduwe van 
Doecke Gralda, geen kinderen na. Hij stierf in 1515 en is te Leeuwarden begraven 
in de kerk van Sint Vitus in Oldehove. /272/ Wel liet hij een natuurlijke zoon na 
met de naam Tiaerdt.
In 1507 is oom Tetardus Hannya doopheffer van Viglius van Aytta.834 
In 1511 woont Tyard Hanya als eigenaar “van zyn wyffs wegen” in een 
hoogaangeslagen huis te Leeuwarden, waar hij in 1514 en 1515 burgemeester 
is.835 Terwijl hijzelf in 1511 alleen een aandeel in het voorouderlijk goed 
te Weidum bezit, behoort zijn echtgenote tot de rijkste vrouwen van 
Friesland.836

In 1543 blijkt dat Tyaert Hannya een “gouden gulden ’s jaers uyt Gerrit 
Vogelsancs goet” te Oosterwierum heeft gedoteerd aan het Getijdencollege 
van Oldehove te Leeuwarden.837 Reynsck is na Tiaerdts overlijden ten 
derden male getrouwd met Hille Ulbes, de zoon van Ulbe Hilles en Swob 
Aytta (nr. A-Vn). De bastaardzoon Tiaerdt is vermoedelijk identiek aan 
Thidardus Hania uit Bolsward, die in oktober 1501 als student rechten 
aan de universiteit van Keulen wordt ingeschreven.838

E-IIIg. Eeck Hania, dochter van Wigle, en haar zes kinderen.
Eeck, de oudste dochter van Wigle Hanya, was met Lieuwe Tyepmaa in 
Roordahuizum door huwelijk verbonden. Deze was een zoon van Sibe Tyepma, 
een neef van moederszijde van Gerbe Aytta en van Sioerdt Wibes op Grovestins, 
vanwege de zuster van Scherne Wibe.b Genoemde Lieuwe en Eeck lieten drie zonen 
en drie dochters na, namelijk Sioerdt, Sibe en Vincentius, en Tzyets, Rieme en At.
a. In 1503 worden Lyuwa Tiabbama en zijn vrouw voor het Gerecht van 
Leeuwarden aangeklaagd.839 In 1511 is Lywa gebruiker en grotendeels 
eigenaar van een sate met 47 pm land te Roordahuizum.840 In 1511 is Lywe 
Tyeppama eigenaar en gebruiker van 17 pm meden te Wirdum en huurt 
hij aldaar 8 pm meden van One Tzalinghz [Wyarda].841 In 1511 is Lywa 
Tieppema eigenaar van een sate met 32 pm land te Wirdum.842 Een vijftal 
jaren later vluchten Lieuwe en Eeck naar Leeuwarden, waar zij intrekken 
bij haar zuster Ida en waar hij, evenals zijn zwager Broer Hanya (nr. E-IIIc), 
aan een zware depressie overlijdt.843

b. Sibe Tyepma moet aldus met een zuster van Scherne Wibe van 
Grovestins getrouwd zijn geweest.844

E-IVo. Sioerdt [Tyepma], zoon van Eeck.
Sioerdt,a de oudste zoon van Eeck Hanya, had Aelcke Galamab tot vrouw, bij wie 
hij drie zonen verwekte, namelijk Lieuwe,c Jarichd en Vincentiuse en een dochter 
Atke, non in Bethlehem.
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a. Op 28 maart 1530 procederen Syurdt Lyuwaz en [zijn zwager] Gaele 
Jarichsz tegen Hoytz Jaeckele weduwe.845 Op 20 nov. 1533 procedeert 
Syurdt Tiepna te Roordahuizum tegen Bocke Doyttyez [Wyarda] en 
Hette Feddez [Jelgersma].846 In 1540 gebruikt Syeurt Tiepna de 12 (!) pm 
meden nieuwland, die zijn vader Lyeuwe Tiepna in 1511 onder Wirdum 
heeft aangebracht en waarvan de zoon stelt dat dit land deel uitmaakt 
van de 47 pm, die onder de sate te Roordahuizum ressorteren en aldaar al 
zijn aangegeven.847 In 1552 is Syurdt Tyepna te Roordahuizum afwezig bij 
de wapenschouw, waar hij met harnas, ringkraag, speets en degen werd 
verwacht. In 1561 is Siurdt Tiepma kerkvoogd van Roordahuizum.848

b. Aelcke is een dochter van Jarich op Haxta te Terzool bij een verder 
onbekende dochter van Gaela Buthez op Heslinga aldaar. Gaeles vrouw 
was weduwe van Douwe Jelles Syaerda, in 1482 doodgeslagen door Wibe 
Jarichs Jelckema (nr. A-IVp). Van Gaela wordt naderhand ten onrechte 
beweerd dat hij uit de Galama’s van Koudum zou stammen.849

c. In 1564/1565 verkoopt Lyeuwe Tyepma land in Tiepma state te 
Roordahuizum aan Jarich Tyepma.850 In 1566 zet Idzert Hettinge als voogd 
over de weeskinderen van zijn zuster Fed Sybrants Hettinga het proces 
voort dat voordien door Lieuwe Tyebbema vanwege Fed werd gevoerd.851 
Een van deze kinderen is Sibodus Leonis Tjepma uit Hantum, die in 1570 
als bursaal op het Collegium Viglianum te Leuven wordt toegelaten en dat 
hij in 1573 ontvlucht; in 1586 blijkt hij in Friesland te wonen.852

d. Jarich Tjepma wordt in 1553 rentmeester van de Vroonlanden nabij 
Alkmaar, waar hij in augustus 1569 overlijdt en in de Grote kerk begraven 
wordt.853 Als dienaar van koning Filips II krijgt Jarich in 1568 te stellen 
met de roversbende van Dirck Maertensz van Schagen, die hem - ten 
onrechte - houdt voor “eenen, die tot eenen oom heeft Vigilus [Aytta], 
den president van Bruyssel, den welcke eenige commissie heeft van duc 
d’Alva”.854 Op 13 juni 1569 wordt Jarich Tyepma vermeld als schuldenaar 
van Cunera Dircxdr, echtgenote van Jarich Wopckez te Leeuwarden.855 
Volgens een niet geannoteerde aantekening trouwde zijn weduwe 
Machtelt van Thol naderhand met mr. Adriaen Vastaerts, raadsheer in het 
Hof van Friesland.856 In 1583/1584 zijn de erfgenamen van Jarich Tziepma 
verschuldigd aan rentmeester-generaal Boudewyn van Loo, “voir dat 
sy op den dyck neevens hun hoff te Roordahuysym zeeckere bomen 
geplantt ende gepoot hebben, twelck hen gegunt ende toegelaten es, mitz 
betalende voir een recognitie 2 cappoenen ofte daer voiren” het bedrag 
van 7 stuivers.857

Jarichs dochter jf. Aleida van Tyepma, weduwe van Staas van Hemert, en 
jf. Stasie van Hemert, weduwe van Pieter van Quarebbe, zich voegende bij 
voornoemde jf. Aleide van Tyepma, haar moeder, aangaande de landen, 
state en sate Tyepma met zijn aankleef door donatie van haar moeder 



218 genealogysk j ier boek 2 011

verkregen, procederen op 13 jan. en 18 okt. 1609 tegen Douwe Seerps, voor 
zich en vanwege zijn kinderen bij w. Wibrich Simonsdr, inzake de afkoop 
van de huizinge.858

e. In 1561/1562 verkoopt Vincent Tiepma land in Tiepma state te 
Roordahuizum aan Jarich Tiepma.859 In 1565 verleent Vincent Tyepma 
te Berlicum procuratie op Gheryt Tyercksz aldaar om te ageren tegen 
zijn broer Jarych.860 Op 13 juni 1569 blijkt dat Benedictus Ydzaertsz in de 
rechten is getreden van Cent Tyepma inzake diens vordering op Cunera 
Dircxdr, echtgenote van Jarich Wopckez te Leeuwarden.861

E-IVp. Sibe [Tyepma], zoon van Eeck.
Sibe, die klein van gestalte was, stierf zonder kinderen. Hij is begraven in het 
klooster van Groot Aduard.

E-IVq. Vincentius [Tyepma], zoon van Eeck.
Vincentius is als jongeling gestorven in Leeuwarden ten huize van Ida Hanya, de 
zuster van zijn moeder.
Vincentius’ overlijden zal in de jaren 1515-1519 hebben plaatsgevonden, 
in welke tijd zijn ouders bij Ida Hanya binnen Leeuwarden hebben 
ingewoond.

E-IVr. Tzyets [Tyepma] en haar vier kinderen.
Tzyets, de oudste dochter van Eeck Hanya, was met Hette Hettes {lees: Hette 
Feddes} Jelgersma getrouwd.
In 1511 is Hette Feddez gebruiker van een sate te Oosterwierum die deels 
eigen is; verder is hij dan gegoed te Roordahuizum, Friens, Blessum, 
Leons en Jorwerd, welk bezit een gezamenlijke huurwaarde heeft van 
bijna 50 fl.862 Op 4 okt. 1519 blijkt dat Hette Feddez als een van de vele 
van huis en haard verdreven “huysluyden” een uitkering van 12 gulden 
van het Bourgondische bewind te Leeuwarden heeft genoten.863 Op 22 
mei 1531 maken prebendaris Doyttzie Wyaerda (nr. A-Vi), mr. Funger 
Syrcxma, schepen van Bolsward, en Folckert Gerbaz [Aytta] te Wirdum 
een baar, waarbij Epe van Aluwe, namens zijn vrouw Beatrix, en Syts 
Syurd Aluwe weduwe de helft van Harckinga guedt te Oosterwierum 
voor 12 gg. verpachten aan Hette Feddez aldaar; dit is dezelfde sate als 
waar hij in 1511 ook al woonde en in 1543 nog steeds.864 Hette is eerst 
getrouwd geweest met Catharina Hayes Rinia, bij wie twee zonen Fedde 
(nr. E-IVn) en Tyaerdt of Theotardus Jelgersma (tr. Syth Phaesma, 
weduwe van Sierck Bootsma).865 Met zijn tweede vrouw Tyets verhuurt 
Hette in 1537 land te Oosterwierum aan Tiepke Mertenz en diens vrouw 
Syts te Leeuwarden.866 In 1550 wordt Tiets vermeld als weduwe van Hette 
Feddes.867
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E-Va. [Wigle Jelgersma]
[Tzyets] had een zoon Wigle, met wie Tzyets, een dochter van Taecke Montzima, 
gehuwd was.
In 1552 is Wiggle van Jelgersma te Ferwerd bewapend met harnas, ringkoller, 
stormhoed, speets en degen. Op 16 maart 1562 is Wigle Jelgersma voogd 
over de kinderen van Popcke Montsma (nr. A-Ve).868

E-Vb. Lieuwe [Jelgersma].
Lieuwe Jelgersma, [sinds 1549] grietman van Achtkarspelen, de vader van mr. 
Leo {lees: Hector} Jelgersma, vroeger bursarius in het Collegium Viglianum, had 
verscheidene dochters.
In 1550 zijn grietman Lyeuwe Jelgersma en Lyeuwe Herckema vanwege 
van Achtkarspelen volmachten ten landdage.869 In 1552 is Lyuwe Jelgersma 
te Augustinusga bewapend met harnas, ringkoller, speets en degen. Na 
1580 gaan vader Lieuwe en zoon Hector in ballingschap, onder welke 
omstandigheid eerstgenoemde in 1581 te Groningen overlijdt.870 Op 31 
jan. 1581 is reeds sprake van Lywe Jelgersma erfgenamen.871 Op 24 april 
1581 laat Jees Harmensdr, weduwe van Lyuwe van Jelgersma en burgerse 
van Leeuwarden, die niet schrijven kan, zekere inboedel openbaar 
verkopen.872 In 1583 zijn Syurdt Jensma te Augustinusga en Rienck 
Jelgersma curator over de minderjarige kinderen van Lyeuwe Jelgersma 
en w. Rints Jentsma.873

E-Vc. Sytse [Jelgersma].
Sytse had, zover men weet, geen kinderen {onjuist}.
Sytse trouwt met Idts Douwes, weduwe van Wigle Hanya te Weidum, en 
heeft wel degelijk kinderen nagelaten, onder wie Fedde Sytses Jelgersma (nr. 
E-IVk). In 1556 zijn de broers Tyaerdt en Syttzie Jelgersma erfgenaam van hun 
w. vader Hette Feddez, in 1531 te Oosterwierum.874 Op 22 juni 1557 verkopen 
Sytthie Jelgersma en Ytthien een eeuwige rente van 32 gg. uit Haniastate te 
Weidum aan Jan Lambertsz en Anna Eddiedr, echtelieden te Leeuwarden.875 
Op 11 maart 1561 is Sytse Jelgersma curator over de weeskinderen van Fedde 
Hettes Jelgersma.876 In 1575 is Sytie Jelgersma meier te Westernijkerk, waar 
zijn zoon Hette Syttyez in 1578 voor 3 cg. in de personele impositie wordt 
aangeslagen en rond 1580 een stuk betreffende de resten van Marrum en 
Nijkerk ondertekent met Hette Sygez Jelgersma.877

E-Vd. Catharina [Jelgersma].
Catharina was eerst getrouwd met Pibe Gekingaa en daarna met Jorryt Bockes 
Wyarda,b uit wie ze een zoon Pibe naliet.c

a. Pibe Gekinga zal een zoon zijn van Dominicus Pibes (zie onder nr. A-I), 
al ontbreken daar harde bewijzen voor.



220 genealogysk j ier boek 2 011

b. Jorryt Bockes Wyarda is hiervóór onder nr. A-Vj uitgebreid aan de orde 
geweest.
c. In 1578 wordt Pybe Jorrytsz te Roordahuizum voor 6 cg. in de personele 
impositie aangeslagen.878 Op 22 okt. 1578 kopen Pybe Jorrytz Wyaerda en 
Tryncke Hylckedr Broersma te Roordahuizum een eeuwige rente van 2 
gg. en 5 st. uit Wynya sate en state aldaar voor 36 gg.879 Op 1 febr. 1580 
kopen Pybe Jorrytsz Wyaerda en zijn vrouw Tryncke Hilckedr Broersma 
een jaarlijkse rente van 17 gg. uit Harckna sate te Oosterwierum 
van Hessel van Hania, die deze rente had geërfd van zijn moeder Idt 
Gratinga.880 In 1580 is Pybe Jorryts Wiaerda als “gemeenteman” aanwezig 
bij de optekening van de geestelijke opkomsten van Roordahuizum.881

Uit het tweede huwelijk stamt ook nog een dochter Wyts Jorryts Wyarda,882 
die op 7 maart 1572 met haar man Florys Abbama te Akkrum een half 
huis te Sneek koopt.883 “Wyts Wyaerda, weduwe w. Florys van Abbema, 
pro se et als moeder over hare kinderen, koopt [op 23 aug. 1576] 1/2 van de 
sate op Zeenserbuyren [onder Roordahuizum], gekogt van At Bootsma, 
huisvroue van dr. Sicke Hemmema, voor 950 ggls.”884 “Op heden [28 juny 
1579] heeft Douwe van Sytzama, Co. Mat. grietman van Idaerderadeel, 
present my Dirck van Alten, secretaris van dezelven deele, ten versoeke 
en begeerte van Sipcke Abbema, pro se, hem verclarende olt te wesen 
in syn 16 jaer, ende Wytscke Wyaerda vanwegen Saecke Abbema, haer 
soon, olt in syn 14 jaer, en Rinck Abbema, haer dogter, olt in haer 12 jaer, 
alle by wylen Florys Abbema getogen, Pybe Jorrytz Wyaerda ende Bocke 
Doeytsez Wiaerda tutores et curatores geordineert ende geauctoriseert 
over voersz. Sipke, Saecke ende Rinck en den eed gedaen, dog is ’t bewind 
gebleven by Wytscke, de moeder van de kinderen.”885 “Wyts Wyaerda, voor 
haer en van weegens haar kynderen by wylen Florys Abbema getogen, 
laet [op 4 febr. 1588] Claes Hettez de saete en landen opseggen.”886 Wyts is 
dan al hertrouwd met Alef Saeckes Idsinga alias Aylva (nr. A-Vx).

E-IVs. Rieme [Tyepma].
Rieme, de vrouw van Bocko Wyarda, van wie de kinderen hierboven vermeld 
worden onder het hoofdje Mints Aytta, moeder van genoemde Bocko (nr. 
A-Vj).887

E-IVt. At [Tyepma].
At was non en later moeder-overste in het klooster Tzummarum.

E-IIIh. Tzyets [Hanya].
Tzyets, de tweede dochter van Wigle Hanya en Rints Bonninga was getrouwd met 
Taecke, zoon van Ambrosius, die bij Oldeklooster woonde. Zij kreeg drie zonen en 
evenzovele dochters.
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In 1511 gebruikt Taecko Ambroesz de sate Jorritsma op de Klieuw onder 
Hidaard, met 108 pm land dat deels eigen is en deels van Oldeklooster.888 
In 1511 is Taka Ambrosius toe Klyw eigenaar van een sate met land 
te Oppenhuizen.889 Rond 1520 kopen Taecke Ambrosius en Romcke 
Ambrosius weduwe de helft van Innye gued van Gerba Gerrolts.890 In 
1539 verzoekt Take Ambrosiusz het niaar op de verkoop door Ambrosius 
Taeckez vander Oele van een rente uit Eeswerder guedt te Oosterend.891 
In 1543 is Taecke Ambrosiusz kerkvoogd van Hidaard.892 In 1559 blijkt 
dat Sipke en Ambrosius Takezonen op 14 juni 1546 de goederen van hun 
overleden moeder hebben gedeeld.893

E-IVu. Ambrosius [Taeckes], zoon van Tzyets Hanya.
Ambrosius, de oudste zoon van Tzyets Hanya, had bij zijn vrouw Catharina 
[Rommerts] uit Teroele bij Slotena een zoon Wigleb enz.
a. Op 16 okt. 1539 wordt Ambrosius Taickes als voogd van zijn vrouw 
veroordeeld tot betaling van 21 gulden en 15 stuivers aan kosten van tering 
en meestersloon, die zijn [schoon]vader Rommert Piers heeft gemaakt te 
Deventer.894 In 1543 wordt Ambrosius Taeckez als naastligger te Teroele 
vermeld.895 Op 13 dec. 1552 winnen de echtelieden Ambrosius Taeckez en 
Catarine een proces tegen Gabbe Jarichz en Joannes Aggez, mede voor hun 
huisvrouwen, die veroordeeld worden een betalingsregeling te treffen 
voor de helft van een sate die zij destijds van Ambrosius en Catarine 
hebben gekocht.896 In 1561 kopen Ambrosius Takez en Tryn Rommertdr, 
echtelieden te Hidaard, een rente uit de sate te Eesquert onder Oosterend 
van Johannes Aggez en Ebel Sybedr.897

b. In 1585 en 1586 wordt Auck Douues, gehuwd met Wigle Ambrosius te 
Bolsward, vermeld als erfgenaam van haar vader Douue Allinga.898

E-IVv. Sipcke [Taeckes], zoon van Tzyets.
Sipcke, de tweede zoon van Tzyets Hanya, liet een vrouw [Anna Wibes] en  
kinderen na.
In 1552 wordt Sipcke Takez bij de wapenschouw te Hidaard, waar hij zijn 
vader op Jorritsma sate is opgevolgd, vermeld als absent. In 1556 procedeert 
Sipke Takez tegen Bauck, gehuwd met Tyaerdt Syuerdtz, Beynt Wybez en 
Tyepcke Wybez; Beynt en Tyepcke Wybez zijn broers van Sipkes vrouw 
Anna, Bauck is mogelijk haar zuster.899 In 1582 is Sipcke Taeckez bijzitter 
van Hennaarderadeel.900

In 1606 koopt Hessel Aerndts met zijn vrouw Siuw Sipkes de huizinge en 
ontruiming van Jorritsma sate met 21 pm land van Wigle Sipckes en Anke 
Gerloffs, echtelieden te Hidaard.901
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E-IVw. Wigle [Taeckes], zoon van Tzyets.
Wigle, de derde zoon van Tzyets Hanya, bestemd voor het priesterambt, stierf 
vroegtijdig.
Op 16 mei 1527 wordt Viglius Thaconis uit Bolsward student te Leuven.902

E-IVx. Hylck [Taeckes], dochter van Tzyets Hanya.
Hylck, de eerste dochter, werd de vrouw van Sierck Hanckema. Naderhand is zij 
getrouwd met een Douwe [Pibes] te Hennaard. Zij liet eveneens enkele kinderen 
na.
In 1545 worden Sipcke Taeckez en zijn vader Taecke Ambrosiusz mombers 
over de weeskinderen van hun zuster en dochter Hylck bij Sierck 
Hanckema, die in leven boerde op Montzuma sate te Hennaard.903 In 
1552 verkopen Douwe Pybez en Hilck Tacodr, echtelieden op Montzum 
onder Hennaard, een rente uit hun landen in de sate te Britsaerd onder 
Wommels.904 In 1552 is Douue Pybez te Hennaard bewapend met roer en 
degen. In 1558 worden Jouck, Rinck, Syrck en Seerp Syrcks vermeld als 
kinderen van w. Syrck Hanckema.905

E-IVy. Lou [Taeckes], dochter van Tzyets Hanya.
Lou, de tweede dochter van Tzyets huwde Bouwe Siecklema te Menaldum. /273/
In 1542 zijn Eepe Abbes voor de ene helft en Taecko Ambrosius en 
Bouwe Siecklema voor de andere helft eigenaar van de sate “in Indien” te 
Britswerd, waarvan Romka Ambrosius in 1511 landheer was.906 Eepe Abbes 
is de man van Ambrosia Romckedr, dochter van Romka voornoemd, die 
op zijn beurt een broer is van Taecko voornoemd (nr. E-IIIh).907

E-IVz. Rints [Taeckes], dochter van Tzyets Hanya.
Rints, de derde dochter, was non in Nijeklooster. Later is zij daar verkozen tot 
priorin.

E-IIIi. At, dochter van Wigle Hanya.
At, de vierde dochter van Wigle Hanya en Rints Bonninga, was vernoemd naar 
At [Bonninga], een zuster van haar grootvader aan moederszijde en de vrouw van 
Tzomme Wyarda. Zij was non in Oegeklooster en heeft daar haar leven beëindigd 
in 1548.

E-IIIj. Ida, dochter van Wigle Hanya, vrouw van Folckert Aytta, wier 
nageslacht hier boven staat.
Ida, de jongste dochter van genoemde Wigle Hanya en Rints Bonninga, is, na 
de dood van deze Wigle, door haar moeder Rints en haar broer Broer in 1503 
uitgehuwelijkt aan Folckert van Aytta, wiens afstamming te bestemder plaats is 
uiteengezet.
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Op 25 febr. 1542 schrijft Viglius aan Hayo van Cammingha dat wijlen zijn 
moeder “ons regelmatig [vertelde] dat zij naar familiegebruik was vernoemd 
naar een zekere Ida van Heringa, die volgens haar jouw grootmoeder of 
overgrootmoeder (ik weet het niet precies) geweest is, en die [door haar 
dochter Eelck Heringa] in de echt verbonden met [Wigle] Camstra, een 
volle neef van mijn grootvader [Wigle Hanya], onze familie altijd zeer 
dierbaar is geweest”.908 De beide Ida’s hebben geen gemeenschappelijke 
bloedlijn. De naamgeefster is een dochter van Tiaerd Aelua en Swob 
Juwsma, trouwt achtereenvolgens met Eelke Heringa en Sasker Jelmera 
- waaruit in patrilineaire lijn de Cammingha’s909 - en testeert onder de 
naam van Yde Heringhe op 23 april 1473; zij is dan nog “by sonda lyff, 
gonghen ende staende ende machtich her sinnen”.910

F. [Camstra]

Eeck Camstra, grootmoeder van vaderszijde van Ida.
De grootmoeder van vaderskant van bovengenoemde Ida [Hanya] was Eeck Camstra, 
die gehuwd was met Seerp Hanya en die de dochter was van Viglius, in de volksmond 
Wigle Camstra genoemd, een man van de voornaamste adel en autoriteit.
Ten aanzien van de Camstra’s wijkt de Genealogia Aytta qua filiatie op een 
essentieel punt af van de adelsgenealogie, die een kwarteeuw later door 
Upcke van Burmania wordt vervaardigd.911 Volgens de Genealogia Ayttana is 
Wigle Camstra de vader van Renick, terwijl Burmania meent dat hij diens 
grootvader is. Doorslaggevende argumenten voor een der beide tradities 
zijn niet te geven. Daarnaast bestaat er een stamboom, die rond 1670 moet 
zijn samengesteld.912 Deze stamboom borduurt voort op voornoemd werk 
van Burmania, maar kent een oudere stamvader: Pieter Camstra, die rond 
1400 geleefd moet hebben. Hij zou drie zoons hebben gehad: Taco, uit wie, 
behalve twee zoons, een dochter die getrouwd is geweest met een Hermana; 
Feico, uit wie een zoon Altheke; en Wigle Camstra, uit wie alleen een zoon 
Pieter Camstra, gehuwd met Sytske Lausma.
Stamvader Pieter Camstra is in 1407 op grond van zijn goed op Getswerd 
onder Franeker mederechter van Franekeradeel.913 Van zijn zoon Taecke 
Camstra is bekend dat hij een stins te Firdgum bezit, in 1413 reeds is overleden 
en naast wettelijke kinderen twee bastaarden nalaat, beiden Pieter Camstra 
geheten.914 In 1420 blijken Peter Camstra, Take Camstra kinden en Altica 
Camstra in het kamp van de Schieringer Sicke Sjaarda te Franeker zitten, 
die dan met de Vetkopers een zoen sluiten.915 Taecke heeft daadwerkelijk een 
dochter die met Hobbe Hermana getrouwd is geweest.916

Hoewel de stamboom uit circa 1670 dus in de bronnen veel bevestiging 
vindt, valt er over haar betrouwbaarheid weinig met zekerheid te zeggen. 
Het punt is namelijk dat de zojuist gegeven bronnen dan in brede kring 
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bekend zijn omdat ze terug te vinden zijn in het Tablinum bij Schotanus 
(1658). Het is daarom enerzijds mogelijk dat deze stamboom niet meer 
is dan een hypothese, deels gebaseerd op gegevens uit het voornoemde 
Tablinum, maar anderzijds is het ook niet uit te sluiten dat zij toch 
teruggaat op een eeuwenoude traditie. Ondanks deze bedenkingen menen 
wij in Taco de Campis – de familienaam werd aanvankelijk als Kampstera 
of Campstra geschreven en verwijst duidelijk naar een kamp -, die in 1369 
met vrouw Anka en kinderen in een Oostergose context gegijzeld wordt, 
als oudste stamvader van zowel de Camstra’s van Firdgum (in Westergo) als 
die van Wirdum gevonden te hebben, die daarmee tevens de oudst bekende 
voorouder van Viglius is.917

F-I. Wigle Camstra en zijn drie kinderen.
Hij was het, die, toen de Friezen bij Bolswerd een landdag hielden, in conflict 
kwam met Edo Albada, die destijds het ambt van potestaat uitoefende.a En toen er 
onder de knechten een vechtpartij was ontstaan werd Wigle daar gedood. Nadat 
Bolsward om hem te wreken door de Schieringers was bezet zijn daar velen van de 
tegenpartij gedood en Edo kon later nooit zijn voormalige waardigheid herkrijgen. 
Genoemde Wigle Camstra liet twee zonen en een dochter na, namelijk Renick en 
Abbe {?} Camstra en een dochter Eeck Camstra, wier nageslacht bij Seerp Hanya 
hierboven beschreven is.b

a. De Vita Viglii verduidelijkt “conventum” met “in publico statuum 
conventu”.918 Edo heet daar Leo Albada. Vergelijk voor de fictie over 
de Albada’s vooral de genealogie over dat geslacht door Noomen en 
Walsweer.919 Een potestaat heeft Friesland alleen in 1494 gekend in de 
persoon van Juw Dekama.
b. Volgens Upcke van Burmania heeft Wigle Camstra slechts twee kinderen: 
naast de dochter Id (!), gehuwd met Seerp Hanya, een zoon Pieter, die 
op zijn beurt de vader zou zijn van de hier genoemde Renick Camstra. 
Burmania kent Abbe Camstra niet en diens bestaan verdient inderdaad 
weinig geloof. Weliswaar kennen wij rond 1500 een Abbe (Camstra alias) 
Heringa, die volgens de Genealogia Ayttana een kleinzoon van deze Abbe 
Camstra zou zijn geweest, maar dat is aantoonbaar onjuist. Bovendien 
zal deze Abbe Heringa zijn voornaam aan zijn moeders familie hebben 
ontleend (maar dat laatste was de schrijver van de Genealogia Ayttana niet 
bekend).

F-IIa. Renick, oudste zoon van Wigle, broer van Eeck Camstra, met zijn 
vier kinderen.
Haar broer Renick Camstra, zoon van Wigle, is bij de belegering van de stins 
van Joucke Galama in Akmarijp omstreeks het jaar des Heren 1459 {lees: 1461} 
gesneuveld. Hij liet vier zonen na: Feicke, Peter, Wigle en Sytse Camstra.
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Op 8 mei 1440 zegelt Renyck Kampstera het testament van [zijn 
stiefvader] Peter Cammengha, die hem bij zijn nabestaanden aanbeveelt 
als vertrouwensman.920 Op 18 aug. 1450 zegelt Renick Kampmestera de 
getuigeverklaring die zijn [bastaard]broer Sywrdt Kamstera aflegt als 
oud-rechter in de Leppa.921 Op 18 april 1451 testeert Renicks moeder Site 
Kammingha; zij is vermoedelijk identiek aan w. Syttzie Kamstra, van wie 
in 1484 blijkt dat zij “in foertiden” land heeft verkocht aan de inmiddels 
eveneens overleden Tiesse en diens vrouw Awck.922 Uit Sites testament 
wordt ook duidelijk dat Renick en Eeck niet elkaars volle broer en zuster 
kunnen zijn geweest.
Op 30 april 1451 schenkt Sirds Gherbada aan zijn broer Eza Huckens al 
het goed te Braerd onder Wirdum dat hij in ruil voor Gherbadagoed in 
Oesterwerum van zijn broer Liwa en Renick Kampstera ontvangen heeft.923 
Op 11 aug. 1451 treedt Renick Kampstera op als zoenman.924 Op 15 sept. 1453 
wordt Renyck Kamstera vermeld als grietman van Leeuwarderadeel.925 Op 
14 juni 1458 is Renick Kampstera een der zoenlieden in het geschil tussen 
Doede Kammynga enerzijds en Romka, Kempo en Haya Saskerz Doynga 
anderzijds.926

Volgens een aantekening van E.M. van Burmania (1700-1789) testeert 
Renick Camstra in 1461, waaruit zou blijken dat deze bij zijn eerste 
vrouw Sytze, Feycke, Syts en Saeck heeft verwekt en bij zijn tweede vrouw 
Wigle, Keympe en Pieter.927 Dat is niet geheel juist. Zo staat het vast dat 
de zoons Feycke en Pieter uit Renicks tweede huwelijk met Tietke Unia 
stammen.928 De dochter Syts trouwt met Riurd Roorda.929 Van Riencks 
zoon Sytse (nr. F-IId) wordt verderop vermeld dat zijn moeder een dochter 
zou zijn van Scherne Wybe (van Grovestins); zij zou dan Riencks eerste 
vrouw moeten zijn geweest maar daarvoor is geen bevestiging gevonden. 
Overigens wordt Renick niet in 1459 maar in 1461 voor de genoemde 
stins doodgeschoten, met Syuerdt Aylua en nog zeven mannen.930 Zijn 
vermoedelijke weduwe Tyethie Kamstera wordt op 21 juli 1463 vermeld 
als naastligger op Folckmera hemrik.931

F-IIIa. Feicke Camstra en zijn drie kinderen.
Uit Feicke en Syts Sjaerda zijn Renick, Homme en Foppe Camstra geboren.
Syts is een dochter van Foppe Sjaerda en Perck Hilles Bonninga (nr. 
G-IIa). Behalve deze drie zoons hebben Feicke en Syts nog een dochter 
Tjets, de vrouw van Epe Douma, van wie verderop bij nr. F-IVb melding 
lijkt te worden gemaakt.

F-IVa. [Renick Camstra]
Renick had als vrouw His Ockinga, die op Camstra-huis te Wirdum woonde en 
[de volgende] zonen naliet.
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Het is lastig deze Renick Camstra te onderscheiden van zijn gelijknamige 
neef (nr. F-IIIb). In 1501 is Renick Kamstera volmacht van Leeuwarderadeel 
naar de Leppa.932 In 1504 tekent Renick Feyckesz de reversaalbrief.933 In 1505 
wordt Rienck Kamstra vermeld onder de edelen van Leeuwarderadeel.934 
In 1511 is Renych Kampstra eigenaar en gebruiker van een sate te Wirdum 
en gegoed te Deinum.935 In 1513 betaalt Renick Campstra Feyckez to 
Wirdum 5 fl. aan de 21ste penning.936 Op 29 okt. 1516 protesteert Renicke 
Camstra, die door de koning van Spanje (de latere keizer Karel V) tot 
grietman van Leeuwarderadeel is aangesteld, voor het Hof van Friesland 
tegen de stad Leeuwarden, die hem tegenwerkt bij het uitoefenen van zijn 
functie; onder de aanwezige raadsheren zijn neef en naamgenoot [Renick] 
Kamstra.937 Renicks weduwe His Ockinga hertrouwt met Sytse Harinxma 
(nr. G-IIc).938

F-Va. [Wigle Camstra]
Wigle had tot vrouw Tryn Harinxma, een zuster van Watse Harinxma, bij wie hij 
enige kinderen kreeg.a In een tweede huwelijk was zij getrouwd met [Foppe, zoon 
van] Goffe Sjaerda;b bij haar kreeg hij slechts een kind [Maria Sjaerda], de vrouw 
van doctor Pieter Frittema, [sinds 1563] koninklijk raadsheer te Leeuwarden.c

a. Op 3 sept. 1538 procedeert Wygle Campstra als mede-curator over Waettye 
Harincxsma.939 In de jaren 1539 en 1540 procederen Lyeuwe Beyema, voor 
zijn kinderen bij zijn eerste vrouw, Wiggele Campstra, voor zichzelf en voor 
zijn broer Wyttie, en Peter Douwema, voor zichzelf en voor zijn broers en 
zusters, tegen Homme Kamstra, die veroordeeld wordt om “te procederen 
myt den impetranten als zy ageren tot scheydinghe ende deylinghe van 
Feycke Kamstra ende Sydts synre huysvrouwen achtergelaten goeden 
onder welcken begrepen ende gereeckent sal wordden tgoet ende landen 
te Holpryp [onder Tzum] geleghen”.940 Op 14 juni 1548 blijkt uit een later 
vonnis in deze zaak dat Wigle Camstra kinderloos is overleden.941 In 1540 
is Wigle Campstra eigenaar en gebruiker van de sate te Wirdum, die in 
1511 door zijn vader werd aangebracht.942 In 1543 blijkt dat er voor het Hof 
van Friesland wordt geprocedeerd tussen Wigle Campstra vanwege zijn 
vrouw Tryn en de kerkvoogden van Longerhouw over de eigendom van 2½ 
pm land aldaar.943 Te zelfder tijd moet Wigle overleden zijn; zijn weduwe 
Tryn heeft uit haar tweede huwelijk met Goffe Sjaerda een dochter Maria, 
die al in 1561 de vrouw van dr. Pieter Frittema moet zijn geweest.
Volgens Upcke van Burmania hebben Wigle en Tryn geen kinderen 
nagelaten.944 Ook wordt bij hem bevonden dat Tryn Harinxma een zuster is 
van Watse Harinxma en dat zij een dochter is van Decken Tietes Haersma 
of Harinxma te IJlst en Saeck Jongema.945 Dat laatste vindt bevestiging 
in 1566, wanneer Juw van Haersma [kleinzoon van voornoemde Decken] 
stelt dat zijn zuster Ebel Haersma hem bij testament al haar goed had 
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toegemaakt op voorwaarde dat het aan zijn kinderen zou komen; waren er 
geen kinderen dan kreeg hij louter het vruchtgebruik en kwam haar bezit 
in Oostergo aan [haar oom van moederskant] Schelte Scheltema of diens 
kinderen en dat in Westergo aan [haar volle nicht van vaderszijde Maria 
Sjaerda], de vrouw van dr. Pieter Fritema.946

b. In 1552 is Foppe Zyaerda te Goënga uitgerust met een vol harnas. In 1578 
worden de erfgenamen van Foppe Syaerda te Sneek voor 12 gulden in de 
personele impositie aangeslagen.947

c. In 1561 procederen Douwe en Pier Goslinga te Wanswerd tegen Tiepcke 
Goslinga te Driesum, Foppe Tziaerda te Goënga en dr. Pieter Fritzma.948 
Pieter Frittema wordt in 1579 verbannen en woont naderhand met vrouw 
en huishouding in de stad Groningen.949

F-Vb. [Wytse Camstra]
Wytse,a de broer van Wigle, had als echtgenote Rieme Hermana,b de weduwe van 
de al eerder genoemde Watse Harinxma (nr. F-Va). Toen haar vroegere mannen 
overleden waren zonder kinderen na te laten, ging ze een derde huwelijk aan, 
en wel met Hartman van Galama, die [in 1568] te Brussel stierf.c Haar vierde 
huwelijk was met mr. Hieronymus /274/ Hanya.
a. In 1543 bezit Wytzie Campstra een sate te Baard, die in 1542 nog op 
naam stond van His Campstra erven.950 Op 28 sept. 1547 testeren Wytthie 
Camstra en zijn vrouw Rema Hermana op Kamstra saeten te Wirdum 
wederzijds op de langstlevende.951 In 1552 wordt Wythie Camstra te 
Wirdum opgedragen voor zichzelf onverwijld een wapenuitrusting aan 
te schaffen (“zal hem rissen ad primam”). Wittio van Camstra overlijdt op 
3 maart 1555 en wordt te Wirdum begraven.952 In 1574 worden de zusters 
Catherina en Rinthje Aesgema tot universeel erfgenaam verklaard van 
hun oudoom Wytze van Campstra.953

b. Op 15 april 1551 winnen heer Jelmer pastoor te Oudega en Pieter Abbez 
als momber over Sibbele en Yd w. Egbert Emez nagelaten kinderen 
tegen Wick Hermanna met haar kinderen Vincent, Hessel, Taecke, Frans 
en Wybrandt Hermanna en Wyttye Campstra vanwege zijn huisvrouw 
[Rieme Hermana], die veroordeeld worden de helft van 1/3 deel van een 
sate te Tritsum te restitueren met de vruchten sedert het jaar 1519.954 In 
1578 wordt zij als Rema Gaellema te Marwirderabueren onder Wirdum, 
waar zij het vruchtgebruik geniet van Camstra-huis, voor 12 gulden in de 
personele impositie aangeslagen.955

c. Galama wordt in 1568 op last van de hertog van Alva onthoofd, samen 
met Sioerdt Beyma, een zoon van de direct hierna vermelde Lieuwe 
Beyma uit diens tweede huwelijk met Taeck Mockema; Beyma vooral en 
Galama in mindere mate zijn de aanvoerders van het Verbond der Edelen 
in Friesland.956
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F-Vc. [Frouck Camstra]
Renick en His hadden een dochter [Frouck], [in 1520] getrouwd met Lieuwe Beyma,a 
die {een dochter Rintsen kregen, die} een huwelijk aanging met Gabbe Aesgema 
te Oosterlittens. Haar liet hij twee dochters na. De ene [Catharina Aesgema] 
getrouwd met Renick Gratinga, [sinds 1559] raadsheer te Leeuwarden,b die [in 
1574] een tweede huwelijk aanging met doctor Hessel Aysma.c De andere dochter 
[Rintsen Aesgema] was getrouwd met [Epo] Bootsma, die te Kollum woonde.d 
Voornoemde Gabbe Aesgema verliet [in 1550] Friesland, zijn vaderland, en vestigde 
zich in Bazel, waar hij, naar men zegt, trouwde met [Elisabeth], een dochter van 
David Joris.e

a. Op 12 nov. 1520 worden de huwelijksvoorwaarden gesloten van Lywe a 
Beyem, zoon van Siwrd Liwe zoen Beyem en Katerin, en Frouck Kamstra, 
dochter van Ryenck Kamstra en His.957

b. Renick Gratinga (1529-1563) wordt in 1559 raadsheer in het Hof van 
Friesland.958 Hij is een kleinzoon van Bocke Gratinga alias Burmania (nr. 
E-IVc).959

c. Dr. Hessel Aysma is als president van het Hof van Friesland (1580-1587) 
de belangrijkste Friese politicus van zijn tijd.960 Aysma’s persoonlijke 
archief, waarin vele stukken betreffende zijn schoonfamilie, is deels 
bewaard gebleven.961

d. Op 26 sept. 1577 geven Eepe Bootsma en Ryntien Aesgema volmacht aan 
dr. Hessel Aysma om mede namens hen te procederen in de zaak tegen 
jf. Rieme Harmana “belangende de lyfftochte van Campstra goederen 
[...] vermits de spoliatie by heur gedaen van de civile possessie, by haer 
getransporteert op andere personen”.962 Epo is in de jaren 1582-1584 
grietman van Kollumerland.963

e. Deze geruchten blijken op waarheid te berusten, zoals Samme Zijlstra 
heeft aangetoond in zijn: “Gabbe van Aesgema als aanhanger van David 
Joris”.964 David Joris (overl. 1556), destijds een van de invloedrijkste leiders 
van de doperse beweging, woont onder schuilnaam op een slot nabij Bazel 
en leeft in weelde van gelden opgebracht door zijn volgelingen.

F-Vd. [Gaets Camstra]
Genoemde Renick Camstra en His Ockinga hadden nog een andere dochter 
[Gaets], die non was in Aalsum en daar haar leven eindigde.

F-IVb. [Homme Camstra]
Homme Camstraa liet bij [Eesck] de dochter van Aede {lees: Tzaling} Eysinga twee 
zonen en twee dochters na: Tzaling en Foppe, Anna, de vrouw van Gerrolt Feytsma, 
en [Hack, de vrouw van Sjuck] Doumab {lees: Cammingha}.c

a. In 1505 wordt Hommo Kampstra vermeld onder de edelen van 
Leeuwarderadeel.965 In 1511 is Homma Kampster(a) gegoed te Warga en 
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Jellum.966 In 1540 is Homme Campstra eigenaar en gebruiker van een sate 
te Wirdum, die in 1511 door zijn vader werd aangebracht.967 In 1543 wordt 
Homme Kamstera als naastligger te Wirdum, Swichum en Roordahuizum 
vermeld en is hij eigenaar van Eke guedt te Brantgum.968 In 1552 wordt de 
nalatenschap van Homme van Camstra en Isck van Eysinga gescheiden.969 
Homme Kamstra overlijdt op 10 sept. 1545 en zijn vrouw Ysck Eysinga op 
5 okt. 1542 en zij zijn te Wirdum begraven.970 Upcke van Burmania stelt 
daarentegen dat de man in 1549 is overleden.971

b. Mogelijk wordt deze dochter hier verward met haar vaders zuster Tjets 
Camstra (nr. F-IIIa), de vrouw van Epe Douma.
c. In 1551 worden huwelijksvoorwaarden gemaakt tussen Sjuck Camminga 
en Hack Camstra.972 In 1558 verkoopt Hack van Camstra 6 pm land op 
Aelseyndt onder Wirdum aan Foppe van Camstra.973 In 1561 testeren de 
(kinderloze) echtelieden Sjuck van Cammingha en Haeck van Camstra 
en aansluitend verklaren Foppo, Tzaling en Anna Camstra de door Haeck 
gemaakte bepalingen na te zullen komen.974 In 1561 wordt een scheiding 
gemaakt van de nalatenschap van Haeck van Camstra.975

F-Ve. [Tzaling Camstra]
Tzaling had geen mannelijke nakomeling.
Op 9 dec. 1547 procederen Gerrolt Feytsma en Tsalinck Campstra in 
kwaliteit tegen Epe en Goffe Douwema, eveneens in kwaliteit.976 In 1552 
is Tsalingh Camstra te Wirdum in bezit van “goet geweer”. In 1562/1563 
koopt Tzalinck Campstra een sate te Brantgum van zijn broer Foppe.977 
In 1572 koopt Tjalling van Campstra een huis op de Brol te Leeuwarden 
van Tjaard Ysbrants.978 In 1577 krijgt Tzaling Campstra te Leeuwarden een 
gedwongen lening van 800 gulden opgelegd.979 Op 24 aug. 1577 testeert 
Tjalling Camstra te Leeuwarden, waarbij hij (zijn broeders kleinzoon) 
jonge Tzalling Camstra tot universeel erfgenaam maakt.980 Overigens is 
Tzaling Camstra tweemaal getrouwd geweest met achtereenvolgens Anna 
Feitsma en Wick Jaspers Aesgema, bij welke laatste vrouw hij twee jong 
overleden zoons Homme en Rienck had.981

F-Vf. [Foppe Camstra]
Foppe, die te Scharnegoutum dicht bij Sneek woonde, stierf in ballingschap vanwege 
de Geuzen.a Naar men zegt, heeft hij ook een zoon Foppe {lees: Homme} nagelaten, 
die [in 1574] getrouwd zou zijn met [Siouck], een dochter van Schelte Liauckema.b

a. In 1551 wordt een voorlopige huwelijksdispendatie afgegeven in 
afwachting van de pauselijke beschikking door Goslick van Herema, deken 
over Menaldumadeel, voor Foppe van Camstra en Tieth van Feytsma, 
afgegeven na hun huwelijk wegens toen gebleken bloedverwantschap in 
de vierde graad.982 Foppo Kamstra wordt in 1555 vermeld als kerkmeester 
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van Scharnegoutum.983 In 1563 ruilt Foppe van Camstra 2 pm land op 
Deinumer Nieuwland tegen een stuk zaadland te Deinum van dr. Joachim 
Hoppers.984 In 1566 wordt een verklaring afgegeven van overdracht van 
miszilver uit de kerk te Deinum aan Foppe van Camstra.985 Datzelfde jaar 
wordt hij lid van het Verbond der Edelen en vlucht in 1567 met de komst 
van de hertog van Alva het land uit; op 9 jan. 1568, wanneer hij zich te 
Emden bevindt, wordt hij gedagvaard en op 26 april van dat jaar verbannen 
en zijn goederen prijs verklaard.986 Nadien is Foppe als watergeus actief 
en komt hij in ballingschap te overlijden.987 In 1578 wordt Foppe Campstra 
weduwe te Deinum voor 12 cg. in de personele impositie aangeslagen.988 
Op 16 april 1606 overlijdt Tietke Feytzma, “naeghelaetene weduwe van 
Foppe Campstra ende worde den 23 tot Deynum begrawen”.989

b. Op 18 mei 1569 wordt Homme van Campstra van Wirdum bij verstek 
verbannen en zijn goederen geconfisqueerd, omdat hij heeft “bygestaen, 
gedient, begunstigt en gevolgt de party en wederspanningheden van de 
prins van Oranje, opperhooft der wederspannige tegens syn Majesteyt, 
onder het bestier van de graeff Lodewyck van Nassau syn broeder, 
hebbende vyandelyk in de laeste somer overweldigt het Land van Groninge 
en andere van syn Majesteyt, als luytenant van de gesegde prins”.990 Op 31 
jan. 1570 wordt de gevangengenomen Aucke Sjoertsz door het Hof van 
Friesland veroordeeld om onthoofd te worden, omdat hij Homme van 
Camstra heeft gediend in de slag bij Jemmingen, waar de hertog van Alva 
het opstandelingenleger een vernietigende nederlaag heeft toegebracht.991 
In 1573 schrijft Homme van Camstra een brief aan zijn moeder Tietke van 
Camstra, wonende aan de Hofstraat te Emden.992

In 1574 verleent paus Gregorius XIII wegens te nauwe bloedverwantschap 
huwelijksdispensatie aan Homme van Camstra en Syouck van Liauckema.993 
Syouck is een dochter van Schelte van Liauckema bij Jel Dekama, wier 
afstamming onder nr. F-IIb wordt gegeven. De dispensatie zal op grond 
van de gemeenschappelijke Camstra-afstamming noodzakelijk zijn 
geweest. In 1577 legateert Tjalling Camstra (nr. F-Ve) bij testament 1000 
daalders aan Homme, de zoon van zijn broer Foppe. In 1578 betaalt 
Homme Campstara te Deinum 12 cg. aan personele impositie.994 Homme 
overlijdt op 9 febr. 1579 en nog datzelfde jaar wordt de inventaris van zijn 
nagelaten goederen opgemaakt, op verzoek van zijn weduwe Sjouck van 
Liauckama en hun zoon Tjalling van Camstra.995

F-Vg. Anna Camstra [vrouw van Gerrolt Feytsma].
Van Anna Camstra of Feytsma stammen verscheidene zonen en dochters af.
In 1542 is Gerrol(d)t Feytsma als volmacht van Homme Campstra en in 1550 
als mede-volmacht van Wirdum op landdagen aanwezig.996 Bij testament 
bedenkt Tjalling Camstra (nr. F-Ve) in 1577 zijn zusters kinderen Wytze, 
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Homme, His, Hylle, Sythie en Ysck Feitsma, vrouw van Taecke Mockema, 
en de kinderen van (hun overleden broer) Hessel Feitsma. Daarnaast is 
er nog een ongehuwd overleden zoon Rienck Feitsma geweest.997 In 1578 
wordt Homma Feyttsmae te Marwirderabueren onder Wirdum voor 12 
gulden in de personele impositie aangeslagen.998

F-IVc. Foppe [Camstra], zoon van Feicke.
Foppe de oude, de broer van Renick en Homme, stierf in 1525 zonder kinderen na 
te laten.
Op de Landdag van 11 mei 1523 worden Foppe Campstra, Jouw Vnya en Ona 
Tzalincxz [Wyarda] tot overste over de derde man in het Zuidertrimdeel 
van Leeuwarderadeel aangesteld.999

F-IIb. Peter Camstra, zoon van oude Renick.
De tweede zoon van Renick Camstra was Peter Camstra. Hij woonde in Jelsum. 
Hij zou [in 1494] in Ulm gestorven zijn, een zoon ...
Op 21 dec. 1467 doen zoenlieden uitspraak in een geschil tussen de 
priesters te Warga enerzijds en Peter Kampstra en zijn broers anderzijds 
over Gaukama gued aldaar.1000 Op 17 jan. 1470 wordt Peter Kamstra, die “nv 
ter tyt seluen geen zegell en bruket”, vermeld als voogd over de kinderen 
van w. Bennert Eysema te Wijgeest en Syberch, tegenwoordig huisvrouw 
van Lyudo Yellinge, hoofdeling te Britsum.1001 Op 5 mei 1475 verkopen de 
echtelieden Peter Kamstera en Rynsk een stenen kemenade, muur en 
bomen aan Arnd Hendricks.1002 Op 15 sept. 1483 zegt Pieter Renickzen 
Camstra, door nood gedwongen, aan de stad Leeuwarden toe de boeten, 
hem in rechten opgelegd wegens gepleegde geweldenarijen, te zullen 
voldoen en wijst daarvoor de renten zijner goederen onder Bilgaard 
aan.1003 Na de slag bij Barrahuis op 10 okt. 1492 worden “Pieter Camstra 
huysen toe Hielsum ende Grouw” verbrand.1004 Pieter Camstra wordt in 
1494 verkozen tot een van de 24 raden van potestaat Juw Dekema.1005 Peter 
Kamstra overlijdt, nadat hij door rooms-koning Maximiliaan tot ridder 
was geslagen, omstreeks pasen 1494 te Ulm.1006

F-IIIb. [Renick Camstra]
... Renick Camstra nalatend, die raad van de hertog van Saksen was en bij Gerlant 
Hoxwier twee dochters naliet.
Op 26 juni 1488 geven de opstellers nadere verklaring in de “meckbrief ” 
tussen Renick Petersz Kampstre en Gherlant inzake “dae statten als 
Kampstre tho Wirdum ende Fetze tho Hielsum”.1007 Op 7 mei 1495 
verkoopt Renick Peterz Kampstra land in Eerstra goed te Jellum aan 
Feyko Kampstra en diens vrouw Syte.1008 Op 15 juni 1495 wordt Reinerus 
Kaemestra uit Leeuwarden student rechten te Keulen.1009 Nog in 1501 voert 
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de stad Leeuwarden onderhandelingen met Renick en Epa Kampstra over 
het bijleggen der twisten, welke de stad met hun vader had.1010 In 1504 zegelt 
Sywck Kamingha op verzoek van Renick Kamstra de reversaalbrief.1011 In 1505 
wordt Rienck Kamstra op de lijst van Friese edelen onder Leeuwarderadeel 
vermeld.1012 In 1513 betaalt Renick Kampstra toe Jelsum 12 fl. aan de 21ste 
penning.1013 Op 7 febr. 1517 krijgt Reynick Kamstra de geconfisqueerde 
goederen die de van overheidswege onthoofde Wybe Sacles heeft 
nagelaten.1014 Op 7 febr. 1517 wordt Reyner Campstera gecommitteerd tot 
grietman van Leeuwarderadeel.1015 Rienck Campstra, die op het laatst van 
zijn leven gildebroeder van het Zoete Naam Jezus-Gilde te Leeuwarden is, 
overlijdt op 9 april 1522 en zijn vrouw Gerlant Hoxwyer op 12 juni 1544 en 
zij worden in de Galileërkerk aldaar begraven.1016

F-IVd. [Reynsck Camstra]
De een [Reynsck] getrouwd met Hette van Dekama,a van wie Pieter van Dekama 
stamde, ridder en [sinds 1538] raadsheer in Friesland onder de keizer [Karel V] 
en koning Filips. [Pieter] had als vrouw [Catharina], een dochter van mr. Gerrit 
van Loo, rentmeester-generaal van Friesland.b Een broer van Pieter was Hette 
die ongehuwd bleef.c Bovendien waren er drie dochters, van wie de eerste [Ydt] 
getrouwd was met Ryoerdt Aebinga,d de vader van Hette;e de tweede [Jel] met 
Tiaerdt Jongema;f de derde [Marie] met Jouw Botnya.g

a. In 1505 wordt Hette Dekama op de lijst van Friese edelen onder 
Baarderadeel vermeld, in 1513 betaalt hij 9 fl. en 24 st. aan de 21ste 
penning en in 1515 zweert hij de latere keizer Karel V trouw als heer van 
Friesland.1017 Van 7 febr. 1517 tot zijn dood op 20 sept. 1522 is hij grietman 
van Baarderadeel. Op 17 febr. 1517 krijgt hij de geconfisqueerde goederen 
van Sicke Douwes [Galama] geschonken.1018

Op 23 febr. 1525 sluiten Reynsck Camstra en Claes Janz een overeenkomst, 
waarbij zij hem 55 pm land onder Jelsum verhuurt.1019 In 1540 bezit Reynsch 
Campstra vier sates te Jelsum, die in 1511 van Renick Campstra waren, en 
waar ze zelf op de voorouderlijke state woont, tegenwoordig bekend als 
Dekemastate; daarnaast huurt zij dan 3 pm meden op het Leeuwarder 
Nieuwland van magister Jarich [Dekama].1020 In 1543 wordt Reynsck 
Kamster/Campstra vermeld als naastligger te Jelsum en Cornjum.1021 Op 
28 okt. 1544 testeert Reynsck Camstra, weduwe van Hette van Dekama, 
waarbij ze haar zonen Pieter, Aesghe en Hette en haar dochters Yde, Marie 
en Jel tot erfgenaam maakt; zij prelegateert haar oudste zoon Pieter het 
door haar bewoonde huis te Jelsum en het door hem bewoonde huis te 
Leeuwarden; de jongste zoon Hette krijgt daarentegen een legaat van 
1000 cg. als hij gaat trouwen, uit te keren door zijn oudste broer; voorts 
legateert zij haar dochter Edewaer, “geprofessydt binnen den convente van 
Thyemarum”, een jaarrente van 30 gg. ad vitam.1022 In 1545 wordt Reynts 
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Kamstra “met hoer ombegeven kinderen” gerekend tot de geprivilegieerde 
heerschappen.1023 Op 4 aug. 1549 overlijdt “die eerbare vrow” Reinsk 
Camstra en wordt in de Galileërkerk te Leeuwarden begraven bij haar 
man, “den erbaren gueden herscip” Hette Dekama.1024

Op 2 jan. 1550 verklaren Pieter en Hette van Dekama, Ryoerd Abingha 
en zijn vrouw Yde van Dekama, Tiaert van Jongema en zijn vrouw Jel 
van Dekama, en Julius van Botnia en zijn vrouw Marie van Dekema te 
zijn overgegaan tot scheiding en deling van de goederen door hun 
ouders nagelaten.1025 Hun broer Aesghe is dan al als militair ongehuwd 
overleden.1026

b. In 1545 behoort mr. Peter van Dekema, “raedt, voor hem ende zijn 
moeder ende onbegeven broeder ende suster” tot de geprivilegieerde 
heerschappen.1027 Nog in datzelfde jaar wordt hij met zijn neven Sicke 
Dekema en Hector en Aesge Hoxwier tot ridder geslagen.1028 In 1550 is 
“heer Pieter van Deeckema, ridder, volmachtich van den dorpe Jelsum” 
op de Landdag aanwezig.1029 In 1577 krijgt de weduwe van w. heer Pieter 
van Deeckema te Leeuwarden een gedwongen lening van 200 gulden 
opgelegd.1030 Eind 1586 dient jf. Jell Dekema, weduwe van Jongema, een 
rekest in bij Gedeputeerde Staten, waarin ze te kennen geeft “hoe dat nu 
onlancx geleeden eenen Sybolt Aysma, ontfanger der conficatiën, sick gans 
temere vervordert heeft omme het huys [te Jelsum] van wylen heeren Pieter 
van Dekema, in levene ridder ende keyserlyck en conincklyck majesteits 
raedt ordinaris in den Hove van Vrieslant, ende juffrouw Catharina van 
Loo, in tyden echteluyden, als geconfisceert aen te tasten”.1031

c. Hette van Deeckema te Leeuwarden krijgt in 1577 een gedwongen 
lening van 200 gulden opgelegd.1032 Hij wijkt na 1580 uit en testeert op 11 
juni 1588 te Hamburg.1033

d. In 1511 is Ryoerd Aebingen gegoed te Hallum en in 1540 tevens 
te Stiens.1034 In 1545 behoort Ryoerdt Abinga “vanweegen Ydt zijn 
huysfrouwe” tot de geprivilegieerde heerschappen.1035 In 1552 is Ryoerdt 
Aebbingha, heerschap te Hallum, bewapend met harnas, stormhoed en 
hellebaard. In 1557 testeert Rewart van Aebinga, waarbij hij Offingastate 
te Hallum nalaat aan zijn zoon Hette.1036 Yd Deeckama overlijdt op 16 
nov. 1551 en Ruert van Ebinga op 17 mei 1559 en zij worden te Hallum 
begraven.1037

e. Hette Aebinga is sinds 1572 grietman van Menaldumadeel, als zodanig 
een trouw aanhanger van stadhouder Caspar de Robles, en overlijdt 
in 1576.1038 In 1577 krijgen de weeskinderen van Hette van Ebbinga te 
Leeuwarden een gedwongen lening van 300 gulden opgelegd.1039

f. In 1577 krijgt jf. Jel Jongama te Leeuwarden een gedwongen lening van 
300 gulden opgelegd.1040 Jel van Dekema testeert als weduwe van Tjaert 
van Jongema op 11 sept. 1586 te Leeuwarden; zij heeft dan geen kinderen 
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en maakt haar broers en zusters of die hun kinderen tot erfgenaam; haar 
nalatenschap wordt in 1611 gescheiden en gedeeld tussen de zusters 
Reynsck en Anna Catharina van Dekema, kleindochters van haar broer 
Pieter van Dekema.1041

g. Marie Dekema trouwt in 1540 met Juw of Julius Botnia, die in 1540 als 
jonge Jw Botnya gegoed is te Marrum en Wanswerd.1042 In 1542 woont Julius 
Botnia op Dekemastate te Weidum en heeft hij vanwege zijn huisvrouw 
met mr. Sicke en mr. Jaerich Decama mandelig grondbezit te Jellum.1043 
In 1545 behoren “erffgenaemen van wylen heeren Julius van Bothnya, 
ridder, naementlycken Fecke ende Juw Bottinga, voor hemselffs ende 
vanweegen zyn huysfrouwe” tot de geprivilegieerde heerschappen.1044 
Op 14 mei 1547 maken de broers Frederick en Julius van Botnya een 
wederkerig testament betreffende de vererving van Botnyastate te 
Marrum.1045 In 1550 is Julius van Bottnya vanwege Baarderadeel volmacht 
ten landdage en in de jaren 1567-1575/1577 grietman aldaar.1046

F-IVe. [Tryn Camstra]
[Tryn], die tweede dochter van Renick was gehuwd met Jarich van Dekama,a de 
broer van Hette. Van haar had hij een zoon Juw [of Julius] Dekama,b [sinds 1569] 
koninklijke raad, en [een dochter Jel], de echtgenote van Schelte Liauckema.c

a. In 1545 behoort mr. Jarich Dekema “voir hemselffs ende vanweegen 
zijn huysfrouwe” tot de geprivilegieerde heerschappen.1047 In 1552 testeren 
Jarich van Dekema en zijn vrouw Catharina wijlen Rienck van Camstra 
dochter.1048 In 1557 testeert Catharina wijlen Jarich van Dekema’s nagelaten 
weduwe.1049 In 1585 wordt Catharyna Camstra (postuum) vermeld als 
weduwe van mr. Jarich van Decama, in leven olderman van Franeker en 
grietman van Franekeradeel.1050 In 1587 worden een nadere scheiding en 
deling gemaakt van de nalatenschap van w. Jarich van Dekema en zijn 
echtgenote Catharina van Camstra.1051

b. Julius van Dekama wordt op grond van zijn loyaliteit aan de koning 
en het katholieke geloof in 1569 benoemd tot raadsheer in het Hof van 
Friesland.1052 In 1577 krijgt hij alszodanig een gedwongen lening van 300 
gulden opgelegd.1053 Nadat hij begin 1578 naar Deventer is uitgeweken 
wordt later dat jaar op 9 oktober zijn “seer schoon ende groot hof ” 
onder Huizum na een daartoe strekkende beschikking van het (nieuwe 
staatsgezinde) Hof door een Leeuwarder volksmenigte vernield.1054 
Zijn laatste levensjaren is Julius “mede capitain ende hopman onder d’ 
Billyschen Regimente ende is bennen Colen gestorven anno 1580 ende 
daer bigraven, wyens zyel god genadich sy”.1055 Op 5 en 7 okt. 1585 testeert 
zijn weduwe Jel Haersma in het Sint Kunibertusklooster te Keulen, 
waarbij zij verwanten en oude weduwen tal van legaten in het vooruitzicht 
stelt, mits ze trouw zijn gebleven aan de “oude catholysche (die man nu 
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romische noemt) religie”. Haar kinderen Sytse en Luts Dekema krijgen 
op het hart gedrukt “in de echte staet haer niet te verselschappen, dan met 
personen van die oude catholycke romianische religie synde”.1056 Op 23 
maart 1608 wordt Sytse van Dekema veroordeeld omdat hij “binnen syn 
behuysinge de roomsche misse heeft laten doen”.1057

c. In 1577 krijgt Schelte Lyauckema te Leeuwarden een gedwongen lening 
van 500 gulden opgelegd.1058 In 1580 schrijft Jel van Dekema, weduwe 
Liauckama te Deinum, een brief aan advocaat dr. Gysbert Aernsma, over 
de goederen der kinderen van haar overleden broeder Juw Dekema, over 
het feit dat wijlen haar man Schelte Liauckama zijn goederen aan haar 
heeft vermaakt, zodat hun zoon Jarich geen goederen heeft die in beslag 
genomen kunnen worden, en over de vrijstelling van inkwartiering 
met zieke soldaten omdat haar bezittingen verbrand en gespolieerd 
zijn, namelijk Liauckama-state te Sexbierum door hopman Johan van 
Bonga.1059 In 1592 worden de nalatenschappen gescheiden van jr. Schelte 
van Liauckama en zijn vrouw juffrouw Jel van Dekema, van haar ouders 
mr. Jarich van Dekema en Catharina van Camstra, en van jf. Anna van 
Liauckama.1060

F-IIc. Wigle Camstra, zoon van oude Renick.
De derde zoon van Renick Camstra de oude was Wigle, die in het jaar des Heren 
1501 stierf. Hij zou geen kinderen hebben nagelaten {onjuist}.
Deze Wigle Camstra heeft wel degelijk kinderen nagelaten, maar die 
worden toegedicht aan een vermoedelijk virtuele neef en naamgenoot, 
welke kinderen met hun ouders verder onder nr. F-IIe worden 
toegelicht.

F-IId. Sytse Camstra, zoon van oude Renick, de broer van Eeck.
Sytse, de vierde zoon van Renick de oude bij een dochter van Scherne Wibe [van 
Grovestins], liet een zoon na:
In 1466 blijkt dat Sytya een broer is van Wigla Kamstra, gehuwd met Eelka 
Heringha (nr. F-IIe).1061 Sitse Camstera is gehuwd met Atte Ungha, een 
dochter van Ade Ungha te Edens bij een zuster van Hessel Andla te Ried, 
welke laatste in 1477 te Hennaard begraven wordt en vermelde zuster als 
erfgenaam achterlaat. In 1543 blijkt dat At Aede Onghe dochter de Patroon 
van Edens 5 pm heeft besproken, die “sint affgetoegen van Onghe zaete, 
hietende Ongha ackeren”.1062

Sitse en Atte hebben zes kinderen, zoals Upcke van Burmania is 
gebleken uit Sitses testament van 1494 en uit de scheidingsakte van diens 
nalatenschap uit 1509, namelijk: Hans, die Sassingastate te Hennaard 
krijgt toebedeeld, welk goed naderhand in eigendom is van Riurdt 
Roorda; AEde, in 1483 begraven te Hennaard; Rienck Camstera alias Andla; 
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Kempo, die getrouwd is met ene Bauck, maar blijkens zijn testament van 
1495 geen kinderen nalaat; Sitke, in 1517 te Hennaard overleden en vrouw 
van achtereenvolgens Bocco Aggei Herema en Bocco Burmania; en Gaets, 
als non in Aalsum overleden in 1521.1063

Evenwel zijn Burmania’s gegevens over deze zes kinderen niet geheel in 
overeenstemming te brengen met drie overgeleverde grafschriften: “op S. 
Lucien avont [1476] Syttie Kamstra, Hans Ottes Sassinga wyff tot Hinnaert 
begraven”; “op S. Matthias dach [1480] Hans Otte zoon van Sassinga, soo als 
ick meen, ende was Syttie Kamstra man, die beyde tot Hinnaert begrawen 
leggen”; “den 22 maij [1483] Ada, Hans Ottes Sassinga ende Syttie Kamstra 
z[oon] ende leyt tot Hinnaert begraven”.1064

Het mag bekend zijn dat familieverhoudingen lang niet altijd ten volle uit 
erfstellingen en boedelscheidingen blijken. Een kleinzoon bijvoorbeeld, 
die geen broers en zusters heeft, krijgt uit grootouders nalatenschap 
eveneens een kindsdeel en kan dan gemakkelijk voor een zoon worden 
aangezien. En dat is kennelijk de fout die Upcke van Burmania heeft 
gemaakt: Hans Hansz, in 1511 eigenaar van Sassinga te Hennaard, is allicht 
een zoon van Hans Ottez van Sassinga en Syttie Kamstra, en derhalve een 
kleinzoon van Sytse Camstra.1065 In 1529 is Rieurdt Roerda vanwege zijn 
vrouw Douwa Hans Hanssoon dochter gerechtigd tot de zwanenjacht 
binnen Hennaard “ter cause van Sassinge staete”.1066

F-IIIc. [Renick Camstra alias Andla]
Renick Camstra alias Andla,a uit wie /275/ Sioerdt Andla geboren werd, die in 
Weidum woonde en de man van Kinsck Ropta was.b

a. Wanneer Rienck Camstera in 1486 met Jetsk Siurdtsdr de Groustens 
trouwt krijgt hij als huwelijksgift Andlastate te Ried.1067 In 1504 tekent 
Renick Sytsesz mede namens Fedde Pibesz [Haerda] (nr. E-IIIb) de 
reversaalbrief.1068 Rienck en Ietz overlijden op respectievelijk 25 juni 1513 
en 4 juli 1521 en worden te Weidum begraven.1069

b. Sioerdt Andla wordt bij testament van zijn moeder in 1521 tot universeel 
erfgenaam gemaakt.1070 In 1529 zegt Sieurdt Andla “hem toe behoeren de 
[swaenen]jacht van Andlastate int dorp Andlariet [= Ried]; heeft als hy segt 
stade possessie geweest van soe lange datter geen memorie ter contrarie en 
is, maer en heeft geen brieven”.1071 Bij donatiebrief van 2 april 1541 stichten 
de echtelieden Sioerd Andle en Kinsck te Weidum een weeshuis.1072

F-IIId. [Syts Camstra]
Ook liet Sytse Camstra een dochter [Syts] na, die een eerste huwelijk aanging 
met Sibren {lees: Bocke} Herema,a waaruit Wigle Herema stamt {onjuist},b en 
ook [At], de vrouw van [Sebastiaen] Schoenenburger, die [sinds 1538] grietman 
van Kollumerland was.c [Syts] trouwde voor de tweede maal en wel met Bocke 
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Burmania (nr. E-IVc), die de vader werd van doctor Renick Burmania (nr. E-IVc), 
[sinds 1555] grietman van Leeuwarderadeel.
a. Gegevens over de broers Bocke en Sibren Agges Herema zijn hier door 
elkaar gehaald.1073 In 1496 worden “Taecke Herama ende Bocke, zyns 
broeders [Agge] zoon” door Schieringers doodgeslagen.1074 In 1505 worden 
Bocko Aggisz kinderen op de lijst van Friese edelen onder Franekeradeel 
vermeld.1075

In 1511 zijn Bocke Aggez erven gegoed te Schingen.1076 In 1511 is Syds Bockes 
voor 15 fl. en 24 st. eigenaar van een sate te Zweins, die in 1514 voor 11 fl. en 16 
st. in eigendom is van Atke salige Bocke Herrems dochter en voor 4 fl. en 8 
st. van “Agga sallige Bocke Herrems lechter zon” (i.e. bastaardzoon).1077 In 1513 
betaalt Bocke Aggesz weduwe 5 fl., 26 st. en 3 oort aan de 21ste penning.1078

b. Wigle Herema is een zoon van Sibren Herema en Auck Camstra, 
dochter van Wigle Renicks Camstra en Doedt Foppinga, die hierna onder 
nr. F-IIe worden behandeld.
c. In 1529 procedeert Sebastiaen Schoonbergen tegen Sibrant Aggez 
Herema en de zijnen.1079 In 1551 verkoopt Ath van Herema, vrouw van 
jr. Sebastian Schoenenburger, Pieckema sate en landen te Schingen aan 
Wigle van Herema.1080

F-IIe. Abbe Camstra, broer van Eeck en zoon van oude Wigle.
De tweede zoon van Wigle de oude, genaamd Abbe Camstra,a liet in Oosterwierum 
eveneens een Wigle Camstra na {onjuist},b met wie Eelck Heringa getrouwd was; 
waaruit Sasker Heringac stamt, die bij [Tzyets] Jousma drie zonen naliet {niet 
geheel juist}:d Abbe,e Sasker {lees: Eelcke}f en Haring Heringa.g Van Abbe Saskers, 
die [in 1516] in Irnsum gevangengenomen is, stamt Bauck af, de moeder van 
Doecke Martena en Sydts Botnya.h

a. Het bestaan van Abbe Camstra is reeds bij nr. F-I in twijfel getroffen.
b. Deze, op zich juiste gegevens over Wigle en Eelck en hun zoon Sasker 
hebben dus betrekking op de in 1501 overleden Wigle Camstra, van wie de 
filiatie hiervóór onder nr. F-IIc wordt gegeven, maar die hier verder zal 
worden behandeld.
Op 5 april 1464 zegelt Wygla Kaemstra te Oosterwierum voor zijn 
schoonmoeder Yd Heringa een akte waarin een geschil tussen de Heringa’s 
met de pastoor van Rauwerd wordt beslecht.1081 Op 3 juli 1466 belooft Wigla 
Kamstra aan Haya Heringha, zijn zwager, te Franeker te zullen verblijven 
totdat de baar inzake hun geschillen is uitgesproken, waarbij hij melding 
maakt van zijn broer Sytya, zijn vrouw Eelka en zijn [schoon]moeder 
Ida.1082 Op 9 aug. 1466 wordt een baar gesloten tussen Haya Heringa en 
zijn moeder Yde enerzijds en Wigla Renicks zoen Kamstra anderzijds.1083

Op 23 april 1473 testeert Yde [Aylva weduwe] Heringhe, waarbij zij haar 
zoon Haya en haar dochters zoon Sasker tot erfgenamen maakt.1084 Daaruit 
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valt op te maken dat de twee nog te noemen dochters van Wigle Camstra 
uit zijn tweede huwelijk moeten stammen. Op 28 juni 1487 zegelt Epa 
Hesselsz te Bozum mede namens Wigla Kamstera en Rippert Elinxma het 
verbond tussen verscheidene delen en steden van Westergo en enkele van 
Oostergo.1085 Op 14 april 1499 testeert Wiggle Campstra te Oosterwierum, 
waarbij hij een eeuwig deel voor zichzelf bespreekt en voor Eelck, “syn 
aerste wyf ” en een lijfrente vermaakt aan Doed [Foppinga], “syn aefta syd”, 
die ook de helft van de landen zal hebben die zij staande echt hebben 
aangekocht. Hij maakt tot erfgenamen zijn drie kinderen, van wie de 
zoon Sasker als “forndel” de state [Gerbada te Oosterwierum] krijgt en de 
dochters Auck en Gauthie respectievelijk Boetsingha gued en landrenten 
te Cornjum.1086

In 1511 ressorteert de stede van Dued Wigle Kamstra weduwe in Dronrijp 
onder de aanbreng van Douwe Renickz [Glins] aldaar.1087 De dochter 
Gauthie Camstra wordt in 1511 niet te Cornjum aangetroffen. Vermoedelijk 
is zij dan al overleden en zijn de landrenten vererfd op haar zuster Auck, 
getrouwd met Sibren Agges Herema.
In 1504 tekent Dowa Bourmanye mede voor Sybren Aggaz de 
reversaalbrief.1088 In 1505 worden Sybrandt Aggisz Herema op de lijst van 
Friese edelen onder Franekeradeel vermeld.1089 In 1511 is Sybren Aggez 
gegoed te Leeuwarden, Cornjum, Ried, Zweins, Sexbierum, Tzummarum, 
Oosterwierum, Weidum en Bozum.1090 In 1513 betaalt Sybren Aggez 2 fl. 
en 20½ st. aan de 21ste penning.1091 Op 17 febr. 1517 worden de goederen 
van Zybrant Agges te Zweins geconfisqueerd en geschonken aan Yuo 
Frippema [= Frittema].1092 Op 9 okt. 1528 wint Sybrant Herema namens 
zijn echtgenote een proces tegen Fredrick Bruckschlegel en diens vrouw, 
die veroordeeld worden om een “saete lants te restitueren myt alle de 
vruchten”.1093 In 1529 “segt Sybrant Herama dat hem competeert de 
[swaenen]jacht binnen Sweyns, ende [...] dat syn ouders in possessie syn 
geweest [...] soe lanck datter geen memorie ter contrarye en is, sonder dat 
hy brieven heefft.”1094 In 1540 zijn Sybrant Agges erfgenamen gegoed te 
Cornjum.1095 In 1543 worden de erfgenamen van Sibren Agges Herema als 
naastliggers te Britsum vermeld en is Sybrandt Aggis weduwe gegoed te 
Franeker.1096 Auck overlijdt op 22 febr. 1550 en wordt te Zweins begraven.1097 
Van Sibren en Auck zijn vier kinderen bekend: de zoons Wigle (tr. Gerlant 
Hoitema) en Bocco (tr. Wits Rennerda) en de dochters Jel (tr. Seerp Osinga 
de jonge) en Gaets.1098

c. Saesker Heeryngha wordt op 10 okt. 1478 als naastligger te Marssum 
vermeld.1099 Op 24 april 1490 blijkt dat Hidda Kamminga en Sasker 
Heringa destijds als zoen- en baarlieden hebben opgetreden.1100 Sasker 
Heringha wordt in 1494 verkozen tot een van de 24 raden van potestaat 
Juw Dekema.1101 Op 20 sept. 1501 worden de eigendomsrechten van 
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Saescher Heringha op Gherbada goed aangevochten door de kinderen en 
erfgenamen van Autick Ezaz.1102 In 1504 tekenen Sasker Heringhe en Abba 
zijn zoon de reversaalbrief.1103 In 1505 wordt Sascker Haringe in het Register 
van edelen onder Menaldumadeel opgenomen.1104 Op 21 okt. 1510 testeert 
Sasker Heeryngha te Marssum, waarbij hij het vruchtgebruik van Syorda 
gued te Mantgum als “liaefjefta” aan zijn vrouw Tietia bespreekt, waarbij 
hij Aesgna staten te Marssum aan zijn zoon Eelck en Gerbaeda state te 
Oosterwierum aan zijn jongste zoon Haring legateert, en waarbij hij tot 
erfgenaam maakt zijn zes kinderen: naast Eelck en Haring voornoemd 
zijn oudste zoon Abbe, de kinderen van zijn dochter Hys in hun moeders 
plaats, en zijn dochters Doed en Ysck [lees: Lysck].1105

In 1511 is Thyets salighe Sascker Heringe weduwe te Marssum gegoed 
aldaar en te Boksum, Oosterwierum, Goutum, Rauwerd en Heeg.1106 In 
1523 testeert Tiets, weduwe van Sasker Heringe te Marssum, waarbij zij 
bepaalt dat ze bij haar twee dochters [Doed en Lysck] op het kerkhof van 
Marssum begraven wil worden, waarbij zij haar zoons Eelck en Haring tot 
erfgenaam maakt en waarbij zij Eelcks zonen Sasker en Hobbe en Harings 
dochter Lisck renten legateert.1107

d. Dit is niet juist. Uit zijn eerste huwelijk met His, dochter van Watse 
Abbes, heeft Sasker een zoon Abbe en een dochter Hys; de andere kinderen 
zijn wel uit Saskers tweede huwelijk met Tiets Jousma.1108 De dochter 
Hys, overleden op 19 sept. 1506 en begraven te Warga, trouwt met haar 
stiefmoeders broer Douwe Jousma, ca. 1510 grietman van Idaarderadeel, 
die in 1529 testeert, op 3 mei 1532 overlijdt en bij Hys begraven wordt.1109 
In 1513 betalen Douwe Jousma en Abba Sascker voor Sascker Heringen 
gueden 5 fl., 15 st. en 2½ oort aan de 21ste penning.1110

e. Abbe Heringa wordt in 1505 in het Register van edelen onder Baarderadeel 
opgenomen.1111 In 1511 is Abbe Saskerz heerschip te Oosterwierum gegoed 
aldaar en te Boksum, Blessum, Roordahuizum en Irnsum.1112 In 1513 
betaalt Abba Sasckerz 6 fl., 17 st. en 1½ oort aan de 21ste penning.1113 Abbe 
Saskers Heringa en zijn zwager Epo Douma, die op 28 aug. 1516 door de 
Bourgondiërs op Doumastins bij Irnsum gevangengenomen worden, 
zijn op 13 september later dat jaar te Harlingen onthoofd.1114 Op 7 febr. 
1517 worden de nagelaten goederen van Epo Douwes ende Abba Saskerts 
geschonken aan de heer van Wassenaer.1115 In 1529 zegt Eelcke Haringa (!) 
vanwege Abbe Heringa erven, zijn broers kinderen, de (zwanen)jacht te 
hebben over het dorp van Oosterwierum, “soverre als de heerlicheyt ende 
wateringe strecken”.1116

f. In 1511 is Eelck Heringa heerschip te Winsum gegoed aldaar en te 
Marssum.1117 In 1517 is hij Gelders grietman van Menaldumadeel.1118 In 1529 
geeft Eelcke Heringa te Marssum aan dat “hem toecompt ter cause van 
Heringa offt Azinga staete te houden ende jagen over Marssum soeveel 
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swanen alst hem geliefft”.1119 Bij testament van 3 jan. 1532 vermaakt Ada 
Edez Jonghama het vruchtgebruik van zijn nalatenschap aan zijn vrouw 
Aell, maar “alst Ayll dan lyffs belet, soe schil myn suster Womck, Eelck 
Heringha wyff, ende hyaer bern als Saeck nift, Ede, Lisck ende Gerloff, 
myn metta dirmen Aedae hiette schill, myn eerffgenaemen wesse”.1120 In 
1543 procedeert Eelcke Heeringa te Marssum inzake 30 pm land.1121

g. In 1529 stelt Elke Heringe dat zijn broer Harinck Heringa, wonende te 
“Oldeheem in Oosterga”, de gehele (zwanen)jacht over “Mantgummargae” 
toekomt.1122 In 1542 is Haring Heringa volmacht van het Noordertrimdeel 
van Leeuwarderadeel.1123 In 1543 wordt Haring, “heerscip toe Hiem”, als 
naastligger onder Stiens, Finkum en Hijum vermeld.1124 Op 20 juni 1543 
procedeert Harinck Heringa als facteur van Haye Caminga.1125 In 1550 is 
Haring van Heringa als volmacht van Hijum en Finkum op de Landdag 
aanwezig.1126 In 1552 staat Haringh Heringa bij de wapenschouw te Hijum 
als absent vermeld.
h. Bauck Camstra alias Heringa is achtereenvolgens getrouwd met Tiebbe 
Martena en Sydts Botnya. In 1545 behoren Jarich ende Sytdts van Bothnya, 
“voor hoer ende hoere moeder ende vanweegen haer susters [Ansck] 
achtergelaeten weeskindt [bij mr. Watze Roorda] ende de voors. Sydts 
vanweegen Doecke Mertena” tot de geprivilegieerde heerschappen.1127 
Baucks oudste zoon Doecke Martena neemt in 1572 de wapens tegen 
de koning op en groeit gedurende de jaren 1570 uit tot de leider van 
de Opstand in Friesland.1128 In 1583/1584 betaalt rentmeester-generaal 
Boudewyn van Loo navolgend bedrag uit aan Doco van Martna, “die 
meede by opene brieven van gifte verkreeghen heeft een pensie van 490 
£, ende dat als capiteyn ofte superintendent der steede Harlinghen, in 
plaetse van geweesene drossart aldair, dus hier over een jaer pensions, 
blyckende by copie authentycque van syne commissie”.1129 Op 11 mei 1598 
keert de ontvanger van de kloosteropkomsten 110 gulden uit aan Duco 
van Martena “voor een jaer huyre van de wooninge op ’t Blockhuys tot 
Harlingen”.1130 Baucks jongste zoon Sydts Botnya wordt in 1578 grietman 
van Wymbritseradeel, als opvolger van de afgezette Pieter Buygers (nr. 
A-VIu).1131

G. Bonninga

Net als bij de Camstra’s hebben we ook voor de Bonninga’s - die 
aanvankelijk ook wel Bonnama worden genoemd - de beschikking 
over een genealogisch handschrift uit circa 1600 dat zeker niet minder 
zeggingskracht heeft dan de Genealogia Ayttana. Het betreft werk van 
Douwe van Roorda, die een kleinzoon is van Pier Bonninga van Sjaerda. 
Roorda behoort tot de informanten van Upcke van Burmania en (een 
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afschrift van) zijn werk is bij Josias Rispens en De Haan Hettema en 
Van Halmael bekend.1132 Maar sindsdien lijkt dat werk verloren te zijn 
gegaan.1133 Evenwel zijn ze in afschrift van Wopke Eekhoff toch bewaard 
gebleven.1134 Ten aanzien van de eerste generaties van de Bonninga’s wijkt 
de Genealogia Ayttana op essentiële punten af van Roorda’s werk.
Volgens de Genealogia Ayttana is Viglius’ moeder Ida Hanya van moederskant 
een kleindochter van Broer Bonninga. De vader van deze Broer wordt 
niet gegeven maar wel een broer Hille en een zuster At. Zij drieën vormen 
de eerste generatie. Volgens Douwe Roorda zijn Broer en Hille inderdaad 
broers en zijn zij zoons van Low Bonninga. At is daarentegen een dochter 
van Pier Bonninga, die een broer is van voornoemde Low. Volgens Roorda 
is At dus een volle nicht van de gebroeders Broer en Hille Bonninga.
Wij geven de voorkeur aan Roorda’s opstelling. Bekend is dat de Bonninga-
stins te Oppenhuizen in de tweede helft van de 15de eeuw moet vererfd 
zijn op een zijtak van de Sjaerda’s van Franeker, die zich sindsdien wel 
Bonninga van Sjaerda gaan noemen. De stamvader van deze tak is Pier 
Sjaerda, de reeds gememoreerde grootvader van Douwe van Roorda. Hij 
kan geen erfgenaam ab intestato zijn geweest, omdat hij een zuster heeft en 
meerdere neven en nichten die in dezelfde graad van verwantschap staan. 
Volgens Josias Rispens heeft deze Pier de oude familiestins toegemaakt 
gekregen bij testament van At Bonninga, omdat hij vernoemd is naar haar 
vader.1135 At zou derhalve een dochter zijn van Pier Bonninga.
Het zijn geloofwaardige mededelingen omdat Roorda’s opstelling 
duidelijk maakt hoe At de beschikking over de stins kan hebben gekregen: 
zij is immers enig erfdochter. En dat Ats man Tzumme Wyarda ook wel 
als Tzomme Bonninga door het leven gaat, is een bevestiging van de 
bijzondere band die zij met het oude stamgoed moet hebben gehad. 
Bij de opstelling van de Genealogia Ayttana daarentegen is het moeilijk 
voorstelbaar dat de Bonninga-stins uit de mannelijke lijn heeft kunnen 
geraken.
Deze Pier Bonninga wordt in de Genealogia Ayttana wel genoemd, 
maar hangt daar als het ware in het luchtledige. Hij wordt zonder 
familieverband opgevoerd als een verwant van Feicke Sickinga, aan welke 
verwantschap de Bonninga’s het recht zouden danken in klooster Thabor 
begraven te mogen worden. Op zich is dat bij uitstek een argument om te 
veronderstellen dat Pier Bonninga dan wel een stamvader van het geslacht 
moet zijn geweest, maar dat hoeft natuurlijk niet. En daarom geven wij 
Douwe Roorda het voordeel van de twijfel.

G-Ia. Broer Bonninga, de grootvader van moederszijde van Ida van 
Hanya.
De grootvader aan moederszijde van Ida van Hanya, de vrouw van Folckert 
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[Aytta], was Broer Bonninga.a Als moeder had hij N.N. Albada, dochter van 
Hille Albada.b Pierc was een bloedverwant van Feicke Sickinga. [Bott] een dochter 
van deze [Feicke Sickinga] was getrouwd met Renick Bockema, de stichter van 
het klooster Thabor.d Vandaar dat de Bonninga’s daar ook nu nog het recht van 
begraven hebben.
a. Op 28 okt. 1447 blijkt dat Broer Bonnyngha destijds als baarman 
heeft opgetreden.1136 Broers kinderen worden eerst aan het slot van dit 
achtendeel vermeld.
b. De weinig eenduidige gegevens over de relaties tussen de Bonninga’s 
en de Albada’s, die niet geverifieerd kunnen worden, zijn elders al door 
Noomen en Walsweer belicht.1137

c. Volgens Douwe Roorda leven de broers Low en Pier Bonninga in de 
eerste helft van de 15de eeuw. Zij zijn niet uit oorkondelijke vermeldingen 
bekend, maar zij zijn wellicht zonen geweest van Broeder Bonninga, 
die op 2 febr. 1422 het Grote Verbond tussen Schieringers en Vetkopers 
tekent.1138 Mogelijk is hij ook de vader geweest van Fedke Bonnama die in 
1426 wordt doodgeslagen.1139 Zij allen zullen ook betrokken zijn geweest 
bij de vete die in 1424 wordt uitgevochten tussen de families Bonnama en 
E(e)rckama (of Geerckama).1140

d. Over Feicke Sickinga te Goënga, zijn in 1386 overleden dochter Bott, dier 
in 1436 overleden man Renick Bockema en diens stichting van Thabor in 
1406 worden we uitvoerig bericht in de kroniek van Worp van Thabor.1141

G-Ib. At Bonninga, de zuster van Broer Bonninga.
Broer Bonninga had als enige broer Hille Bonninga en als zuster At Bonninga,a 
de vrouw van Tzomme Wyarda,b die in zijn tijd een man van grote macht en 
autoriteit was, wiens erfgenamen de Eminga’s te Goutum bij Leeuwarden waren.c 
Hij stierf in 1473; zijn vrouw At in 1471. Zij is begraven in het klooster Olde Galileën 
bij Leeuwarden en vandaar door de broeders Franciscanen overgebracht naar het 
nieuwe klooster, dat [in 1498] binnen de stad Leeuwarden opgebouwd is.
a. In de inleiding op de Bonninga’s is al belicht dat At vermoedelijk een 
volle nicht van de gebroeders Broer en Hille Bonninga is geweest. Ze 
hebben nog een generatiegenoot gekend: Bonne Bonninga, die samen 
met Haring van Wons in 1453 Schelte Roorda uit de kerk van Harlingen 
haalt en op het kerkhof doodslaat.1142 Bonne is getrouwd met Tiemck 
Cammingha, rond 1500 postuum vermeld als “Tyamka vxor Bonna 
Bonninghe”, die een dochter is van Taco Cammingha (van Ferwerd) en 
Wick Cammingha (van Camminghaburen bij Leeuwarden).1143

b. Op 20 dec. 1449 koopt Tzumma Wyarda van Heera Joukaz Smeyngha 
goed te Birstum.1144 Op 11 aug. 1451 treedt Tzomma Wyarda op als 
zoenman.1145 Op 22 jan. 1452 is Ztumma Bonnynga (!) mede-zegelaar 
van de huwelijksvoorwaarden van Wattya Bockaz Harinxsma en Sacke 
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Peterdr Kammynga.1146 Op 22 juli 1459 zegelt Tsumme als “mund” van Atte  
Bonnyngha de baer, die zij als een der zoenlieden in geschillen tussen Humma 
Hummyngha en Kempo Vnyngha mede heeft opgesteld.1147 Op 3 maart 1464 
erkent Stennert Siuwerdsz Riipkama de betaling van Smeyngha en Amkama 
goed te Birstum door Tzumma Wyarda en diens vrouw Atte.1148 In 1465 zegelt 
Tzumma Wyarda als mede-getuige een vidimus-verklaring betreffende een 
baar of scheiding van 1 maart 1452 tussen Feyka Peynga enerzijds en Jarich 
Wibaz Jellama en Syoucke Fercksdr (nr. A-IIId) anderzijds.1149 Op 14 jan. 1469 
bevestigen getuigen de afstand van land in Smeyngha en Amkama goed te 
Birstum door Stinnert Syurdis Riipkama aan Tzumma Vyardama en diens 
vrouw Atte.1150 Op 6 april 1470 doen heer Jella te Leeuwarden en Jelgher 
Feyxsma als zoenlieden uitspraak in een geschil tussen Tzumma Wyarda 
enerzijds en Douwa her Syucksma en Wybren Siids Roerda zoen anderzijds 
over een borgschap van zalige Althia Roerda van Genum.1151

Vanaf 2 mei 1470 neemt Tzumme Wyaerda toe Goutum als een van de tien 
Friese afgevaardigden deel aan de onderhandelingen te Enkhuizen met 
afgezanten van Karel de Stoute over de voorwaarden van de onderwerping 
van de Friezen aan de Bourgondische hertog, maar men keert enige weken 
later onverrichter zake naar Friesland terug.1152

Op 28 febr. 1472 schenkt Tzomma Wyarda onder nadere bepalingen 
Syurdisma goed te Lekkum aan het Heilige Sacramentsgilde te Leeuwarden 
ten behoeve van zijn zieleheil en dat van zijn vrouw Atte Bonnynghe (wier 
jaarstonde kennelijk rond “sinte Michaelis dey archangeli” gehouden 
dient te worden).1153 Op 24 sept. 1473 wordt Tzomma Bonningha (!) te 
Goutum voor het gerecht te Langweer uitgenodigd om een regeling te 
treffen inzake de eigendom van Wythya Haeblama gued aldaar, waarin w. 
Aette Bonninghe zekere rechten had.1154

Op 22 sept. 1474 doen Tzallinck en Doecken Piba zonen Wierda afstand 
van Aemkama gued te Birstum en andere goederen, die hun w. oom 
Tzumme aan het klooster Aalsum heeft geschonken.1155 Op 14 mei 1498 
verkoopt Sybrich Jellinga aan de H. Sacraments voogden te Leeuwarden 
een rente van 2 arendsgulden uit Syuwrdsma gued te Lekkum “deer fan 
zillige Tzumma Wyaerde is wth kommen”.1156

c. Bovenvermelde Tjalling en Doecke Wiarda zijn buitenechtelijke 
kinderen en kunnen derhalve geen rechten op Tzomme Wyarda’s 
nalatenschap laten gelden; zij zijn de stamvaders van de eigenerfde 
Wiarda’s. Blijkens een - deels Friestalige - aantekening van Upcke van 
Burmania konden de Feytsma’s daarentegen wel aanspraken laten 
gelden: “Questie isster weesen tuuschen Hessel Jelgerz Feitsma ende 
Teed, syn mueder, ter eenre syde ende Ids, Syds, Siuck, salige Menne 
Eminga zoonen [ter] anderen syde, risende van Drinckwtsma state ende 
landen, die dierthoe behoerden by sillige Siurd Wiarda tyden ende alhir 
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ene questie der sie han mochten hebbe voir z. Tzumme Wiarda daed, als 
blickt wttet compromis in dato 1475.”1157 Op 7 nov. 1481 hechten Ids en 
Zyds Wiaerda toe Goltem hun goedkeuring aan het verbond tussen de 
stad Leeuwarden en het Zuidertrimdeel.1158

G-Ic. Hille, de broer van Broer Bonninga en diens nageslacht.
Zijn broer Hille verwekte bij een dochter van Wibe Minnemaa een zoon, Minne 
oppe Harich genaamd,b die geen wettig kind naliet, maar wel een bastaardzoon 
Hille,c de vader van Hessel Hilles te Roordahuizum. Die Hille Bonninga had twee 
dochters, zusters van Minne, namelijk Perck en Rixt Bonninga.d

a. In 1428 wordt heer Pieter, pastoor te Wijckel, gedood door Wybe 
Mennema, Bente Rommerts en andere Schieringers uit Gaasterland; 
daarop haalt zijn zoon Agge heer Pieters buitenlandse knechten in het 
land die in 1429 Wybe Mennema doodslaan, en verslaat hij Hille Bonnama 
en Ede Kempez uit Bozum, die zijn stins te Sondel hadden belegerd.1159

b. Op 20 jan. 1486 verlenen abt en convent te Staveren en Hemelum akte 
van garantie voor kosten en leed van de hoofdelingen die hen zullen 
ontzetten, waarbij Peter Harinxma, Wittia Harinxma, Minna Hillaz en 
Syttia Harinxma met name worden genoemd.1160 Aldus raakt Minne Hillez 
dat jaar als bondgenoot van die abt betrokken bij diens strijd tegen Yge 
Gaelis [Galama], die een jaar later op zoenlieden wordt gebracht.1161 Op 28 
juni 1487 zegelt Menna Hillaz op Harich, voor zichzelf en voor “al dae jen, 
deer hy wr bidda ende bieda mey”, het verbond van Westergo met enkele 
delen in Oostergo.1162 Op 23 april 1491 schrijft de stad Sneek een brief 
aan de stad Enkhuizen met de mededeling dat het niet Sneker “ruteren” 
zijn geweest, die het vorige jaar Dirck Feyntsz schade hebben berokkend; 
“want Mynna op Harch gaff die ruteren kost ende loen ende hadse ghesat 
op een stienhuus, daer veer wt onse macht en jurisdiccie is”.1163 In 1494 
wordt melding gemaakt van Minno Hillama huys op Harich.1164 Minne 
Hillama wordt in 1494 verkozen tot een van de 24 raden van potestaat Juw 
Dekema.1165 In 1505 worden de erfgenamen van Minne Hillama op Harich 
in het Register van edelen onder Wymbritseradeel (!) opgenomen.1166

c. Op 2 nov. 1483 wordt Hilla Mennaz met anderen “ferdlos” verklaard 
omdat ze “dat stedenen bod en fel naet ontfiucht habbit ende dae steden 
wrherich bliouwen sint”.1167 In 1492 wordt Broytich Douwae Piersz door 
het Gerecht van Sneek veroordeeld op aanklacht van Hilla Mynnaz.1168 
Zijn zoon Hessel Hilles te Roordahuizum is verder niet bekend.
d. Er is vermoedelijk nog een derde dochter geweest: Tet Bonninga 
alias Hillema, getrouwd met Sitze Epez Harinxma van IJlst en mogelijk 
identiek aan de op 13 april 1505 overleden Tet Haarsma in der IJlst bij 
Sneeck.1169 Voorts zou er een zoon Aucke Hillez Bonninga zijn geweest, 
blijkens een oorkonde van 1448 getrouwd met Both Sickes Albada, maar 
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mededelingen over vijftiende-eeuwse Albada’s hebben een sterk fictief 
karakter.1170

G-IIa. Perck Bonninga, dochter van Hille.
Perck werd in de echt verbonden met Foppe Sjaerda, de vader van Pier Foppes 
Sjaerda alias Bonninga, en van Syts, de vrouw van Feicke Camstra, wiens 
nageslacht men vinden kan in de voorgaande uiteenzetting betreffende de kinderen 
van Feicke Camstra (nr. F-IIIa). Hun vader Foppe /276/ Sjaerda woonde op Morra 
bij Abbega en stierf in 1490; bij zijn leven heeft hij veel geschillen en strijd gehad 
met Douwe Harinxma in Heeg, de man van Rixt, zijn [schoon]zuster en mede-
erfgename van genoemde Minne.
Op 30 maart 1470 krijgt jonga Foppa Syaerda bij scheiding Holprypera 
gued (onder Tzum) in eigendom toegewezen.1171 Nadat op 16 sept. 1490 
zijn stins in Morra onder Abbega is veroverd door Douwe Epis Hettinga, 
overlijdt Foppe Syaerda drie dagen later “van die moeienisse ende 
bangicheit” en “van rouwe ende hertzeer”.1172

G-III. [Pier Foppes Sjaerda alias Bonninga]
Pier Foppesa liet een zoon Goffe Piersb na, de vader van Pier Sjaerda,c en [een 
dochter] At [Piers], die de eerste keer trouwde met Laes Harinxmad en de tweede 
keer met Douwe Burmania (nr. E-IVb), wiens nageslacht hierboven bij het geslacht 
Hanya staat. [Pier] liet nog een andere dochter [His] na, die met [Douwe Oenema]
e van Terkaple trouwde en later met Frans van Roorda,f [sinds 1538] grietman van 
Wymbritseradeel; zij schonk hem een zoon, namelijk Douwe Roorda,g de man van 
Catharina van Liauckema.
a. Op 7 febr. 1491 worden met het Sneker stadszegel “trya laed breuen” 
aan Pier Foppes, Feika Kampstra en Buwa heer Douwes gezegeld.1173  
Op 8 maart 1491 wordt Peer Foppez Syaerda huys toe Openahuysen door 
Epo Tetis Hettinga in die Hommerts en diens zoon Douue veroverd 
en verwoest.1174 Op 1 jan. 1492 wordt Sinna Sickaz door het Gerecht van 
Sneek op aanklacht van Peer Foppis veroordeeld.1175 In 1492 wordt Siba 
toe Opmannahwsum vermeld als Pier Foppis “landzeta” en een jaar later 
tweemaal wegens vechtpartijen veroordeeld.1176 In 1495 wordt Pier Foppes 
Bonninga huys in die Morra door de Bolswarders veroverd en verwoest.1177 
Op 13 juli 1496 nemen Peer Foppez, zijn dochter Atte Laws weduwe en 
de gemene meente van Oppenhuizen en “Snekera Jngae” het eerder 
dat jaar gesloten verbond van de stad Groningen met Westergo aan.1178 
In 1505 worden Pieter (!) Foppes erven in het Register van edelen onder 
Wymbritseradeel opgenomen.1179 In 1511 is Katryn [Lolles Ockinga] zalige 
Pier Foppaz weduwe gegoed te Oppenhuizen, Uitwellingerga, Wommels 
en Waaxens (Henn.).1180

Behalve de drie vermelde wettige kinderen heeft Pier Foppes nog een 
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buitenechtelijke zoon, wiens nalatenschap in 1537 wordt opgeëist door 
diens verwanten van moederszijde, maar op 20 dec. 1538 oordeelt het Hof 
van Friesland dat Goffe Piers (voor zichzelf ), Frans Roorda (vanwege zijn 
vrouw His), Jancke Douwema (vanwege zijn vrouw [Marie Burmania]) 
en Pier Burmania (voor zichzelf en voor zijn broers en zusters) de 
erfgenamen zijn van heer Tzomme, in leven pastoor te Hichtum, hun 
broer en oom.1181 Reeds in 1511 wordt heer Tzumme vermeld als pastoor 
van Hichtum, wanneer hij eigenaar is van 8 pm grasland en 12 pm 
hooiland te Abbega.1182

b. In 1504 tekent Dowa Bourmanye (nr. E-IVb) mede voor Goffa Peerz ende 
Katryn Goffa moer” de reversaalbrief.1183 In 1505 wordt Goffe Pietersz (!) in 
het Register van edelen “in diversche grietenyen” opgenomen.1184 In 1511 
is Goffa Piersz hoeffling op de voorouderlijke stins te Oppenhuizen en 
verder aldaar gegoed en te Uitwellingerga, Abbega, Folsgare, Sexbierum en 
Wijnaldum, welk bezit een totale huurwaarde heeft van bijna 100 fl.1185 In 
1546 is Goffe Pierz gegoed te Pietersbierum en Wijnaldum.1186 Op 12 maart 
1551 winnen de prior en de gemene conventualen van IJlst een proces tegen 
Goffe Piersz Syarda, die veroordeeld wordt om 7 pm land te ontruimen 
en het vruchtgebruik daarvan sedert 22 nov. 1531 te vergoeden.1187 In 1552 
is Goffa Pierz Bonninga a Zyaerda, heerschap te Oppenhuizen, bewapend 
met een vol harnas. In 1590 verklaart Marten van Naerden dat geleefd 
heeft Perck van Siaerda, de moeder van zijn vrouw Tet van Goslinga, welke 
Perck mede-erfgenaam was van haar ouders w. Goffe Piersz Bonninga a 
Siaerda en jf. Tet van Eepinga, en dat de nalatenschap van die ouders in 
1559 werd gescheiden.1188

c. Pier Sjaerda wordt rond 1542 omgebracht door zijn eigen vrouw 
Katharina, die weduwe was van Haye Herbranda; met een boete van 800 
cg. weet zij verdere rechtsvervolging af te kopen en zij trouwt opnieuw 
met Johan Reynskema.1189 Op 6 okt. 1551 procedeert Goffe Piers Tziarda 
tegen jf. Tryn Branda.1190

Andere nakomelingen van Goffe Piers Tziarda leren we in 1562 als 
procespartij kennen, wanneer zij aangeklaagd worden door Sible Frericksz 
vanwege zijn vrouw Wipcke Hatyedr: Foppe Zyaerda, jf. Perck Goffedr, 
vrouw van Sipt Goslinga, Hoytie On[ia], jf. Thet [Onia of Oeninga] en 
Ryoerdt en Hessel Roorda vanwege jf. Thet Tzaerda.1191 In deze opsomming 
missen we Pier Goffez Syaerda, vermoedelijk een bastaardzoon, die in de 
jaren 1577-1581 processen voert tegen Foppe Tziaerda te Sneek en Hoyte 
Oenia, die veroordeeld worden om 1/3 part van een kleine sate te Abbega 
aan Pier te laten volgen met de vruchten daarvan sedert de dood van Goffe 
Tziaerda.1192 Op 24 april 1581 wordt “inuentarisatie ende voorts vercopinge 
gedaen [...] voor in den wooninghe van Pier Zyaerda an ’t Oldehooffster 
kerchoff [te Leeuwarden] ter instan. ende versoecke van Oene Growstins, 
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voor hem ende als vader ende legittimus administrator van syn kinderen 
by wylen Teth Oeningha geprocreërt, Douwe Groustins ende j. Tyeets, 
[...] van zeeckre hiernae gespecificeerden huysraet oft imbuel, den voorn. 
Douwe en Tyets van wylen Teth Oeninga hun moeder competerende”; 
aansluitend kwiteren op 7 juni 1581 Douwe en Tyeets Grouwestins, wonende 
binnen Leeuwarden, met consent van hun vader, voor de ontvangst van 
bijna 137 cg. aan boelgeld.1193 Op 8 sept. 1597 wordt Pyer Syarda vermeld als 
curator over de goederen van Tyets [Hoytes] Oenyngha, weduwe van Feye 
van Gosslinga, die zich bevinden in het achterhuis van Douwe Thyssoon 
te Leeuwarden.1194

d. Laes Harinxma te Heeg, in 1491 vermeld als grietman van 
Wymbritseradeel, sneuvelt in 1495 bij de belegering van een stins 
binnen Workum.1195 Laes laat een gelijknamige zoon na: in 1504 tekent 
Dowa Bourmanye mede voor zijn stiefzoon Laus de reversaalbrief.1196 In 
1505 wordt Claus Burmanie (!) in het Register van edelen “in diversche 
grietenyen” opgenomen.1197 In 1511 is Laes Laessz Harinxma hoeffling 
gegoed te Heeg.1198 Hij laat weinige jaren later zijn moeder At Piers als 
erfgenaam na.1199

e. Douwe Keympes Oenema te Terkaple zou in 1517 zijn overleden.1200 
In 1540 wordt Hisse vermeld als weduwe van Douue Kempes.1201 Uit dit 
huwelijk zijn twee kinderen bekend: Keympe, ongehuwd overleden op 24 
mei 1570; en Doutzen, overleden in het kraambed op 21 aug. 1533 als vrouw 
van Watse Harinxma (nr. F-Va); Keympe en Doutzen liggen samen in één 
graf in Terkaple begraven.1202

f. Frans Roorda en His Sjaerda worden beschouwd als de opdrachtgevers 
van de zolderschilderingen in de oude kerk van Terkaple.1203 In 1551 wordt 
Frans Roorda, sinds 1538 grietman van Wymbritseradeel, door het Hof van 
Friesland tevens aangesteld tot olderman van Sneek.1204 In 1552 is Ffrans 
van Roorda aldaar bewapend met harnas, ringkoller, hellebaard en degen. 
Hij overlijdt op 20 okt. 1553 en wordt in de kerk van Sneek begraven; zijn 
vrouw His volgt hem in de dood op 25 mei 1556.1205

g. Douwe Roorda, die in 1578 te Sneek voor 12 gulden in de personele 
impositie wordt aangeslagen en in 1580 uitwijkt,1206 is dus de genealoog 
die in de inleiding bij de Bonninga’s reeds ter sprake is gekomen. Laten 
we eens lezen wat hij over zichzelf te melden heeft en hoe een van zijn 
navolgers dat geredigeerd en aangevuld heeft.
“Dese Douwe Roorda heeft tot syn eerste huisfrou gehat een dochter van 
Sicke Lyauckema & Imck Minnema, genaemt Catryn Lyauckema. Dese 
Catryn was een weduwe van salighe Doecke Walta, & had by hair eerste 
man Doecke Walta een soon, genaemt Laes van Jongema, & een dochter, 
genaemt Luts van Walta. Dese Luts Walta is gehylct geweest aen Hette 
Botnya (een soon van Jw Botnya & Mary Deekama tot Weidum) & hy is 
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binnent eerste iaer gestoruen, sonder kint nae te laten, & dese Luts Botnya 
van Walta leeft noch, & is tot noch toe weduwe gebleuen [anno 1609].
Laes Jongema van Walta heeft tot syn eerste huisfrou gehat een dochter 
van Frans Aelve tot Bornwert & Tyaemck Camminga, genoemt Luts van 
Aelva, & hebben aftergelaten tuye sonen & drye dochters, te weten Doecke 
ende Frans Jongema, Catryn, Luts & Franske Jongema.
Douwe Roorda & Catryn Lyauckema hebben gehat seuen kinderen: die 
vyf syn ionck gestoruen. Die oltste dochter was genaemt Franske Roorda, 
& is gehylct aen Tiete van Camminga, conincklycke maiesteits hopman, 
& en is tot Rees int lant te Cleef int baeren van hare eerste kint gestoruen, 
anno 1580 den 13 aprilis, & aldaer in de kercke begrauen voer het Heilige 
Cruys outaer. Ende Sicke Roorda de alderionxte van de seuen kinderen, 
olt zynde omtrent 19 iaeren [fauto int cifertal], gaende met syn moeder 
Catryn Lyauckema smorgens omtrent 9 vren ter kercke binnen Rhees 
(alwaer Douwe Roorda met syn wyf en kinderen wt Sneeck geflucht was, 
ouermits de partye der Guesen tegen den coninck van Spaengyen, onse 
natuirlycke prince & heer) so is syn soon Sicke Roorda van syn moeders 
side opgenomen van de Guesen opt kerckhof, & hebben hem (opten 19 
nouembris anno 1581) opte armen gedragen ter stadt wt, & gefanckelyck 
gebrocht opt huys te Wlst, gelegen onder de heerlickye van de graeue van 
der Berch, doe ter tyt by de Guesen zynde. Also dat doer vreese & grote 
rantsoen welcke sy eischen, Douwe Roorda veroorsaect is geweest met 
syn wyf Catryn Lyauckama te fluchten binnen Oldenseel, omdat sy hair 
binnen Rhees niet langer betrouden te wonen.
Den 26 septembris anno 1582 is Catryn Lyauckama binnen Oldenseel in 
hair ballingschap gestoruen, & leit aldaer in de kercke begrauen aen S. 
Anna outaer. Sicke van Roorda nadat hy ande cant van tuye iaeren in grote 
miserie & ellende fanckelyck geseten hadde, & bouen die darthienhondert 
daelers aen gelt buiten alle oncosten, die oock wtter maten groot zyn 
geweest, geranzioneert was, thuys comende tot Oldenseel, is aldaer 
gestoruen opten 15 dach octobris anno 1583 & leit aldaer in de kercke by 
syn salige moeder begrauen.
Anno domini 1589 den 23 septembris heeft Douwe van Roorda tot syn 
anderde huisfrou getrouwt Elisabeth de Borghreeff, die welcke weduwe 
was van Hendrick van Thyll, raedt van conincklycke maiesteit van 
Oueryssel en Linghen, & rentemr. van Sallant. Den 23 dach martij anno 
1601 is Douwe van Roorda gestoruen in syn huis ter Caple, & leit aldaer in 
de kercke int choor begrauen & heeft geen kinderen aftergelaten.
Elisabeth de Borghreeff, anderde wyf van salige Douwe van Roorda, 
heeft nae syn doet vertymmert het huys ter Cappel, dat van oolderdom 
terneder vyel, leeft noch [anno 1606], & woont opt huys ter Caple, den 
welcken salige Douwe van Roorda heeft gemaect erfgenaem van alle syn 
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naegelatene guederen gheen wtgesondert.
Dese Elisabeth is een dochter van Jan de Borghreeff, den olsten soene van 
Corneles de Borghreeff van Almkerck int lant van Altenae & Alegonde van 
der Eemdt, een dochter van Robrecht van der Eemdt van Aerkel.”1207

G-IIb. Rixt, dochter van Hille Bonninga.
Rixt, de echtgenote van Douwe Harinxma {onjuist},a had van hem een dochter 
[Lisck], die getrouwd was met Oene Jousma de oude. Van dezen stammen Jouw en 
Douwe Jousma af en ook [Tzyets], de vrouw van Sasker Heringa (nr. F-IIe).b Ook 
anderen schijnen van Douwe Harinxma en Rixt afstammelingen geweest te zijn: 
namelijk Laes Harinxma, die trouwde met At, de dochter van voornoemde Pier 
Foppes (nr. G-III); en ook Haring Harinxma, die Bauck Burmania (nr. E-IVe) 
trouwde; en [ook] Douwe Harinxma de jonge, de vader van N. Harinxma, die 
de moeder was van Jancke Douma en Idsert van Grovestins {onjuist};c waaruit 
men kan opmaken, dat van deze twee dochters van Hille Bonninga, nichten van 
vaderszijde van de kinderen van Broer Bonninga, twee zeer edele geslachten van 
Friesland afstammen, te weten Sjaerda en Harinxma.
a. Voor het huwelijk van Rixt Bonninga met Douwe Harinxma de oude 
van Heeg wordt nergens enige bevestiging gevonden. Volgens Upcke van 
Burmania heette Douwes vrouw Tietke en feit is dat de naam Rixt onder 
Douwes nakomelingen niet terugkeert, terwijl hij wel drie kleindochters 
met de naam Tiets (of Tieda) heeft.1208 En hoewel we weinig houvast aan 
jaartallen hebben, lijkt dit huwelijk om chronologische redenen ook wel 
uitgesloten te zijn.
Volgens Josias Rispens is Rixt Bonnama daarentegen getrouwd met 
“1. Wytia Harinxma tot Goingum op Doeckama staten, gesturven tot 
Sneecq anno 1497, ende tot Thabor in syn moeders graff begraven, 
s[onder] k[inderen]; & Rixt anno 1505 tot die Cruycebroern binnen Sneecq 
begraven; Rixt is 2. getrout aen Edo Abbema tot Sneecq, s.k.” Het eerste 
huwelijk vindt in zoverre bevestiging dat de echtelieden Wythia Harinxma 
en Rixt in 1507 en 1508 postuum worden vermeld.1209 Indien Edo Abbema 
geïdentificeerd mag worden met Edo Rompkez, burgemeester van Sneek 
- die althans een achterkleinzoon Ede Abbema heeft -, is het tweede 
huwelijk in ieder geval fout.1210 Al met al zijn Rispens’ mededelingen hier 
weinig overtuigend.
Wel zo aannemelijk is om Rixt te laten trouwen met de gelijknamige 
kleinzoon van Douwe Harinxma de oude. Deze Douwe Harinxma de 
jonge blijkt in 1491 in de Morra onder Abbega te wonen, ongetwijfeld op 
de stins die het jaar daarvoor door Douwe Epis Hettinga was veroverd op 
Foppe Syaerda (immers de man van Rixts zuster Perck Bonninga). Douwa 
Harinxma indae Mora heeft dan een conflict met Epe Tetaz [Hettinga] 
en diens zoon Hartman en schoonzoon Wbba [in de Dycken], waarin de 



250 genealogysk j ier boek 2 011

stad Sneek bemiddelt.1211 In 1494 wordt Douwe verkozen tot een van de 24 
raden van potestaat Juw Dekema.1212 Later in 1494 wordt “Hartman Epa 
[Hettinga] zin mey syn helpren [gedaagd] om datse Douwa Harinxma 
mey wiold habbet halla by nacht wt ws sted [Sneek]”.1213 Huurlingen in 
dienst van Jw Juuinga veroveren in datzelfde jaar Douue Harincxma huys 
binnen Workum en verdrijven de Schieringers uit die stad.1214

Zo rond de jaren 1500, op 19 mei, verklaart Jaerich Foppaz Popyngha 
met zijn twee zusters Ebbel en Gawtye Foppa dochters zich bereid om 
met Dowa Haerxma c.s. een verdeling te maken van de nalatenschap van 
hun grootvader [Renick] Popinghe; namens de zusters tekent [Gawtyes 
man] Sywert Vibaz [Grovestins].1215 In 1504 tekent Douwa Harinxma de 
reversaalbrief.1216 In 1505 wordt Douwe Harincxma in het Register van 
edelen onder Wymbritseradeel opgenomen.1217 Op 13 maart 1509 treedt 
Douwa Harinxma als getuige op voor het Gerecht van Sneek.1218 In 1510 
is Douwe van Harinxma waarnemend grietman van Wymbritseradeel.1219 
In 1511 is Douwa Harinxma gegoed te Heeg, Folsgara en Wons.1220 Op 16 
sept. 1512 wordt een rentebrief opgesteld “by dewelcke Gauwtzie, s. Sywrd 
Wybes [Grovestins] neyletene wedue, vercoopt by consent ende auctoriteyt 
Douwe Haersma ende Ydts Hansz, vermonderen wr Ydzartt salige Syordt 
Wybesz, [doorgehaald: hat verkapet] Claes Tymenz ende Reensche [Canter] 
zyn wyff thieen enckel goudnen rente in dat gued toe Sibrandahuys deer 
Sybren Sippez doe in woonde”.1221 In 1513 betaalt Douwe Harinxma 4 fl., 
15 st. en 1½ oort aan de 21ste penning.1222 Op 13 jan. 1516 testeert Douwe 
Harinxma te Heeg, “hoewel cranck van ligham maar sondt en maghtigh 
van sinnen”, waarbij hij zijn minderjarige zoon Haringh “by sal. Ayl, 
myn afte syd” tot erfgenaam maakt.1223 Als Rixt Bonninga inderdaad met 
Douwe Harinxma de jonge getrouwd is geweest, zal zij zijn eerste vrouw 
zijn geweest, en daar is chronologisch geen enkel bezwaar tegen.
b. Jouw, Douwe en Tzyets zijn kinderen van Oene Jousma de oude en 
Lisck Harinxma.1224

c. Van Douwe Harinxma de jonge is alleen een zoon Haring bekend.1225 
De moeder van Jancke Douma en van Idsert van Grovestins heet Gaets 
Foppes Popma (van Terschelling), die achtereenvolgens getrouwd is met 
Idzert Douma en Sioerdt Grovestins.1226 Deze Gaets is een volle nicht van 
voornoemde Douwe Harinxma de jonge, die zelf een zuster Gaets heeft. 
Mogelijk heeft dat voor de verwarring gezorgd, maar het is ook denkbaar 
dat hier een stuk tekst is weggevallen (ook al omdat de latijnse grondtekst 
grammaticaal corrupt is). Niettemin heeft deze Gaets Foppes Popma een 
achterkleinzoon, Fredericus filius Vibrandi Groustins, die naderhand 
leerling aan het Collegium Viglianum te Leuven wordt, maar dat hij in 
1578 verlaat vanwege de Opstand. Hij is van de eerste twaalf Friese alumni 
de enige die tot de oude adel behoort.1227
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De kinderen van Broer Bonninga uit Tzyets Reynarda.
Die Broer Bonninga liet bij Tzyets twee zonen na: Lou Broers en Oege Broers van 
Bonninga.

G-IIc. Lou Bonninga.
Loua liet geen zonen na, wel enkele dochters; een ervan [At]b trouwde met Sierck 
Harinxma te IJlst, die haar Sytse en Jelle Harinxma en Maria, de vrouw van 
Hessel Bootsma,c naliet. Sytse had bij zijn eerste vrouw, de weduwe van Renick 
Camstra, His Ockinga genaamd, geen kinderen; bij zijn tweede [vrouw Itsen], de 
dochter van Sypt Hanya te Bornwird, slechts een enkele dochter [Jel], getrouwd 
met heer Julius van Dekama, [sinds 1569] koninklijk raadsheer in Friesland.d Jelle 
liet enkele kinderen na bij [Teet], een dochter van Hessel Abbema in Huizum.e Lou 
had nog een tweede dochter, getrouwd met Jelmer Ottes [Sydtsma], die een zoon 
Otto naliet, die de vader werd van Gale Ottes te Weidum {onjuist}.f

a. Tussen 1470 en 1480 doet Low Broersz als mede-zoenman uitspraak 
inzake het onderhoud van dijken, weteringen, tillen en zijlen op het 
Nieuwland onder Sneek.1228 Op 15 sept. 1494 sneuvelt Low Broerz Bonninga 
in een poging om samen met zijn schoonzoon Jelmer Ottes Sydtsma 
diens stins te Warns te ontzetten, die door de Galama’s wordt belegerd en 
door zijn dochter wordt verdedigd.1229 Uit de bibliotheek van Low Broers 
Bonninga zijn twee boeken bewaard gebleven.1230

b. Upcke van Burmania noemt haar At Fons; welke fout terug zal gaan op 
een verkeerde lezing van At Lous.1231

c. Maria is eerst getrouwd geweest met Laes van Jonghama te Sneek, die op 
15 febr. 1541 testeert.1232 Op 6 dec. 1550 testeert Hessel Boytiema te Kollum, 
waarbij hij ook zijn vrouw Mary bedenkt.1233 In 1552 is Heszel Boyttzyema 
te Kollum bewapend met een “geheelle rustynghe”, bestaande uit harnas, 
ringkraag, bakkeneel, speets en degen. Marie overlijdt op 16 nov. 1558 en 
wordt begraven te Wommels.1234

d. Op 23 aug. 1542 testeert Sytse Harincxma te IJlst, die dan geen kinderen 
heeft en met Jyts Hania getrouwd is, waarbij hij zijn moeder At, de 
kinderen van zijn w. broer Jelle, zijn zuster Mary Laes Jongama weduwe 
en zijn zuster Auck Wlcke Oennema huysvrouwe tot erfgenaam maakt, 
mocht hij geen kinderen nalaten.1235

e. Op 21 aug. 1540 testeert Jelle Syricksz Harinxma te Loënga, waaruit blijkt 
dat hij getrouwd is met Teet en dat hij twee zoons Kempo en Syrick, een 
dochter Foekel, een broer Syttie en twee zusters Mary en Auck heeft.1236

f. Omstreeks 1498 staat Jelmer Ottoz voor het Gerecht van Sneek terecht 
wegens ontvreemding en gewelddadigheden.1237 In 1511 zijn Jelmer Ottaz 
erven eigenaar van een sate te Oppenhuizen, waarin ook Sirick Harinxma 
te Loënga een aandeel bezit, en beuren zij een rente van 24 st. uit een 
andere sate aldaar.1238 Josias Rispens kent slechts deze tweede dochter 
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van Lou Bonninga, die dezelfde naam zou dragen als de andere dochter: 
“Ath Bonnama troude aen Jelmer Sydsma tot Warns, een stoutmoedich 
ende onversaeghdt vrouw; van haer kinderen blyckt niet.”1239 Dat Jelmer 
Ottes een zoon Otto heeft nagelaten - zoals de Genealogia Ayttana wil - is 
op voorhand niet uit te sluiten, maar dat die Otto de vader zou zijn van 
Gale Ottes te Weidum is onjuist. Gala Ottoz Galama, overigens afkomstig 
uit Harich maar een telg uit het Koudumer hoofdelingengeslacht, en 
zijn vrouw Aelke [Walta] overlijden beiden in 1543 en worden te Weidum 
begraven.1240

G-IId. Oege Bonninga.
Oege, de broer van Lou, stierf echter kinderloos.

G-IIe. Rints Bonninga, de vrouw van Wigle Hanya.
Broer Bonninga liet twee getrouwde dochters na, namelijk Rints, getrouwd met 
Wigle Hanya (nr. E-IIc), en zo de moeder van Ida Hanya.

G-IIf. Jouck Bonninga.
De andere [dochter], Jouck genaamd, was getrouwd met Hessel Aesges Albada,a 
die bij haar At verwekte, die gehuwd was met Thomas van Heyden,b secretaris 
of schrijver van de hertog van Saksen, die een zoon mr. Joachimus van Heydenc 
naliet, die te Leipzig verbleef, /277/ eveneens secretaris van hertog Georg.
a. Op 4 juni 1495 zegelt Hessel Azegaz op verzoek van de verkopers te 
Tzum een koopakte van land onder Bolsward.1241 In 1502 en 1503 is Hessel 
Aesghez mederechter van Franekeradeel.1242 Op 27 mei 1510 legateert Edwar 
Zyarda “dy steed van Hessel Aesgis huyssteed” aan haar kleindochter 
Lutke.1243 In dec. 1510 zegelt Hessel Aesgez Albada, schepen van Franeker, 
namens verkoper Doede Taekez te Tjalhuizum een koopbrief.1244 In 1511 
verhuurt Hessel Aesgez 12 pm maedlant te Midlum.1245 Op 4 nov. 1527 
maakt Hessel Aesgaz deel uit van de Magistraat van Franeker.1246 In 1538 
wordt melding gemaakt van de echtelieden Hessel Aesges Albada en Ath 
aan de Hoogstraat te Franeker.1247

Hein Walsweer denkt dat Jouck Bonninga niet de vrouw maar de 
moeder van Hessel Aesges Albada is geweest, maar geeft daarvoor geen 
doorslaggevende argumenten. Wel zou aldus te verklaren zijn waarom 
Hessel zich Albada gaat schrijven: Joucks grootmoeder zou immers 
een Albada-dochter zijn geweest. Feit is dat Hessel inderdaad van een 
jongere generatie lijkt te zijn, maar in dat geval zou Jouck ook Hessels 
schoonmoeder kunnen zijn geweest. Hessels vrouw Ath is dan vernoemd 
naar haar Joucks moeder At Reynarda.1248

b. Thomas Schleszwigk von der Heide is in de jaren 1499/1501-1515 
kanselarijschrijver, eerst te Franeker en vervolgens te Leeuwarden, en na 
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1515 is hij secretaris van de hertogelijke kanselarij te Leipzig in Saksen.1249 
In 1511 is Thomas Schleyswick bewoner en eigenaar van een huis in 
Keimpema espel te Leeuwarden.1250

Behalve deze dochter At is er een zoon: mr. Aesge Hessels Albada, die 
1511-1539 prebendaris van het Sjaardemaleen is en in 1519-1526 tevens 
prebendaris te Bolsward.1251 Volgens Hein Walsweer zouden Wick Albada 
(1553 begraven in de Martinikerk te Franeker), Anna Hessel van Albadedr 
(1553 vermeld) en Jouck van Albada (1564 priorin van klooster Nazareth 
onder Hijum) andere kinderen kunnen zijn.1252

c. In 1522 laat de fisicus Joachimus ab Heide uit Leeuwarden zich 
inschrijven aan de universiteit van Leipzig.1253 Behalve deze Joachimus 
zal er nog een zoon zijn geweest: Marten Thomas Sleeswycx, die volgens 
een aantekening in het in 1544 aangelegde burgerboek van Leeuwarden 
enkele jaren daarvóór als burger van die stad is ingezworen en aldaar ook 
geboren is.

Dezelfde Broer Bonninga liet bij zijn echtgenote Tzyets nog dochters na, die aan 
God gewijd werden in de kloosters Nijeklooster en Oegeklooster.

H. [Reynarda]

Tzyets Reynarda, de grootmoeder van moederszijde van Ida Hanya.
Ida’s grootmoeder van moederszijde was Tzyets Reynarda, de vrouw van Broer 
Bonninga en een dochter van Oege Reynarda, die haar als enige uit een eerder 
huwelijk gewon.

H-I. [Oege Reynarda]
Deze Oege woonde te Oppenhuizen bij Sneek, waar het goed Reynarda gelegen is. 
Zolang hij leefde had hij met de Douma’s veel strijd vanwege het Haskerconvent, 
waar eerder nonnen woonden, in wier plaats reguliere monniken zijn gesteld. Oege 
bouwde voor de nonnen, die haar leven als non wilden voortzetten, een nieuw 
klooster op de plaats van de abdij Oldeklooster, dat naar hem Oegeklooster is 
genoemd. Hij was afkomstig van Staveren toen die stad nog volop bloeide. Uit het 
geslacht Reynarda stamde, naar men zegt, de stamvader van dat der Brederodes.
Over de Reynarda’s is veel uitgezocht en gepubliceerd, waarbij vooral het 
baanbrekende werk van Hein Walsweer moet worden genoemd, die in 
meerdere studies de eerste generaties van de familie heeft blootgelegd.1254 
Voor de latere generaties kan worden verwezen naar de monografie die de 
verre nazaat P. Reenalda vijftig jaar geleden over het geslacht in het licht 
heeft doen laten verschijnen.1255

Rond de familie Reynarda - of Reynalda’s, de namen wisselen af - ontstaat 
in de 16de eeuw een fictieve genealogische traditie, die we dus ook 
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hier in de Genealogia Ayttana verwoord zien worden. In de fantastische 
kroniek van Andreas Cornelius (alias Ocko Scharlensis), die in de jaren 
1570 opduikt, staat vermeld dat de Reinalda’s reeds in 812 het recht van 
muntslag zouden hebben gehad en dat Sake Reynalda voor 1167 potestaat 
- een door de Friezen zelf gekozen bestuurder - zou zijn geweest.1256

In historisch betrouwbare bronnen komt de familienaam Reynairde in 
relatie tot Oppenhuizen voor het eerst in 1328 voor. Graaf Willem III 
van Holland geeft dan aan Heyo Zybranszone Reynairde het schoutambt 
van “Opmanhusen, van Offinghewere, ende van der Prochyen van Snake 
buten der Poirte, ende van Wolprandeskerke”.1257 In de 15de eeuw trekt 
de fictieve mist rond de familie op en treffen we opnieuw Reynarda’s in 
Oppenhuizen aan; een relatie met de in 1328 genoemde Heyo ligt daarom 
voor de hand. Maar dat Oege Reynarda de stichter zou zijn geweest van 
Oegeklooster is aantoonbaar onjuist.1258 En verder is deze Oege historisch 
alleen bekend door de patroniemen van zijn kinderen.

H-IIa. [Sicke Reynarda]
Uit een tweede huwelijk liet [Oege] een zoon Sicke Reynarda na, die in 1461 in 
leven was.
Van Sicke Reynarda zijn geen oorkondelijke attestaties overgeleverd. Hij is 
vermoedelijk de vader van Oga Sickaz, wiens erfgenamen in 1511 eigenaar 
zijn van 1½ pm hooiland, “genoempt dat olde terp”, dat gebruikt wordt 
onder de door Hessel Sirick Aggaz (!) bemeierde sate te Oppenhuizen.1259 
Van die sate worden verder Sirick Ogaz erven en Eda Sipkaz toe Grow 
als mede-eigenaren vermeld. Sirick Ogaz kan ook een zoon van Oege 
Reynarda geweest zijn.
Eade Sipkesz te Grouw wordt op 12 mei 1509 vermeld als baarman in 
het geschil tussen het convent van Aalsum en Tiaerd Gossaz Andringa 
te Akkrum.1260 In 1511 pacht Eda Sipkaz een sate te Grouw van Renick 
Kampstra en bezit hij aandelen in negen andere sates aldaar en in een 
sate te Roordahuizum.1261 In 1526 verklaart Eede Sipkis van Grouw over de 
60 jaar oud te zijn.1262 Op 2 juni 1535 procedeert Edo Sipkez tegen Bocke 
Doettyez [Wyarda].1263 In 1543 is sprake van het huis van w. Eede Sipkez in 
de buren van Grouw en worden zijn erfgenamen aldaar als naastliggers 
vermeld.1264

Een broer van Eade Sipkesz is vermoedelijk Auck Sippes (!), die we slechts 
kennen uit zijn vermelding in het Register van edelen onder Doniawerstal 
uit 1505.1265 Hij wordt gezien als de stamvader van de familie Reynalda, die 
in de jaren 1582-1619 verschillende grietmannen van Doniawerstal levert.
Weer een andere broer zal Saecke Sipckes zijn geweest, de man van Fercku 
Aytta (nr. A-IVh) en de grootvader van Saecke Gerbes, welke laatste als 
grietman van Idaarderadeel de “Rengnarda hanshorn” laat vervaardigen.
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Eade, Auck en Saecke Sipckes zijn op hun beurt vermoedelijk zonen 
geweest van Sipka Oegaz, wiens erfgenamen in 1511 gegoed zijn te 
Oppenhuizen.1266 Zij zullen identiek aan Sipka erven, die in 1511 landheer 
zijn van de sate te Friens, waarop naderhand de voornoemde grietman 
van Idaarderadeel woont.1267 Deze Sipka Oegaz zou derhalve ook een zoon 
van Oege Reynarda kunnen zijn. Ten slotte noemt Walsweer nog Liiwa 
Ogaz Reinalda (1447 kerkvoogd te Irnsum) en Edda Oghaz (1449 vermeld) 
als mogelijke zonen van Oege Reynarda.1268

H-IIb. Siouck, zuster van Tzyets Reynarda.
Ook liet [Oege] veel dochters na, van wie er een Siouck heette, getrouwd met [Pier] 
Rouckema [alias Ockema].
Deze Siouck is mogelijk identiek aan Syowck Oegedr, die op 4 okt. 
1452 van Bawck Hessels wyff een “lytie silveren rieme van tien leed” 
gelegateerd krijgt, terwijl er voor haar zuster Saecke een gouden ring is 
weggelegd.1269

Sioucks man N.N. Rouckema leren wij als Pier Ockama kennen uit een 
brief die begin jaren 1570 is geschreven door zijn achterkleinzoon mr. 
Minne Broersma, die uit een ander huwelijk van Pier met een dochter 
“wt Obbemahuys in den Dycken” stamt. Volgens de briefschrijver is zijn 
overgrootvader Pier, die een zoon was van Ocka Gerrytsma, “met syn 
broeder [Douwe Ockema] en susters geboeren ende getoeghen ende is den 
manlyck affcompste geweest op Broersmahuys toe Smallebregh”. Deze 
Douwe geldt overigens als de stamvader van de Douma’s van Langweer.1270 
Naast belangen in dit stamgoed zou Pier eigenaar zijn geweest van een 
“dardendeel van Reynaerda staeten” in het dorp Teroele. Ook heeft hij 
bezit gehad in het naburige Legemeer, waar hij naam heeft gemaakt met 
de aanleg van een ringdijk, “genoembt Maerstera goune borde”, waarvan 
het oostelijke deel op de kaart van François Halma (1718) staat afgebeeld 
als “De gouden rand van Pier Okkema”. Mr. Minne schrijft voorts dat Pier 
gestorven is “tusschen den Geldersche ende Bourgonsche tyden”, dus in 
de jaren 1515-1524.1271

H-IIIa. [Geel Rouckema]
Die [Pier] verwekte bij haar [Siouck] een dochter met de naam Geel,a die de moeder 
werd van Renick Reynarda, pastoor in Goëngarijp, een buitengewoon geleerd 
en rechtskundig man,b die een natuurlijke dochter naliet, eveneens Geel geheten. 
Deze is getrouwd met Gosse Andringa.c Mr. Renicus bracht het goed Reynarda, 
dat in vele delen uiteengevallen was, weer tot een geheel terug door zijn mede-
erfgenamen uit te kopen.
a. Geel, door Jancko Douwama een “kloeck, verstandel wyff ” genoemd, 
heeft uit haar eerste huwelijk met ene Renick twee zoons, Pier en Renick, 
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en uit haar tweede huwelijk met Gossa Andringhe te Akkrum geen 
kinderen; Gossa overlijdt rond 1500 te Rome en Geel omstreeks 1507 te 
Broek.1272

b In 1511 zijn Pier en Renick Renickx soenen in die Broeck eigenaar van 
een sate te Oppenhuizen.1273 Op 14 nov. 1512 worden Petrus en Reinerus 
Reineri uit Akkrum student te Rostock.1274 In mei 1525 verklaart mgr. 
Reynerus Reyneri zes jaar pastoor te Akmarijp te zijn.1275 In de jaren 1530 
is hij pastoor te Goïngarijp, wanneer hij tevens voogd is over de kinderen 
van Tiaerdt Andringa.1276

c. Gosse Andringa, in 1543 kerkvoogd van Akkrum, is een zoon van 
voornoemde Tiaerdt Andringa, op zijn beurt een zoon van de eerder 
vermelde Gossa Andringhe uit diens eerste huwelijk met ene Atte.1277 In 
1551 heeft Gosse Andringa samen met zijn zoon Rienck een geschil met 
Alexius van Gel vanwege diens zoon.1278 In 1562 verhuurt Gosse Andringa 
vanwege zijn kinderen bij w. Geel Renicksdr land aan Hilcke Serpz.1279 
Anders dan wel gesteld wordt, is Gosse in 1566 geen lid van het Verbond 
der Edelen geworden, maar is hij wel betrokken geweest bij de opstand, 
die op 1 april 1572 met de verovering van Den Briel door de Watergeuzen 
wordt ingeleid en daarna ook naar Friesland overslaat, maar hier nog 
datzelfde jaar wordt neergeslagen door Caspar de Robles.1280 Sindsdien zal 
Gosse enige tijd in ballingschap zijn gegaan of zich op z’n minst hebben 
moeten schuilhouden. In 1578 wordt Gosse Andringa of [zijn schoonzoon] 
Popco Bonga te Akkrum voor 12 gulden in de personele impositie 
aangeslagen.1281 Deze Popcke Buma zet in 1581 voor zijn vrouw Aeth en 
haar broer Tyaerdt het proces voort, dat hun vader Gosse Andringa nog in 
1579 tegen Tryn Gerrits voerde.1282

H-IIIb. [Oege Rouckema]
Siouck had verder een zoon Oege Rouckema, wiens dochter [Oegh] met Abbe 
Idtsckes Sickinga huwde,a van wie zij een zoon mr. Idsert Sickinga, [sinds 1558] 
raadsheer van Friesland, kreeg en mr. Oege Sickinga, advocaat te Sneek.b

a. Op grond van heraldiek en eigendomsverhoudingen mag verondersteld 
worden dat Oege Rouckema getrouwd moet zijn geweest met een dochter 
(of althans een rechtsopvolgster) van Douwe Scheltema, een kleine 
hoofdeling te Huizum (1498), die in 1511 verder gegoed is te Wirdum, 
Goutum, Teerns, Grouw, Terzool, Boksum en Jorwerd.1283 Uit dit huwelijk 
zijn twee kinderen bekend: in 1528/1529 verkopen Wiggele Ogez en de 
echtelieden Abbe Ytskez en Oech de helft van Herema goed te Boksum.1284 
In 1535 procederen Wygle Oeges en Abbe Ydskes tegen Bocko Douwez.1285 
Abba Ydzkes van Sickyngha en Oegh Rouckama van Albaeda overlijden 
op respectievelijk 28 dec. 1555 en 11 sept. 1532 en liggen in de kerk van 
Ouwsterhaule begraven.1286
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b. Oege Sickinga is vermoedelijk identiek aan Hugo Scheldema, die in 
september 1542 student te Wittenberg wordt.1287 Walsweer komt evenwel 
tot een andere identificatie van deze student (die wij minder waarschijnlijk 
achten).1288 Oeges broer wordt op 14 juni 1544 onder de naam Idzardus 
Alberti geïmmatriculeerd als student te Leuven.1289 Mr. Oege en mr. Idzert 
maken beiden carrière als advocaat. In 1557 beklaagt Idzert zich bij Viglius 
dat niet hij maar Eysinga benoemd is tot raadsheer, maar een jaar later 
krijgt hij toch als zodanig zitting in het Hof van Friesland.1290

Op 7 maart 1561 procederen mr. Idzart Sickinga, mede namens [wijlen] 
zijn vader Abbe en zijn broer mr. Oege Sickinga, en [zijn oom van 
moederswege] Wigle Oeges tegen Ritske Dyckstra te Leeuwarden, zijn 
broer Feycke Dyckstra, Aeble Ieppes te Westergeest, mede namens Douwe 
Ieppes, en Haye Kempes te Teerns namens zijn vrouw Sapcke.1291 In 
1561/1562 verkopen Oege en Yds Sickinga land te Broek.1292 In 1566/1567 
kopen de broers mr. Ydsart en Oege Sickinga land in Tiebbema sate te 
Bozum van Hero Eepes.1293

Vanaf 1573 verzet mr. Idzert zich meer en meer tegen het tirannieke 
bestuur van de hertog van Alva en stadhouder Caspar de Robles; hij krijgt 
huisarrest opgelegd en er wordt een proces tegen hem aangespannen, 
maar tijdens de rechtsgang komt hij in 1575 te overlijden; broer Oege is 
dan al vier jaar dood.1294

De drie zonen van mr. Idzert gaan in 1580 in ballingschap: Abbe van 
Sickinga strijdt als “adelman van heer Camminga” in Spaanse dienst; dr. 
Wigle en Oege keren na enkele jaren in Friesland terug.1295 Ook de zoon 
van mr. Oege, Tyalcko Sickingha, die in 1578 voor 12 cg. in de personele 
impositie te Sneek wordt aangeslagen, wijkt in 1580 uit. Hij is vaandrig 
onder hopman Boymar en wordt in 1582 te Groningen vermeld.1296 Op 
16 febr. 1602 verlenen Gedeputeerde Staten paspoort aan Tzyalke van 
Sickinga om zich met vrouw, drie kinderen, twee dienstmaagden, een 
dienaar en bagage in Friesland te mogen terugkeren.1297 Hij vestigt zich dan 
te Oudeschoot en legt daarmee de basis voor het latere Oranjewoud.1298

H-IIIc. [Beyts Rouckema]
Bovendien had Siouck een dochter met de naam Beyts, de moeder van Wibe 
Beynts,a wiens dochter [Anna] getrouwd was met Sipcke, een zoon van Taecke 
Ambrosius en Tzyets Hanya (nr. E-IVv).b

a. Wibe Beynts, in 1511-1536 te Broek, 1540 en 1543 te Abbega en in 1552 te 
Sneek, trouwt met zijn volle nicht Rinck Tyepckedr, met wie hij in 1548 een 
rente van 2 phg. verkoopt uit de landen die Wythye Symenz [Hoytema] en 
Jacob Jacobdr over hoog en laag in de “zate opper Gaest” onder Kubaard 
bezitten.1299 Behalve de genoemde dochter Anna hebben Wibe en Rinck 
twee zoons: mr. Beint Wybes, in 1544 student te Leuven en in 1552 met 
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harnas, ringkoller, speets en degen bewapend te Sneek, die in 1557 met 
zijn vrouw Houck Suerdtsdr een sate, de Glisse genaamd, te Folsgare 
verkoopt aan Allert Andries;1300 en Tiepke Wiebes, die in Dokkum woont 
met zijn vrouw Geeske Poerts. In 1583 is Wybe Beints te Leeuwarden voogd 
van de weeskinderen van Tyepke Wybes en Gees, die erfgenamen zijn van 
hun grootmoeder w. Mary Porthies te Dokkum, in leven gehuwd met mr. 
Jurgien Tzallings.1301

b. Volgens een hypothese van Hein Walsweer hebben Pier Rouckema en 
Siouck Reynarda naast de drie genoemde kinderen Geel, Oege en Beyts 
nog een dochter Swob, die getrouwd is met Tiepke Bottes.1302 De juistheid 
van deze hypothese wordt bevestigd door de eigendomsgeschiedenis van 
de sate op de Gaast onder Kubaard.1303

In 1509 koopt Thiepken Bottaz te Abbega renten uit land te Arum.1304 Op 
29 nov. 1512 verkopen de echtelieden Tiepka Bottaz en Swob een rente 
van 3½ enkelgulden uit een sate te Arum aan Nanna Reynz te Bolsward.1305 
In 1511 is Tiepka Bottaz eigenerfde op een sate te Abbega en verpacht hij 
drie sates aldaar en te Westhem en Kubaard; deze vier sates hebben een 
gezamenlijke huurwaarde van 65 fl.1306

In 1515 wordt Tyepke Bottez als volmacht vanwege de “huysluyden” 
van Westergo naar Gelre afgevaardigd.1307 Op 7 febr. 1517 worden de 
geconfisqueerde goederen van Tiepke Bottes geschonken aan mr. Jan, 
klerk van de stadhouder.1308

Op 24 mei 1521 zegelt “den eruirdighen” Tiepko Baettoz te Abbega 
een oorkonde, waarbij de erven van Tierck Siboldz bewilligen in een 
testamentaire beschikking van hun vader ten gunste van het convent te 
Engwerd.1309 Op 10 mei 1523 draagt Tiepke Boetez te Abbega een rente 
van 5 hg. “wtte Burlfonnen” onder Bolsward over aan de armvoogden 
van Bolsward, “in gelycke meete ende maneren dae foeghden nu bard 
habbe wtte schoer meed jeff faerdera meede, dyr zilge Yd Altgers wyff 
dae aermen byspritzen het ney luyt hiar testament”.1310 Yd is Tiepkes 
moeder, die na het overlijden van zijn vader hertrouwt met Altger Douwes 
Houckema; hij sticht bij testament van 13 aug. 1478 het nog altijd bestaande 
Houckamaleen te Bolsward.1311 Op 1 febr. 1525 verwandelt Thyepke Bottez 
met de armvoogden van Bolsward 6 pm land “hietende scor miede ofte 
faer der miede lidzende by Boelszwert” tegen een rente van 5 schilden “in 
Boerll fen oan dyo Marling” met een toehaak van 52 enkelgulden.1312 In 
1533 voert Tyepke Bottez als eigenaar van sate te Kubaard een proces voor 
het Nedergerecht van Hennaarderadeel.1313

Een van de drie dochters van Tiepke en Swob is Yd, die als Yde Hommes 
weduwe te Bolsward in 1547 in een gerechterlijke procedure is verwikkelt 
met de echtelieden Wybe Beynts en Rinck.1314 Yds dochter Mary Hommedr 
testeert op 10 juli 1599 als echtgenote van Sytthie Hotsez Broersma te 
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Tjerkwerd, waarbij zij tot erfgenamen maakt haar zusterskinderen Ids 
Sirckz te Arum (die Beeste sate te Cubaard voor zijn “quota van erffdeel” 
krijgt) en Doed Sircksdr te Sibrandahuizen onder Exmorra (met als 
erfdeel 40 pm in de door Doed bewoonde sate); haar zilverwerk legateert 
ze evenwel aan “Ydt die dochter van Ids Sirckz tot Arum, myn w. moeders 
name, en Anna die dochter van Doed Sircks, myn susters name”.1315 Deze 
zuster Anna Hommedr is de vrouw geweest van Syerck Aeltyez, in 1552 
bewapend met harnas, ringkraag, speets en degen te Ipecolsga.
Van de andere dochter van Tiepke en Swob kennen wij de naam niet, 
maar zij is gehuwd met Jacob Bruynye en zij zijn de ouders van Jacob 
Jacobsdr, die in 1540 als vrouw van Wyttie Simonz [Hoytema] een rente van 
4½ enkelgulden uit Haersma sate te Kubaard verkoopt aan Yd Homme 
weduwe.1316 In 1578 wordt Jacob Wytze weduwe te Bolsward voor 10 cg. in 
de personele impositie aangeslagen.1317 De derde dochter Rinck Tyepckedr 
is de vrouw van haar volle neef, voorgenoemde Wiebe Beints.
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SnRec: M.G. Oosterhout (ed.), Snitser Recesboeken (1490-1517) (Assen 1960-
1964).
Stbk.: M. de Haan Hettema en A. van Halmael jr., Stamboek van den Frieschen, 
vroegeren en lateren adel (2 dln.; Leeuwarden 1846).
Steensma: R. Steensma, Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten 
geschriften (Leeuwarden 1970).
Suffridus: Suffridus Petrus, De scriptoribus Frisiae (Keulen 1593).
Swan: Tsj.Gs. de Vries, It boek fan de swan; swannejacht en swannemerken yn 
Fryslân (Drachten 1959).
T: Tresoar, Toegang.
Tablinum: “Tablinum, dat is: brieven ende documenten dienende tot de 
Friesche historie”, achterin: Schotanus.
TPeJ: Tusken Potmarge en Jokse; bydragen ta de Skiednis fan it Sudertrimdiel (5 
dln.; Wijtgaard/Wirdum 1993-2002).
TPeJ II, 55-67: Hein Walsweer, “Scheltema, Dyxtra en Kinnema; inkele 
genealogyske oantekens by Huzumer haadlingen”.
TPeJ III, 115-127: O.D.J. Roemeling, “Geestelijkheid in Wirdum voor de 
Reformatie”.
TPeJ IV, 37-42: O.D.J. Roemeling, “Geestelijkheid in Hempens en Teerns 
voor de Reformatie”.
TPeJ IV, 126-127: O.D.J. Roemeling, “Nogmaals de geestelijkheid in 
Wirdum”.
TPeJ V, 175-192: O.D.J. Roemeling, “Geestelijkheid in Goutum, Swichum 
en Huizum voor de Reformatie”.
TPeJ V, 193: O.D.J. Roemeling, “Nogmaals Wirdum”.
UvB: Upcke van Burmania, Frisicae nobilitatis genealogia (1597-1604), T323 
(EVC), inv.nr. 2575.
Vigliana: E.H. Waterbolk m.m.v. Th.S.H. Bos (ed.), Vigliana; bronnen, brieven 
en rekeningen betreffende Viglius van Aytta (Groningen 1975).
Vita Viglii: C.P. Hoynck van Papendrecht (ed.), “Vita Viglii ab Aytta 
Zuichemi, ab ipso Viglio scripta sive dictata juxta quod in Praefatione 
nostra explicuimus” in: HvP, 1-194.
Vries, “Gerrit van Loo”: O. Vries, “Tussen Holland en Friesland; loopbaan 
en invloed van de zestiende-eeuwse landsheerlijke ambtenaar Gerrit van 
Loo”, in: K. van Berkel e.a. (red.), Nederland en het Noorden (Assen/Maastricht 
1991) 1-18.
Vries, Bernardus Bucho: Oebele Vries, Bernardus Bucho Aytta van Swichum; 
vorstendienaar in priesterhabijt (Gorredijk 2009).
Wiarda: Siegfried Wiarda (red.), Wiarda 1369-1969 (Bolsward 1970).
Winsemius, Pierius, Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant 
(Franeker 1622).
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WvT: J.G. Ottema (ed.), Worp van Thabor, Kronijk van Friesland, boeken IV en 
V (Leeuwarden 1871).
Zijlstra: S. Zijlstra, Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en 
maatschappij in Friesland en Stad en Lande ca. 1380-1650 (Leeuwarden 1996; 
met digitale gegevensbank).
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>  Noten

1 “Oorspronck der Nederlantsche beroerten, thiende boeck f. 241. vso. 
eerste druk”, cf. HvP, ongepagineerd (“Elogia et testimonia de Viglio ab 
Aytta Zuichemo”). Een andere vertaling van Viglius’ zinspreuk luidt: het 
leven der stervelingen is een nachtwake: Postma, Viglius I, 12.  
2 Volledigheidshalve dient hier een eerdere vertaling te worden vermeld 
van Th. Hoff en Joh. Koopmans uit 1996: Tresoar, Leeszaalbibliotheek, nr. 
GEN 1038. 3 “Genealogia Ayttana ex ms. Collegii Vigliani, Lovanii”: HvP, 
255. 4 Vita Viglii, 1 en 3. 5 Zie bij nr. A-VIe en na nr. A-VIn. Folkert 
Postma stelt ten onrechte dat de Genealogia Ayttana door Suffridus Petrus 
is opgesteld: Viglius II, 310 (noot 56). 6 R.H. Alma, “Genealogiebeoefening 
in Groningen tot de zeventiende eeuw”, Jaarboek van het Centraal Bureau 
voor Genealogie (2005) 5-35, aldaar 18 en 21. 7 Vigliana, 99-114. 8 “[...] qui 
fundatorem aliqua consanguinitate Aytana paterna aut Ha[n]yana materna 
familie contingent [...]”: Vigliana, 105 (punt 9). 9 Ibidem, 115. 10 In de 
inventaris van Viglius’ nagelaten papieren komen de “Vita Domini Viglii 
Zuichemi”, “Ejusdem Genealogia” en de “Statuta Collegii Lovaniensis” 
direct na elkaar voor: HvP, 241. 11 Deze voorgaande alinea’s zijn een 
samenvatting van het nog te verschijnen: P.N. Noomen, “Eigenerfd of 
edel? Naar aanleiding van de afkomst van de Aytta’s”, IB (2011). 12 De 
Vorlage waarnaar Hoynck de Genealogia Ayttana heeft uitgegeven, zal 
verloren zijn gegaan in de zomer van 1794 toen Franse troepen in het 
Collegium werden ingekwartierd: Postma, Viglius I, 9. 13 Zie bij de 
Hanya’s van Holwerd. 14 Vergelijk: GJ (2010) 266; ook onder de alumni 
die eind 16de eeuw een stipendium van de Friese Staten krijgen, ben ik 
geen adellijke namen tegengekomen: ibidem, 266 (noot 2). 15 T344 (Fries 
Genootschap), inv.nr. 1017. 16 OFO I, nr. 75. 17 OFO I, nr. 273. 18 Zie 
bij: nr. E-IIIg. 19 UvB, 45; vergelijk: OFO III, nr. 3. 20 RvdA I, 261-
262. 21 Zijlstra, nr. 8518. 22 Vita Viglii, 6 (“anno autem 1514 ad 
confirmationem eum adduxit Dominicus Pibonis, Burgimagister postea 
Leovardiensis, cognatus ejusdem”). 23 RR, 38. 24 HCL, T119-B 
(Ritscke Boelemagasthuis), inv.nr. 382-384. 25 HvF WW2 813. 26  
Nalezing, 79. 27 BB, 71a en 115a. 28 ORA EE1 200 (consent verleend in 
1554). 29 HvF YY7 196, 308 en 310. 30 HvF YY9 164; zie voor Andries 
Harings (Sinnema), in 1569 en 1573 dijkgraaf van Kollumerland en in 1575 
volmacht ten Landdage: GJ (2009) 52; Andreae, Kollumerland I, 147 (voor 
Cuinema moet Cinnema gelezen worden); DVF (1999) 179. 31 T323 (EVC), 
inv.nr. 5590, nr. 50; T327 (Sminia), inv.nr. 2738. 32 HvF YY12 87. 33 T327 
(Sminia), inv.nr. 1772. 34 BB, 120b. 35 OFO I, nr. 272 en 282. 36 FT, 
nr. 47. 37 Stbk. I, 15. 38 RvdA I, 47; LWL1540, 122-123. 39 HdW, nr. 
6238. 40 HvP, 4. 41 In de marge wordt op de pagina’s 258-260 verwezen 
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naar de tekst bij: Winsemius, Chronique, 488; vergelijk ook: Vries, Bernardus 
Bucho, 79; zie ook de vertaling door O. Vries en Z.R.W.M. von Martels: 
ibidem, 91-95. 42 Zijlstra, nr. 11170. 43 OFO I, nr. 388. 44 OFO I, nr. 
412. 45 RvdA I, 3, 5, 78, 79, 82 en 132; vergelijk: LWL1540, 24. 46 RvdA I, 
38, 89, 131 en 265; II, 427; RvA, nrs. 2320 en 2324; vergelijk: LWL1540, 83, 121 
en 136. 47 HvdR, 79-80. 48 HvF WW1 1. 49 HvF YY1 315. 50 BB, 
118b. 51 Vries, Bernardus Bucho, flaptekst. 52 HvP, 229 (“Catharinae 
autem M. Buchonis filiae naturali, moniali olim in Schagen monasterio 
apud Leidam, lego quadringentos florenos semel”); vergelijk voor 
Bernardus Bucho ook: TPeJ V, 180, 184, 193; HvdR, nr. 2; en zie verderop  
bij nr. A-IVf. Zie voor het convent van Sint-Catharina Schagen in de  
Jan Vossensteeg te Leiden, dat in de eerste helft van de 15de eeuw tot  
stand is gekomen als dochtergemeenschap van het Sint-Catharina-
convent te Schagen: Madelon van Luijk, Bruiden van Christus; de tweede 
religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-1580 (Zutphen 2004), 
36. 53 Zijlstra, nr. 8526. Hij overlijdt in 1501 (en niet in 1500): Suffridus, 
207; TPeJ III, 121-122. Zie voor mr. Ferck ook verderop bij nr. A-IVi. 54 RvdA 
I, 44; vergelijk: LWL1540, 111. 55 RvdA I, 44; vergelijk: LWL1540, 113-
114. 56 RvdA I, 262. 57 RvdA II, 427; vergelijk: HvP, 60. 58 Vries, 
Bernardus Bucho, 34-35. 59 T320 (Burmania-Eysinga), inv.nr. 208; Chbk. II, 
318; WvT V, 153; Winsemius, 434. 60 Vries, Bernardus Bucho, 36 (noot 
83). 61 HvF WW1 1. 62 Postma, Viglius I, 201 (noot 217). 63 LWL1540, 
86. 64 BB, 80-83, 115-116 en 409a. 65 Zijlstra, nrs. 8595, 10946 en 10948-
10950. 66 TPeJ V, 180. 67 T345 (Collectie Aanwinsten), inv.nr. 144; zie 
voor een geannoteerde transcriptie: S.W.H.A. van Beyma thoe Kingma 
(ed.), “Giftbrief van keizer Karel V aan Viglius ab Aytta, 1 maart 1544”, DVF 
(1844) 421-437; vergelijk: Postma, Viglius I, 201 (noot 218). 68 T313 
(Tjaardastate), inv.nr. 232; vergelijk: T4 (rentmeestersrekeningen), inv.nr. 
14, 22v. In 1571/1572 beurt Gerbrant Aytta namens zijn broer Viglius 47 gg. 
“voer mingo landen die voer pacht syn geduerende het leven van eenen 
Sipko Gerloffsoen ende syn huysfrouw ende nu by Jelte Sipkezoen ende 
Anna Douwe dochter voerden gebruyckt, groot 47 pondematen ende  
IX eynsen”: Vigliana, 27. In 1578 betaalt Jelcke Neynye (!) te Swichum 3 cg. 
aan personele impositie: PI, nr. 115. Waterbolks verklaring dat “mingo” 
staat voor land van gemengde grondsoort, kan hiermee komen te 
vervallen: Vigliana, 40 (noot 5). En dat geldt evenzeer voor zijn uitleg van 
pinge landen, waarin hij “pingel landen” wil lezen, gelegen “in smalle 
repen”: ibidem. Bedoeld wordt daarentegen de sate Pingie. 69 T4 
(rentmeestersrekeningen), inv.nrs. 19, 25; 20, 22v. 70 IDA, nrs. 41, 59, 489-
490, 492 en 494; de opsomming van Viglius’ functies zijn uit verschillende 
akten tot één citaat samengevoegd. 71 HvP, 197-232; HvF EEE1 326. 
Viglius heeft eerder getesteerd want op 20 maart 1572 ontvangt zijn 
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bibliothecaris Johannes Keersmaker 20 gulden, omdat hij “die testament 
van mynen heere ende statuten van Loeven geschreven hadde”: Vigliana, 
103. 72 T5 (Staten na 1580), inv.nr. 2650. 73 RvdA I, 38. 74 RvdA I, 
283. 75 RR, 86 en 119. 76 BAA1542, nr. 2119. 77 BAA1542, nr. 2135.  
78 HCL, T119-B (Ritscke Boelemagasthuis), inv.nr. 382-384. 79 ORA Y20 
236-237. 80 Andreae, Kollumerland II, 36; Nalezing, 30. 81 ORA EE1 
197/321. 82 RR, 119. 83 EHvD. 84 PC, nr. 295. 85 Reddingius II, 
94-98; vergelijk: Stbk. II, 13 (aant. 20). 86 RvdA II, 42; Groninger Archieven, 
T619 (Borg Farmsum), inv.nr. 34 (“op 9 mei 1562 verklaren Edzerdt 
Renghers, als vader en legitimus administrator van zijn kinderen, 
caveerende voor de erfgenamen van w. vrouwe Graets van Kammingha, 
ter ene, en Allert Syrxsma, als curator over Trynke, dochter van w. Jacob 
Coenes, en dr. Baerte Idzerda voor zijn huisvrouw, usufructuaria van een 
deel van de door Jacob Coenes nagelaten goederen, ter andere zijde, zich 
verstaan te hebben aangaande een kwestie van een jaarlijksche pacht van 
5 gg. met achterstallen, te beuren uit de huizen staande bij Franciscus 
“brugge offte pipe” te Leeuwarden; deze verklaring is mede ondertekend 
door Botto Herbranda.”) 87 HvdR, nr. 114. 88 EHvD. 89 Vigliana, 
31. 90 Ibidem, 38. 91 HBvS, 79; vergelijk: Nalezing, 30-31. 92 HvF 
YY10 12. 93 NT 5.26, nr. 248. 94 HdW, nr. 5067 (waar Rommerts 
abusievelijk als Lammerts is gelezen). 95 HvF TT1. 96 ORA Y18 
1. 97 Plomp, “Legitimaties”, 133. 98 Zijlstra, nr. 12052; elders schrijft 
Zijlstra dat Dongrius uit Dongeradeel betekent: ibidem, nr. 11202. 99  
HvP, 208 (sub XXX). 100 LWL1540, 87, 96, 99, 100 en 114. 101 T313 
(Tjaardastate), inv.nr. 302. De mededeling van Andreae dat hij Seerp in 
1559 nog als grietman vermeld heeft gevonden, moet een postume 
vermelding betreffen: Nalezing, 93. 102 Wiebe Bergsma, Aggaeus van 
Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor 
verdraagzaamheid (Meppel 1983), 28-29; Zijlstra, nrs. 10909, 10910 en 12255; 
GJ (1997) 178 (nr. 19); HvdR, nr. 81. 103 DVF (1850) 334. 104 DVF (1850) 
336. 105 Stbk. II, 16 (aant. 32); DVF (1850) 323. Zie voor de vader: Wiebe 
Bergsma, Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en 
strijder voor verdraagzaamheid (Groningen 1983); GJ (1997) 178 (nr. 
19). 106 E.H. Waterbolk, Rond Viglius van Aytta; enige brieven van zijn hand 
en enige opstellen (Leeuwarden 1980), 36 (brief van Viglius aan zijn neef 
Bucho van Zwichem, Brussel, d.d. 15 november 1537). 107 NT 5.40, nr. 43; 
vergelijk: G. Marnef, “Een Gentse proost in Keulen: Bucho Aytta en zijn 
rol in de Opstand, 1579-1581”, in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven 
1987) 75-86. 108 Dit exemplaar is in 1846 in bezit van Arent van Halmael 
en bevindt zich tegenwoordig in het Historisch Centrum te Leeuwarden: 
Stbk. II, 13 (aant. 15); W. Bergsma, “Suffridus Petrus als landshistorieschrijver”, 
IB (1994) 80-123, aldaar 87 (noot 49). 109 DVF (1844) 420; zie voor een 
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levensbeschrijving: J. Dirks, “Bijdragen tot de munt- en penningkunde 
van Friesland”, DVF (1846) 34-69, aldaar 62-69. 110 Suffridus, 
209. 111 HvdR, nr. 88; Pieter Nieuwland, “Meylema”, GJ (1989) 49-60, 
aldaar 50 (IIa.8); HdW, nr. 4997. 112 IDA, nr. 59. 113 BAA I1 d.d. 14 april 
1589. 114 DVF (1850) 335. 115 IDA, nr. 226. 116 Reddingius II, 
36. 117 Reddingius I, 94-98. 118 Suffridus, 209. 119 Ype Brouwers, 
“Adama”, GJ (1979) 5-43, aldaar 14 (sub nr. 40); vergelijk: BH, 78; GJ (2003) 157 
(noten 179 en 180). 120 Het Utrechts Archief, T88 (Oud-katholieke kerk 
in Nederland, verzamelde stukken, 1384-1699), inv.nr. 314. 121 AvB, 
404. 122 Suffridus, 209. 123 DVF (1844) 420; Zijlstra, 8908 en 
11988. 124 HdW, nr. 6245; zie voor uitvoeriger beschrijving en afbeelding 
van de zerk: GJ (1992) 28-29. 125 GJ (1984) 46 (nr. 3123). 126 HvF YY19 
141. 127 HvF YY19 437. 128 HvF YY20 81. 129 HvF WW4 
175. 130 HvF YY20 385. 131 T323 (EVC), inv.nr. 2994. 132 T319 
(Beyma), inv.nr. 629. 133 T313 (Tjaardastate), inv.nr. 246. 134 NT 5.26, 
nrs. 602, 603 en 606. 135 HCL, T263 (Sint Anthonygasthuis), inv.nr. 947; 
T5 (Staten na 1580), inv.nr. 6570; vergelijk: J.A. Mulder, Het Stadhuis van 
Leeuwarden (Leeuwarden 2005), 53-54. 136 T5 (Staten na 1580), inv.nr. 
2298. 137 Stbk. I, 328. 138 Zijlstra, nr. 1532; HdW, nr. 251; GJ (1984) 46 
(nr. 3123). 139 HvdR, nr. 140. 140 Zijlstra, nrs. 9149 en 10703; de 
immatriculatie van Wibrandus ab Aytta de Zuichem op 27 okt. 1578 aan  
de calvinistische universiteit van Heidelberg verdient nadere studie: 
ibidem, nr. 2303. 141 IDA, nr. 502. 142 HvdR, nr. 101. 143 HvF YY21 
285. 144 EHvD. 145 HvF WW14 364. 146 HvF EEE1 576v. 147 HvF 
WW17 372. 148 DVF (1844) 420. 149 Zijlstra, nr. 9104; Suffridus, 210 
(Theodoricus, qui Dolae studiorum gratia versatus ipsis Cal. Aprilis anno 
1574. vita defunctus est). 150 Utrechts Archief, T88 (Oud-katholieke  
kerk in Nederland, verzamelde stukken, 1384-1699), inv.nr. 663. Het 
huwelijk vindt op 26 dec. 1571 plaats te Leeuwarden: Suffridus, 210 (Ida, 
quae ipso festo S. Stephani Leouardiae anno 1571 nupsit [...]). 151 Stbk. II, 
14 (aant. 34). 152 HvF YY23 41. 153 HvF YY23 144. 154 Zijlstra, nr. 
2273; ORA Y20 237; PC, nr. 182; Suffridus, 210. 155 PI, nr. 106; Vigliana,  
3 en 45-47. 156 LWN W2 88. 157 SnRec, nrs. 311, 875, 1740 en 1888.  
158 Chbk. I, 623; OFO II, nrs. 83, 87 en 88. 159 OFO I, nr. 66. 160 OFO 
IV, nr. 115. 161 WvT IV, 162. 162 RvdA I, 258 en 264. 163 RvdA I, 257-
259, 276 en 279. 164 Chbk. II, 341. 165 G. Kramer, Het leven van Mr. Karel 
Roorda (Assen [1952]) 13-14. 166 HvF YY3 263. 167 BB, 108-
109. 168 HvF YY3 330; SNE D4 156; vergelijk ook: SNE D4 176, 271v, 276, 
276v en 287; HvF YY3 484 en 584. 169 SNE D4 288v. 170 SNE D7 
168v. 171 HvF YY6 487. 172 SnRec, nr. 2503. 173 RvdA I, 276. 174 RvdA 
II, 397-398. 175 HvF WW1 433. 176 T313 (Tjaarda), inv.nr. 260. 177 Vita 
Viglii, 14 (sub XXX). 178 RvdA III, 86; zie voor Tzyets: nr. E-Va. 179 Ibidem, 
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78 en 86. 180 WvT V, 165-166. 181 BB, 173b. 182 HvF III1 613.  
183 Nammen fan Friezen. 184 Zijlstra, nr. 9779. 185 Utrechts Archief, 
T88 (Oud-katholieke kerk in Nederland, verzamelde stukken, 1384-1699), 
inv.nr. 561 (testament van Bucho van Montzima, proost-aartsdiaken van 
St. Jan, 1591); Nammen fan Friezen. 186 HvP, 182; DVF (1844) 420 
(levensbericht betrekkelijk Bucho Montzima, neef van Viglius ab 
Aytta). 187 Noomen, Stinzen, CD sub Ferwerderadeel, Hallum, 
Feitsma. 188 IB (1969) 165 (nr. 53). 189 BH, 36*. 190 Vigliana, 115; 
Zijlstra, nr. 12098; ConEx, 342. 191 FRL EE3. 192 AvB, 338 (“celebratae 
in patria nuptiae Jodoci a Scroyestein et Rintsiae Brekers, Pauli filiae ex 
Bauckia a Montisma uxore”) en 404 (peperit uxor Justi a Scroyesteyn 
puerum, apud Omium [= Oem], cum jam esset in procinctu, Viennam 
versus, cui nomen inditum Bucho). 193 Gemeentearchief Vianen, 
Bestuur Stad en Landen van Vianen, inv.nr. 531. 194 RR, 103 en 
135. 195 HvP, Synopsis. 196 T5 (Staten na 1580), inv.nr. 1548.  
197 Nammen fan Friezen. 198 Stbk. II, 13 (aant. 22). 199 HvF YY10 
255. 200 PI, nr. 2862. 201 Zijlstra, nr. 9145. 202 HvF YY23 51.  
203 DVF (2003) 53 (noot 48). 204 GJ (1994) 153; GJ (1995) 155 (VIIr).  
205 HvP, 570. 206 HvP 209 sub XXXII (Filiabus quoque quondam Gellii 
ab Hoyttema, & Mintziae sororis meae videlicet Thediti uxori quondam 
Geroldi Oldermanni in Dockum; Jetziae, quae fuit uxor Domini Jacobi 
Hesselii Regii consiliarii in Senatu Flandriae; Mintziae seu Clementiae 
conjugi Domini Igrami ab Achelen Praesidis Regiae Majestatis in Senatu 
Frisiae; & Gelliae uxori M. Cornelii Oem, consiliarii Regiae Majestatis in 
Senatu Hollandiae conjugi). 207 RR, 57. 208 Ibidem. 209 HvF YY6 
375. 210 RR, 57. 211 Ibidem. 212 HvF YY8 72. 213 DVF (1886) 486; 
(1890) 76. 214 ORA Y21 95. 215 ORA Y21 94. 216 ORA Y21 94. 217 T5 
(Staten na 1580), inv.nr. 2655, 12v en 15; HCL, Burgerboek; J. Reitsma en 
S.D. van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in  
de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 (8 dln.; Groningen 
1892-1899) VI, 106, 107 en 111; H.M. Mensonides, Grafschriften tussen Flie en 
Lauwers III (Leeuwarden 1952) 51 (G110). 218 DOK CC1; Zijlstra, nr. 
1598. 219 ORA Y21 81. 220 Serge ter Braake, Met Recht en Rekenschap; 
de ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de 
Habsburgse Tijd (1483-1558) (Hilversum 2007) 367. 221 DVF (1948) 99; zie 
voor hun trouwjaar: HvP, 33 en 170-172. 222 Marcus van Vaernewyck, De 
historie van Belgis (2 dln.; Gent 1829) II, 54-57; zie voor Jets’ huwelijk met 
Hessels in 1560: Vita Viglii, 33. 223 Jan van den Broek, Voor God en mijn 
koning; het verslag van kolonel Francisco Verdugo over zijn jaren als legerleider en 
gouverneur namens Filips II in Stad en Lande van Groningen, Drenthe, Friesland, 
Overijssel en Lingen (1581-1595) (Assen 2009) 230-231; Suffridus, 
211. 224 HvdR, nr. 90; IB (1969) 159 (nr. 10). 225 DVF (1948) 100. 226  
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T5 (Staten na 1580), inv.nr. 2620. 227 HvF YY23 92; vergelijk: HvF YY21 
448; YY22 9, 38, 62, 63, 141b en 195; YY23 98 en YY23 381. 228 HvP, 228; 
Zijlstra, nr. 6586; Suffridus, 212. 229 Nieuw Nederlandsch Biografisch 
Woordenboek (10 dln.; Leiden 1911-1937) VIII, 339. 230 Joh. van Beverwijck, 
‘t Begin van Hollant in Dordrecht (Dordrecht 1640) 334; zie voor de Oems ook 
onder de erfgenamen van (oud)tante Tieth Hoytema (nr. A-VIo). 231 A.
Th. van Deursen, “De zestiende eeuw, 1522-1603”, in: Geschiedenis van 
Drenthe (Meppel 1985), 241-296, aldaar 246-247; Vries, “Gerrit van Loo”, 
13. 232 HBvS, 293. 233 Nalezing, 93. 234 RR, 56. 235 T347 
(Handschriften PB), inv.nr. 1228. 236 RR, 56; vergelijk: LWL1540, 
125. 237 Vigliana, 27-40. 238 HdW, nr. 6244; zie voor uitvoeriger 
beschrijving en afbeelding: GJ (1992) 27-28. 239 PC, nr. 54. 240 IDA, 
nr. 401. 241 Nationaal Archief, Raad van State, Partienboek, nr. 
2552. 242 Zijlstra, nrs. 6547 en 6669; Suffridus, 213. 243 Ludwig 
Remling, “Informatie und Discours; zwei frühneuzeitliche Quellen zur 
Geschichte der Grafschaft Lingen”, in: Ludwig Remling (red.), Im Bannkreis 
habsburgischer Politik; Stadt und Herrschaft Lingen im 15. und 16. Jahrhundert 
(Bielefeld 1997), 185-243, aldaar 220. 244 Suffridus, 213; Stbk. II, 192 (aant. 
10). 245 T313 (Tjaardastate), inv.nr. 250. 246 Suffridus, 212. Zie voor 
hen verder: Stbk. I, 282. Zie voor het jaar van huwelijk: HvP, 33 (sub LXXI) 
en 170-172. 247 HBvS, 293. 248 Nalezing, 94. 249 T318-08 (Buygers), 
inv.nr. 8. 250 HvF YY22 497. 251 HdW, nr. 3765. 252 GJ (1992) 27; niet 
in: HdW. 253 W.W. Buma, “Geene heerlijkheden in Friesland of dr. 
Sicke Dekema en Mammema state te Jellum”, DVF (1856) 379-394, aldaar 
383-384. 254 Plomp, “Legitimaties”, 130; Suffridus, 212. 255 HvP, 208 
(sub XXX). 256 HvF YY23 135. 257 Stbk. II, 14 (aant. 25). 258 Plomp, 
“Legitimaties”, 133. 259 Zijlstra, nrs. 9146 en 9147. 260 Vigliana, 46; 
TPeJ V, 183 (Roemeling verwart deze Folckert Folckertsz Aytta met diens in 
1571 overleden oomzegger Folckert Gerbrensz Aytta). 261 HvP, 210 (sub 
XXXVI). 262 IDA, nr. 197. 263 Suffridus, 208 (“Folcardus [...] suscepit 
ex alia muliere proles duas, filium Folcardum, virum egregium V.I.L. 
Praepositum Betuniensem Canonicum S. Bauonis Gaudauensis, & S. 
Petri Vltraiectensis: & filiam Mariam, nuptam Ekoni Bauckio, ex quo 
vnica nata est filia Ida, nupta Theodorico Dobben”). 264 AvB, 409 (“Hoc 
tempore vitam cum [morte] commutarunt praeter jam dictos: Ida Ayta a 
Suichem, neptis Viglii, apud Agrippinenses fratris manes brevi 
sequuta”). 265 DVF (1844) 420. 266 In 1543 worden uit Palmer goed te 
Warga eeuwige jaarwenden betaald voor Tzyalingh Wyaerda en zijn vrouw 
Aeyl: BB, 120b. Zie voor de Wyarda’s: Wiarda; UvB, 61a; GJ (1991) 128-129 
(Oantekenings by de Wiarda’s); en verderop bij nr. G-Ib. 267 WvT IV, 
302-303. 268 HvP, 59. 269 RvdA I, 39; LWL1540, 90. 270 RvdA I, 45; 
LWL1540, 116-117. 271 RvdA I, 262. 272 RvdA I, 267. 273 Zijlstra, nr. 



272 genealogysk j ier boek 2 011

8513; TPeJ V, 182 (met foutief sterfjaar); HdW, nr. 6239. 274 HvF WW1 
1. 275 HvF YY4 131. 276 Zijlstra, nr. 8514; TPeJ V, 182 (met foutief sterf-
jaar); HdW, nr. 6239. 277 FT, nr. 116. 278 FT, nrs. 128 en 129; BAA N2 
d.d. 12 april 1611. 279 HvF YY3 83, 115 en 147. 280 HvF YY3 490.  
281 Zijlstra, nr. 8794; GJ (1991) 129. 282 RvdA I, 259 en 261. 283 Chbk. 
II, 498. 284 Chbk. II, 610. 285 HvF YY1 662; YY2 154. 286 LWL1540, 
89; RvdA I, 39. 287 BB, 114b en 116a. 288 BB, 116b, 130b en 131b. 289 RR, 
90. 290 HvF YY5 210. 291 PC, nr. 333. 292 W.W. Buma, “De oude 
Friesche drinkhoorn van den Patroon van Roordahuizum”, DVF (1862)  
65-77 en 206, aldaar 69 (heer Dirck, pastoer, heer Kempo, vicarius,  
Abba Boitsma, Siurdt Tiepma, Jorrit Tiercksma, Jancke Jacobs, Epe 
Broerszoen, fouden, hebben desen hoern van nys laten reparreren  
thoe behorende den Patroen van Rordahusum, anno 1561). 293 IDA, nr. 
442. 294 Schotanus, 800. 295 Zijlstra, nrs. 5623 en 8901. 296 TPeJ V, 
181-182; HdW, nr. 6243. 297 HvF YY14 172. 298 HvF YY15 21. 299 BH, 
341; Diarium Furmerii, 21; T5 (Staten na 1580), inv.nr. 2659, 7. 300 GJ (1984) 
42 (nr. 2321); GJ (1989) 70 (nr. 59). 301 RR, 38. 302 RR, 38. 303 RR, 
41. 304 RR, 37. 305 IDA, nrs. 458, 489 en 490; GJ (1984) 42 (nr. 2321); 
HAR R2 478 en P5 603; zie voor Bockes nageslacht: BAR E2 169;  
HvF WW5 673; IDA J4 d.d. 3 juni 1628. 306 HvF III3 419. 307 Wiarda, 
31; GJ (1991) 129. 308 HvF WW2 249. 309 LWL1540, 121; RvdA I, 46; 
vergelijk: RvdA, III 118-119. 310 LWL1540, 87; RvdA I, 39. 311 LWL1540, 
73. 312 BAA1542, nr. 2135. 313 BB, 84b, 120b en 122b. 314 UvB, 62a.  
315 PC, p. 286. 316 BAA C1. 317 Plomp, “Legitimaties”, 133. 318 Stbk. 
I, 384; II, 267 (aant. 21). 319 PI, nr. 98. 320 LWL 80 113/231. 321 Wiarda, 
269. 322 Vigliana, 28. 323 PI, nr. 71. 324 LWL 79 41; vergelijk: BH, 
352*. 325 RGOO, 39-41. 326 HvF YY15 267. 327 RvdA I, 262. 328 HvF 
WW2 883. 329 LWL1540, 114. 330 Chbk. III, 184. 331 HvF YY6 
386. 332 GJ (1991) 134 (IVe en IVg); Walsweer stelt trouwens ten onrechte 
dat Focke Eeskes in 1511 al als landeigenaar te Wirdum voorkomt. 333  
T3 (Staten), inv.nr. 852/519 (sub i). 334 HvF III3 97. 335 Vigliana, 
29. 336 RvdA I, 49 (Pibe to Grow), 259 (corrupt geschreven als Pibe 
Jarichsz; hij is in 1511 de enige Pibe die in Grouw genoemd wordt) en 261-
262 (Pibe Joretsz); BB, 111a; Chbk. III, 184. 337 HdW, nr. 3773. 338 HvF 
YY6 198; III3 1137. 339 HvF YY17 18, HvF WW18, interl. sent. nr. 53; IDA 
R1 27; OOD 96 79; BAR V5 133v; NT 14.31, nr. 34; Siderius, 479 en 517. 340 HvF 
YY5 95. 341 Abels, Ovittius’ Metamorphosen, 30. 342 Francis Collins 
(ed.), Register of the Freemen of the City of York;  
Vol. 2; 1559-1759 (1900; Institute of Historical Research Publication; http://
www.british-history.ac.uk). 343 Abels, Ovittius’ Metamorphosen, 37-38.  
344 Ibidem, 39-40. 345 Ibidem. 346 BB, 136a. 347 PI, nr. 2165. 348  
RAU 2 323v; zie voor Siger Watses verder: GJ (1991) 134 (IVe); in welk artikel 
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ook de Abbema’s figureren. 349 HvF III3 97. 350 PC, nr. 43. 351 T3 
(Staten), inv.nr. 852/519 (sub xxii en xxv). 352 SnRec, nr. 2986. 353 RvdA 
II, 310. 354 FT, nr. 101. 355 FT, nr. 41. 356 Onno Hellinga, “It 
testamint fan Gerryt van Belcum” (lezing Oarkonderûnte van de Fryske 
Akademy d.d. 17 nov. 2009). 357 R.S. Roarda, “Canter”, GJ (1963) 67-
72. 358 RvdA II, 346. 359 LWL1540, 113. 360 HvF YY6 392. 361 SNE 
W3, nr. 70. 362 WON C1 d.d. 5 mei 1594. 363 FRL EE2. 364 HvF YY6 
76. 365 Nalezing, 93; DVF (1999) 179. 366 PI, nr. 3558. 367 IB (1969) 177 
(nr. 98) en 179 (nr. 122). 368 WON C2 179. 369 HvF YY20 374; vergelijk: 
HvF YY20 41; YY22 387. 370 J.A. Mol en P. Nieuwland (ed.), “Rekken fan 
de kleasteropkomsten yn Fryslân oer it boekjier 1606/1607, opmakke 
troch Joannes Henrici [Rhala]”, yn: P.L.G. van der Meer, J.A. Mol en P. 
Nieuwland (ed.), Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de 
ier-moderne tiid (Leeuwarden 1993), nr. 862. 371 BOL U1 212. 372 BH, 
202. 373 SNE W3 (fiche 4618/5). 374 BH, 202; zie voor Stapert verder: J. 
Visser, “Familia Stapertica perantiqua”, GJ (1955) 23-60, aldaar 40 (IIIbis); 
Suffridus, 219-224. 375 LWL1540, 113. 376 RvdA I, 267. 377 OFO I, nrs. 
120 en 207; nr. F-IIa; zie voor de verdere achtergrond van deze Camstra’s: 
Noomen, Stinzen, CD sub Idaarderadeel, Aegum, Haringa. 378  
RvdA I, 267. 379 Chbk. II, 610. 380 ORA Y20 239. 381 HvF WW2 
129. 382 HdW, nr. 242. 383 LWL1540, 113. 384 BB, 121a. 385 ORA 
Y20 236. 386 ORA Y20 239. 387 HvF YY4 218. Ryoert Aepckes is 
getrouwd met een Hettinga-dochter en hun zoon staat dan ook wel 
bekend als Wopcke Ruurts Hettinga (overigens getrouwd aan Sjouck 
Jeltinga): RvdA II, 288; Stbk. I, 231. 388 BAA1542, nr. 2119. 389 ORA Y20 
237. 390 HdW, nr. 242 (proba mulier Sitzia Gerlaci filia uxor Wibij 
Gerritzma de Wirdum). 391 IDA, nr. 64. 392 BOL V1 29. 393 ORA 
Y20 219. 394 HdW, nr. 248. 395 PI, nr. 2931. 396 RGOO, 9. 397 HvF 
YY16 130v en 200v. 398 IDA J1 81. 399 Ibidem. 400 IDA J1 74; GJ 
(1994) 48-49; vergelijk: Siderius, 545 (nr. IIIb.1). 401 GJ (1994) 49 (noot 
96). 402 GJ (1994) 49 (noot 97). 403 GJ (1994) 49 (noot 99). 404 Zijlstra, 
nr. 9313. 405 RR, 116. 406 T3 (Staten tot 1580), inv.nrs. 852-854. 407 T4 
(rentmeestersrekeningen), inv.nr. 23b, 27. 408 NL (2000) 109; Stbk. II, 248 
(aant. 22). 409 ORA Y20 238. 410 DVF (1886) 419, 452; (1890) 
35. 411 Heinz Schilling en Klaus-Dieter Schreiber (ed.), Die 
Kirchenratsprotokolle der reformierten Gemeinde Emden 1557-1620 (2 dln.; 
Keulen/Wenen 1989-1992) I, 340. 412 ORA Y20 235. 413 PI, nr. 
1989. 414 FRL 95 4v. 415 T5 (Staten na 1580), inv.nr. 1548. 416 ORA 
Y20 235. 417 HvF YY15 234; NL (2000) 109. 418 T311 (Liauckemastate), 
inv.nr. 191; NL (2000) 110. 419 Stbk. II, 8 (aant. 22*); HvF YY22 
146. 420 HvF YY23 33, 55 en 107. 421 HvF YY18 128; BH, 46. 422 ORA 
Y20 235. 423 HdW, nr. 5157. 424 RvdA I, 56, 262, 264 en 266. 425  
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LWL1540, 113. 426 BB, 117b. 427 Chbk. III, 184. 428 HvF YY4 198. 429  
DVF (1886) 434 en 446. 430 Ibidem; IB (1969) 189 (nr. 169). 431 LWL1540, 
77; PC, nr. 338. 432 LWL1540, 113; HvF YY4 198. 433 HvF WW1 
1. 434 HvF YY1 104. 435 LWL1540, 113. 436 RR, 56. 437 PI, nr. 
2230. 438 HvF YY15 234; YY17 206. 439 HvF YY4 56. 440 HvP, 
59. 441 GJ (1989) 75-76 (nr. 472). 442 RvdA I, 263. 443 RR, 
57. 444 BAA1542, nr. 2135. 445 RR, 56. 446 BB, 112b en 114a. 447 PC, 
nr. 201. 448 HvF WW2 259. 449 RR, 124. 450 RR, 124 en 151. 451 HvF 
YY5 226. 452 J.J. Kalma, “Volkswijsheid en drinkhoorns”, DVF (1957)  
105-119 (met afbeelding); GJ (1989) 75 (236). 453 Buijtenen, Leppa, 
76. 454 HvF YY8 44. 455 HvF YY9 119; Nalezing, 51. 456 Vigliana, 
115. 457 BH, 56*. 458 PI, nr. 1896. 459 RvdA I, 41; OFO I, nr. 385; HvP, 
59 (Ritzardus filius Attonis). 460 OFO IV, nr. 263 (post 30). 461 LWL1540, 
99. 462 LWL 56 117v. 463 RR, 124. 464 RR, 118. 465 RR, 18 en 
26. 466 PI, nr. 18. 467 LWL E11 23v. 468 LWL1540, 122. 469 HvF 
YY6 30. 470 HvF III1 561. 471 LWL 74 96v. 472 LWL 19 
163v. 473 LWL 169 131. 474 Vigliana, 115. 475 LWL 83 85v. 476 Zijlstra, 
nr. 9328. 477 RR, 23 en 120; dit betreft vermoedelijk een decretale 
verkoop: HvF III3 847 (Camminga te Wijtgaard). 478 PI, nr. 
37. 479 RGOO, 40. 480 TPeJ III, 122. 481 HvF WW10 257; vergelijk: 
Siderius, 545 (nr. IIIb). 482 Noomen, Stinzen, CD sub Idaarderadeel, 
Aegum; PC, nr. 80. 483 RR, 127. 484 M. Schoengen (ed.), “Akten en 
bescheiden betreffende de Cisterciënserabdij Bloemkamp of Oldeklooster 
bij Bolsward”, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht  
(1906) 153-226, aldaar 165. 485 RR, 127. 486 PI, nr. 17. 487 LWL 23 174; 
T319 (Beyma), inv.nr. 650. 488 HvF WW7 nr. 23; zie verder voor hen en 
hun nageslacht: Siderius, 544 (IIc). 489 PI, nr. 40. 490 RGOO, 
37. 491 LWL1540, 85. 492 RvdA I, 40 en 44. 493 RvdA I, 265. 494 RvdA 
II, 418 en 423. 495 OFO IV, nr. 263 (post 67). 496 LWL1540, 96. 497 GJ 
(1970) 61; GJ (1995) 150 (VIa.6). 498 LWL1540, 112. 499 HEN K4 13; 
vergelijk: BH, 73. 500 Vigliana, 29. 501 PI, nr. 1876. 502 RGOO, 
3-5. 503 T5 (Staten na 1580), inv.nr. 948 (S19). 504 HvF YY20 432; YY21 
249; YY22 19; YY23 274. 505 HvF YY16 130v en 200v; YY17 377. 506 HvF 
III7 221v/464. 507 LWL V1 40/79. 508 M.H.H. Engels (ed.), Admiraliteit 
in Friesland, Dokkum 1599; notulen- en resolutieboek van de hand van secretaris 
Johannes Saeckma (Leeuwarden 1999), 28a. 509 Stbk. II, 123 (aant. 
8). 510 HEN K3 86; vergelijk: BH, 46 (met foutief jaar). 511 HdW, nr. 
2121. 512 HvF YY15 106. 513 BH, 46; Siderius, 527; zie voor haar kinderen 
uit het tweede huwelijk: GJ (1970) 62. 514 Stbk. I, 184. 515 RvdA I, 
259. 516 BB, 109b. 517 BB, 119a. 518 BB, 120b. 519 BB, 
121b. 520 BB, 124b. 521 HvF YY14 229. 522 T326 (Schwartzenberg), 
inv.nr. 1451. 523 W.Tsj. Vleer, Het Nijdamstra-boek (5 dln.; s.l. 1956-1971) I, 
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44-51. 524 ORA Z1 308. 525 LWL1540, 113-114. 526 BB, 122b. 527 PC, 
p. 286. 528 LST, nr. 20 en p. 94. 529 LWL1540, s.v. 530 LWL1540, 
154. 531 RvdA I, 47; LWL1540, 124. 532 BB, 80b en 82a. 533 Oorkonden 
der geschiedenis van het Sint Anthonij-Gasthuis te Leeuwarden uit de 15e en  
16e eeuw (2 dln.; Leeuwarden 1876) I, nr. 157. 534 Stbk. II, 13 (aant. 15);  
het Stamboek heeft Saep abusievelijk in een verkeerde generatie 
geplaatst. 535 HvF YY1 33. 536 LWL1540, 73, 122 en 124. 537 GJ (1995) 
144 (II.4). 538 FT, nr. 57. 539 Noomen, Stinzen, CD sub Utingeradeel, 
Akkrum. 540 SnRec, nrs. 3671, 3701, 3774 en 4609. 541 RvdA I, 262 
(corrupt geschreven als Haya Bempts) en 266-267; II, 345; RvA, nr. 
1124. 542 OFO II, nr. 286. 543 BB, 120a. 544 Ibidem, 124b. 545 HvF 
WW2 615. 546 HvF YY3 311. 547 HvF YY4 134. 548 RvdA I, 
44. 549 HvP, 59. 550 RvdA I, 276. 551 RvdA I, 264. 552 Onno 
Hellinga, “Alde famyljeoantekeningen van Knijff en Mellema van 
Oosterzee, de skoanfamylje fan Sibrandus Lubbertus”, GJ (2002) 99-185, 
aldaar 102-107 en 113-127. 553 OFO I, nr. 460; GJ (1984) 8 en 13-16. Aldaar 
wordt ten onrechte gesteld dat Pieter Tzalings een zoon is van Tzialingh 
Sibolts. De bemoeienissen die deze Tzialingh Sibolts met de familie  
heeft kunnen verklaard worden vanuit het feit dat hij een schoonzoon is 
van Tjaerdt Hanckes en Lisck Doeckedr: HEN K1 251 en 252 (1535). Tjaerdt 
en Lisck hebben overigens nóg een dochter die ontbreekt in “It Pier  
en Sipcke Hoytes-folk”, namelijk Tryn Tjaerdts, de vrouw van Watse 
Hessels [Rheen]: HEN K3 274 en 388 (1558). 554 SNE D3 11v. 555 BB, 
78b, 273b en 285a. 556 HvF YY5 232. 557 GJ (2010) 319-320. 558 PI, nr. 
4262. 559 Napjus, 91. 560 WYM Q1 69. 561 HvF YY14 121. 562 WYM 
Q1 69. 563 HvF YY3 163. 564 HvF YY6 354. 565 HvF WW2 353; zie 
voor deze kinderen verder bij het Intermezzo Roorda na nr. A-VIi. 566 BB, 
82a en 120b. 567 BH, 356. 568 RR, 152. 569 IDA, nr. 133. 570 PI,  
nr. 82. 571 LWL M6 355; Andringa I, 25 (nr. 151). 572 GJ (1995) 152  
(nr. VIIb). 573 Diarium Furmerii, 137; Sjoerd Couperus (ed.), Tegenwoordige 
staat van Wirdum door Doeke Wijgers Hellema, 1823/24 (Wurdum 2000), 
15. 574 LWL M13 220-229 (de koopbrief is in het desbetreffende 
proclamatieboek van Leeuwarderadeel niet teruggevonden, noch onder 
de decretale verkopen van het Hof van Friesland aangetroffen); Siderius, 
477 (nr. IV-e.2). 575 PC, nr. 338. 576 IDA, nr. 161; vergelijk: Vigliana, 
29. 577 DVF (1999) 185. 578 NT 5.40, nr. 86; Schotanus 924a. 579 ConEx, 
347; vergelijk: Nalezing, 51. 580 BH, 356. 581 IDA, nr. 444. 582 PI, nr. 
1983; IDA, nr. 498. 583 HEN K4 29; vergelijk: BH, 247* en s.v. 584 Vigliana, 
115. 585 IB (1969) 183 (nr. 146). 586 RvdA I, 38, 44-46, 258, 262, 265, 268 
en 269; RvA, nrs. 1980 en 2187. 587 SnRec, nr. 2288. 588 HvF WW1 
25/47. 589 FT, nr. 124. 590 Chbk. II, 610. 591 OFO IV, nr. 263 (post 
58). 592 BB, 79a en 355b. 593 Ibidem, 120b; zie voor Oenes nalatenschap: 
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nr. A-Vm. 594 OFO IV, nr. 263 (post 82). 595 LWL1540, 83 en 113; 
vergelijk: BB, 78a; RGOO, 39. 596 BB, 124a. 597 HvF YY3 264; vergelijk: 
LWL1540, 121. 598 HvF III7 464. 599 OFO II, nr. 217. 600 JvD, 
523. 601 OFO IV, nr. 75. 602 Pax, nr. 145; OFO IV, nr. 110; zie verder 
voor deze condottiere, die in 1496 op het kerkhof van Grouw door enige 
Leeuwarders werd doodgeslagen: H.B. van Sminia, “Levensschets van 
Wybe Jarichs Jelkama, een dapper Schieringer uit het laatst der vijftiende 
eeuw”, Friese Volksalmanak (1843) 57-68. 603 WvT IV, 262; Vries, Bernardus 
Bucho, 18-19. 604 OFO IV, nr. 150; Vries, Bernardus Bucho, 49. 605 JvD, 
525. 606 WvT IV, 146. 607 RvdA I, 262. 608 Stbk. I, 230 (sub 
Jelckema). 609 HvF YY4 141, 195 en 304; YY5 6 en 56. 610 FT, nr. 
151. 611 BB, 115 en 117. 612 HdW, nr. 3017. Het “Dootboeck” stelt 
daarentegen dat Jel Juckama (!) op 24 november is overleden dat ze tot 
Oldehove ter aarde zijn besteld: EHvD. Zie voor Hessel Abbema en zijn 
gezin in het bijzonder: GJ (1996) 179-180; waaruit in het vervolg zo niet 
anders vermeld stilzwijgend wordt aangehaald. 613 FT, nrs. 159 en 
175. 614 HvF YY8 166. 615 FT, nr. 211. 616 HvF YY7 36. 617 [A.] 
v[an] H[almael jr.], “Mengelwerk; Foockel Haersma”, Leeuwarder Courant 
d.d. 8 okt. 1833 (met volledige transcriptie van de aangehaalde 
akte). 618 HvF YY15 145. 619 EHvD. 620 Martha Kist, “Centraal 
gezag en Friese vrijheid: Jancko Douwama’s strijd voor de Friese 
autonomie”, in: J. Frieswijk, A.H. Huussen, Y.B. Kuiper en J.A. Mol (red.), 
Fryslân, staat en macht 1450-1650 (Hilversum/Leeuwarden 1999) 106-
125. 621 JvD, 15-16; zie voor een selectie uit zijn kroniek in hertaling: 
Martha Kist en Harmen Wind, Een man van eer; bloemlezing uit ‘Jancko 
Douwama’s geschriften’ (Hilversum 2003). 622 HvF YY17 388. 623 Martha 
Kist, Geschiedenis van het Kruis- of Douwemaleen te Aldeboarn (Hilversum 
2008) 38-39 (met portretten) en 47. 624 GJ (1998) 140 (nr. Vb.1); HdW, nr. 
4755; EHvD. 625 Chbk. III, 184. 626 PI, nr. 168. 627 HdW, nr. 
3020. 628 OFO I, nr. 362. 629 OFO I, nr. 388; GJ (1997) 174 (nr. 
9.2). 630 RvdA I, 42 en 278-279. 631 RvdA I, 283. 632 RvdA I, 39; 
LWL1540, 88. 633 HvF WW1 87v. 634 LWL1540, 116. 635 GJ (1970) 
65. 636 HvF WW2 357 en 426. 637 HvF YY3 490. 638 RR, 86 en 
119. 639 LWL1540, 91. 640 LWL1540, 86, 89, 97, 98 en 100; BH, 86; HCL 
T119-C-XIV (Tietemaleen), inv.nr. 7 (“Memorie van het geslacht van 
Hoytema”). 641 HvF YY13 126. 642 SNE D2 52; IB (1969) 189-190 (nrs. 
176 en 177; met een foutieve interpretatie inzake Gerbrants laatste vrouw); 
HdW, nr. 462. 643 BOL V1. 644 HvF EEE1 408; UvB, 59 (Watzo 
Scheltema uxorem duxit Hilck Marshorne plebeam); HvF YY18 362; Stbk. 
II, 214 (aant. 9). 645 T4 (Rentmeestersrekeningen), inv.nr. 9, 
13v. 646 Chbk. III, 184. 647 Zie voor de Siccama’s: GJ (1970) 59-
67. 648 JvD, 60 en 524. 649 P.N. Noomen, “De Friese vetemaatschappij: 
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sociale structuur en machtsbases”, in: J. Frieswijk, A.H. Huussen, Y.B. 
Kuiper en J.A. Mol (red.), Fryslân, staat en macht 1450-1650 (Hilversum/
Leeuwarden 1999) 43-64, aldaar 53-60. 650 WvT IV, 106-107.  651 WvT 
IV, 104 en 107; JvD, inleiding, 40 en 524. 652 FT, nr. 24. 653 WvT IV, 
121. 654 OFO I, nr. 249. 655 OFO I, nr. 266. 656 FT, nr. 42; zie verder: 
GJ (1997) 174 (nr. 9). 657 WvT IV, 158. 658 Ibidem, 149 en 158. 659 Pax, 
nr. 197. 660 WvT V, 25. 661 Winsemius, 402; zie verder: GJ (1997) 174 
(nr. 10). 662 Nalezing, 92; OFO II, nr. 284; FT, nr. 199. 663 SnRec, nr. 
4337. 664 Vita Viglii, 3 665 HdW, nr. 3116. 666 FT, nr. 199; NL (2000) 
110 (nr. III). 667 UvB, 38v-39. 668 UvB, 39. 669 ConEx, 335; T327 
(Sminia), inv.nr. 1432 (onvolledig afschrift); Stbk. II, 57 (aant. 48 en 49); 
Zijlstra, nrs. 6541 en 11246. 670 Stbk. I, 90. 671 T327 (Sminia), inv.nr. 
1386. 672 Ibidem; vergelijk: DVF (1997) 39-42. 673 Schotanus, 
770. 674 UvB, 44; GJ (2000) 145 (nr. VIf.2); Stbk. I, 59. 675 GJ (1997) 167 
(sub v) en 174 (nr. 10). Overigens heeft Otto Pieters in 1504 niet de Saksische 
reversaalbrief getekend. 676 NL (2000) 97-98. 677 RvdA II, 405, 407 en 
409; RvA, nrs. 1302, 1902 en 1903. 678 RvA, nrs. 2228 en 2247; RvdA I, 271, 
275, 279 en 280. 679 T343 (Gabbema), inv.nr. 76. 680 Chbk. II, 
347. 681 HdW, nr. 4994; T323 (EVC), inv.nr. 3304; Nalezing, 83. 682 OFO 
II, 98. 683 TPeJ V, 180; vergelijk: TPeJ III, 127 (noot 97). 684 Johan 
Nota, “Jorna I”, GJ (1997) 7-71; en “Jorna II”, GJ (1998) 7-39. 685 RvdA I, 
266. 686 HvdR, nr. 96; J.A. Mol, “Speelkinderen en papenkroost. 
Testamentaire beschikkingen ten gunste van bastaarden”, in: J.A. Mol 
(red.), Zorgen voor zekerheid, 259-288, aldaar 283; en zie verder bij nr. 
F-Vb. 687 Zie voor de feiten en inzake deze Hanya-goederen: Noomen, 
Stinzen, CD sub Westdongeradeel, Bornwerd en Holwerd, sub Wonseradeel, 
Pingjum, en sub Baarderadeel, Weidum; en voor Hanyastate te Welsrijp 
en haar bewoners in de 16de en 17de eeuw wordt verwezen naar: BH, 315-
317. 688 Vergelijk: W.Tsj. Vleer, De Hania en Hanja’s; genealogisch overzicht 
van de verschillende geslachten Hania, Hanja, Hanje, Hainje en Hainja (s.l. 
1953). 689 GJ (2000) 140 (nr. VId). 690 D.J. van der Meer, “Aersum, 
Fûns en Hesens ûnder Jorwert”, GJ (1969) 16-37, aldaar 20-23; en zie ook: 
GJ (1995) 151 (VIh). 691 GJ (2009) 39-66. 692 IB (1994) 151-152. 693 UvB, 
44v en 45a. 694 OFO I, nr. 176. 695 OFO I, nr. 177. 696 OFO I, nr. 
237. 697 Zie voor deze problematiek en de navolgende Burmania’s in 
het algemeen: GJ (2000) 133 e.v. 698 NL (1990) 427. 699 WvT IV, 
153. 700 Pax, nr. 72; NL (1990) 427. 701 GJ (2000) 135 (nr. IV). 702 T1 
(Saksische hertogen), inv.nr. 120. 703 T343 (Gabbema), inv.nr. 
76. 704 HvdR, nr. 36; RvdA IV, 16, 17, 19 en 22. 705 RvdA IV, 8; Nalezing, 
14-15. 706 PC, nrs. 221 en 222. 707 GJ (2000) 136 (nr. Va). 708 T1 
(Saksische hertogen), inv.nr. 120. 709 Winsemius, 402. 710 RvdA II, 
142. 711 T343 (Gabbema), inv.nr. 76. 712 T343 (Gabbema), inv.nr. 97b; 
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GJ (2000) 137 (nr. Vb). 713 T2 (microfiches Brussel), inv.nr. 500; T343 
(Gabbema), inv.nr. 97b. 714 DVF (2000) 149 en 158 (nr. 275). 715 T5 
(Staten na 1580), inv.nr. 6912. 716 UvB, 56. 717 GJ (2000) 140 
(VIc.7). 718 Schotanus, 697a; vergelijk: Chbk. V, 1003a. 719 T5 (Staten na 
1580), inv.nr. 1548. 720 Winsemius, 404. 721 RvA, nr. 531. 722 GJ 
(2000) 137 (nr. Vc). 723 T320 (Burmania-Eysinga), inv.nr. 86. 724 HCL, 
T119-B (Ritscke Boelemagasthuis), inv.nr. 382-384. 725 Swan, 52; BB, 84a, 
315a en 404; T320 (Burmania-Eysinga), inv.nr. 86. Daarnaast is Bocko 
Bourmannia eigenaar van een sate te Brantgum, wordt hij onder de naam 
van jonghe Bocke Bourmania vermeld als eigenaar van een sate te 
Rinsumageest en staat hij als Bock Gratinga te boek als naastligger te 
Harlingen: BB, 174a, 198b en 264a. 726 T343 (Gabbema), inv.nr. 
76. 727 T320 (Burmania-Eysinga), inv.nr. 86. 728 HCL, T178 (Martena), 
inv.nr. 67; Tresoar, T326 (Schwartzenberg), inv.nr. 918. 729 T2 
(microfiches Brussel), inv.nr. 500. 730 NL (1990) 439-442; HvdR, nr. 74 
(met portret); GJ (2000) 136 (nr. IV.3). 731 Chbk. II, 346. 732 RvdA IV, 
12 733 Nalezing, 92-93. 734 SNE W2 (nr. 21). 735 GJ (2000) 136 (nr. 
IV.4). 736 T344 (Fries Genootschap), inv.nr. 668. 737 UvB, 46v-47; BB, 
267a; BH, 64-65. 738 ORA Y5 370. 739 EHvD. 740 SNE D8 
533. 741 ORA Y5 354, 364 en 365. 742 Pax, nr. 150. 743 WvT IV, 
276. 744 T1 (Saksische hertogen), inv.nr. 120. 745 Winsemius, 
404. 746 OFO I, nrs. 513, 514 en 516. 747 RvdA I, 55-56; RvA, nrs. 100/541, 
564, 588, 711a-715a, 717a, 720a, 721a, 771a en 772a. 748 T343 (Gabbema), inv.
nr. 76. 749 T326 (Swartzenberg), inv.nr. 897. 750 HdW, nr. 
6273. 751 FT, nr. 183. 752 Chbk. III, 184. 753 J. Visser, “Famylje-
oantekeningen Haerda 1526-1558”, GJ (1970) 48-50. 754 DVF (1886) 429, 
451-452, 456, 462, 482, 502-503; (1890) 33. 755 IB (1969) 167, nrs. 60-61; HvF 
YY12 53; PI, nr. 4380. 756 LWL1540, 103-104; PI, nr. 47. 757 DVF (2000) 
158 (nr. 293). 758 T313 (Tjaarda), inv.nrs. 353-354. 759 OFO IV, nr. 
123. 760 LST, nrs. 42 en 143. 761 LST, nr. 259. 762 OFO I, nr. 
493. 763 OFO I, nr. 517. 764 SnRec, nr. 1736. 765 SnRec, nr. 
279. 766 WvT V, 32. 767 T1 (Saksiche hertogen), inv.nr. 1034 (in plaats 
van Sinnama is Semania gelezen). 768 SnRec, nrs. 2474 en 3060. 769 HvP, 
5; en zie bij: nr. E-IIIj. 770 RvdA I, 262. 771 Chbk. II, 346. In 1492 wordt 
Sipka toe Ekinga in Raerdehwsteragae vermeld: SnRec, nr. 1095. 772 Vita 
Viglii, 62. 773 BB, 117a. 774 BH, 341. 775 RR, 126. 776 BB, 77a, 115b, 
116b en 358a. 777 WYM C1 10. 778 HvF YY6 364 en 464; vergelijk: 
Andringa I, 21 (nr. 32). 779 Zijlstra, nrs. 6504 en 7935. 780 IDA, nr. 
31. 781 IDA, nr. 81. 782 HvF YY12 302; Andringa I, 21 (nr. 35). 783 ORA 
Y4 263. 784 HvF YY14 396; vergelijk: Andringa I, 21 (waar abusievelijk 
Cornelis Sinnama gelezen is). 785 HvF EEE1 193. 786 HvF WW4 
151. 787 Vergelijk: Andringa I, 21 (nr. 32). 788 IDA, nr. 157. 789 RGOO, 
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207. 790 ORA Y6 87. 791 ORA X1 71v; vergelijk: HvF YY17 9. 792 HvF 
YY3 243. 793 HdW, nr. 464. 794 Steensma, 272. 795 BH, 165. 796 BH, 
165. 797 FRL C2; Hessel Sytiez en Hessel Wattiez zijn elkaars volle 
neven. 798 HvF YY16 250. 799 T234 (klooster Aalsum), regestnr. 
173. 800 RvA, nr. 2152. 801 RvA, nr. 1459; BH, 49; UvB, 45a. 802 RvdA 
III, 321-322. 803 HvF WW1 164v/329 (nr. 379). 804 BH, 49; UvB, 
45a. 805 BH, 261. 806 Chbk. II, 846. 807 BAA1542, nr. 2152. 808 BB, 
358a en 359a. 809 RvdA III, 434-435. 810 BH, 259* (met foutieve datum 
van Wigles overlijden). 811 Zijlstra, nr. 8816. 812 HvF YY7 317 en 
501. 813 T3 (Staten), inv.nr. 303/137. 814 HvF YY13 33. 815 T323 (EVC), 
inv.nr. 3290; vergelijk: GJ (2002) 131. 816 T5 (Staten na 1580), inv.nr. 1970 
en p. 424; NT 5.26, nr. 395, 1472 en 1478. 817 HdW, nr. 6639; zie voor hun 
kinderen: Hettinga, 33 (nr. V-H). 818 FRL EE5 d.d. 23 jan. en 5 maart 
1612. 819 HvF EEE1 29/32. 820 Zijlstra, nrs. 9317 en 5007. 821 HCL, 
T119-B (Ritscke Boelemagasthuis), inv.nr. 382-384. 822 HCL, 
Burgerboek. 823 ORA EE1 10. 824 Chbk. III, 184. 825 Singels, nr. 
235a. 826 DVF (2000) 156 (nr. 176). 827 HvF YY15 104. 828 LWL 
83. 829 T5 (Staten na 1580), inv.nr. 6570. 830 HvF YY4 116. 831 HvF 
III2 636; zie voor Beckum: BH, 48*. 832 BH, 181 en 183*. 833 WvT V, 
15-16. 834 HvP, 6. 835 RvdA I, 11. 836 LST, p. 93 (sub Reynsck 
Doekis). 837 BB, 71b. 838 Zijlstra, nr. 12112 (aldaar minder 
waarschijnlijk geïdentificeerd met zijn gelijknamige vader). 839 LST, 
nrs. 8 en 9. 840 RvdA I, 262. 841 RvdA I, 38. 842 RvdA I, 39. 843 Vita 
Viglii, 62. 844 Zie bij nr. A-I. 845 HvF YY1 306; vergelijk: Stbk. I, 
201. 846 HvF YY1 662. 847 LWL1540, 84-85. 848 HdW, nr. 
5680. 849 GJ (1996) 136 (nr. 36844); (1997) 180-181; Stbk. I, 201. 850 RR, 
143. 851 HvF YY7 108; vergelijk: Hettinga, 20 (nr. V-C). 852 Vigliana, 
115. 853 J. Belonje, “Jarich van Tjepma, dienaar des Konings”, GJ (1969) 
57-62 (met portret). 854 Dresch, 331. 855 PC, nr. 428. 856 Dresch, 353 
(noot 2); vergelijk: HvdR, nr. 78. 857 T5 (Staten na 1580), inv.nr. 
2650. 858 HvF YY22 570; YY23 321. 859 RR, 140. 860 HCL, T263 (Sint 
Anthonygasthuis), inv.nr. 1337. 861 PC, nr. 428. 862 RvdA I, 261 en 263; 
RvA, nrs. 2011, 2081, 2093 en 2264. 863 T4 (Rentmeestersrekeningen), 
inv.nr. 2, 14. 864 PC, nr. 121; BB, 363a. 865 UvB, 57; PC, nr. 121; Andreae, 
Kollumerland II, 168. 866 OFO IV, nr. 264. 867 HvF YY4 116. 868 HvF 
YY6 279. 869 Chbk. III, 184. 870 IB (1969) 171 (nr. 84); zie voor Hector 
Jelgersma: Suffridus, 287-288. 871 RGOO, 205. 872 ORA Y4 
185. 873 HvF YY14 173. 874 PC, nr. 121. 875 T323 (EVC), inv.nr. 3290; 
vergelijk: GJ (2002) 131. 876 HvF YY6 166. 877 Broos, 16; PI, nr. 707; T3 
(Staten voor 1580), inv.nr. 1285. 878 PI, nr. 1880 (abusievelijk gelezen als 
Wybe Jorrytsz). 879 IDA, nr. 506. 880 BAA P1. 881 RGOO, 
3-4. 882 UvB, 62a. 883 SNE D8; Andringa II, 33b. 884 IDA, nr. 
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495. 885 IDA, nr. 470. 886 IDA, nr. 244. 887 Zie onder  888 RvA, nr. 
1413. 889 RvdA II, 30. 890 T4 (rentmeestersrekeningen), inv.nr. 
57. 891 BH, 133. 892 BB, 385. 893 BH, 165. Zie verder voor dit gezin: 
GJ (2000) 99 (nr. 3); BH, 164*. 894 HvF WW2 336. 895 BB, 11. 896 HvF 
YY4 280. 897 BH, 134. 898 HvF YY15 75 en 281. 899 BH, 165; GJ (1994) 
42-43; nr. H-IIIc. 900 BH, 165. 901 Ibidem. 902 Zijlstra, nr. 
8280. 903 BH, 14* en 165. 904 BH, 15. 905 Ibidem. 906 BAA1542, 
nr. 2317. 907 GJ (2000) 93 en 99. 908 S.A. Gabbema (ed.), Epistolarum 
ab illustribus et claribus viris scriptarum centuriae tres (Harlingen 1663), 552 
(“solebat quidem illa nobis referre, se pro patrio more accepisse a quadam 
Ida ab Heringa, quam tibi aviam, an proaviam, nescio, fuisse dicebat,  
et quae matrimonio juncta Camstrensi, ni fallor, avi mei consobrino, 
nostrae familiae amantissima semper extiterat”). 909 Noomen, 
“Cammingha”, 76. 910 GJ (1995) 144 (II.4); FT, nr. 30. 911 UvB, 36v-
37. 912 T327 (Sminia), inv.nr. 2296. 913 G. Overdiep en J.C. Tjessinga, 
De rechtsomgang van Franekeradeel 1406-1438 (Leeuwarden 1950) 35 (nr. 
131). 914 Tablinum, 118b. 915 E. Friedländer, Ostfriesisches 
Urkundenbuch, I, Neudruck (Wiesbaden 1968) nr. 278; WvT IV, 53-54. 916 FT, 
nr. 18; Noomen, Stinzen, 154-155. 917 Tablinum, 66b; en vergelijk: 
Noomen, Stinzen, 28 (noot 39) en 154. 918 HvP, 7. 919 GJ (1997) 161-163 
en 185. 920 FT, nr. 11. 921 OFO I, nr. 120. 922 FT, nr. 14; vergelijk: 
Noomen, “Cammingha”, 75 (nr. XII.e3); OFO I, nr. 339. 923 OFO I, nr. 
124. 924 OFO I, nr. 126. 925 OFO IV, nr. 16. 926 OFO II, nr. 
219. 927 Stbk. II, 52 (aant. 9). 928 OFO I, nr. 352; UvB, 37 en 
57v. 929 UvB, 37; EHvD sub 1481. 930 WvT IV, 107; EHvD (13 juni 
1461). 931 OFO I, nr. 170. 932 OFO IV, nr. 119 (punt 2). 933 T1 
(Saksische hertogen), inv.nr. 120. 934 Winsemius, 402. 935 RvdA I, 39; 
RvA, nrs. 1937 en 1939. 936 T343 (Gabbema), inv.nr. 76. 937 Chbk. II, 
340. 938 UvB, 56. 939 HvF YY3 39. 940 HvF WW2 214; YY3 
133. 941 Chbk. I, 84. 942 LWL1540, 87. 943 BB, 293a. 944 UvB, 
36v. 945 Ibidem, 47av, 50v en 60. 946 HvF III3 801; en vergelijk: Ype 
Brouwers, “Decken Tietesoan”, GJ (1981) 82-86. 947 PI, nr. 4047. Zie voor 
Foppes vader Goffe onder nr. G-III. 948 HvF YY6 211. 949 HvdR, nr. 
92; IB (1969) 159 (nr. 12). 950 BB, 373a; BAA1542, nr. 2072. 951 FT, nr. 
198. 952 HdW, nr. 6837. 953 HvF YY9 160; T326 (Schwartzenberg), inv.
nr. 1451 (punt 24). 954 HvF YY4 149. 955 PI, nr. 46; T326 (Schwartzenberg), 
inv.nr. 1451 (punt 25). 956 DVF (1886) 444. 957 OFO II, nr. 
299. 958 HvdR, nr. 87. 959 GJ (2000) 141 (VId.6). 960 Onno Hellinga, 
“Hessel Aysma en de Opstand in Friesland 1577-1587”, in: J. Frieswijk, A.H. 
Huussen, Y.B. Kuiper en J.A. Mol (red.), Fryslân, staat en macht 1450-1650 
(Hilversum/Leeuwarden 1999) 126-139. 961 T326 (Schwartzenberg), inv.
nrs. 1414-1470. 962 Ibidem, inv.nr. 1437. 963 Nalezing, 35. 964 DVF 
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(1990) 53-60. 965 Winsemius, 402. 966 RvdA I, 266; RvA, nr. 
2107. 967 LWL1540, 87. 968 BB, 76-83, 114b en 174a. 969 T326 
(Schwartzenberg), inv.nr. 1201; T327 (Sminia), inv.nr. 1095.  
970 EHvD. 971 UvB, 36v. 972 T335 (Sixma van Heemstra), inv.nr. 
178. 973 T327 (Sminia), inv.nr. 1106. 974 T326 (Schwartzenberg), inv.nr. 
1204. 975 Ibidem, inv.nr. 1205. 976 HvF YY3 555. 977 RR, 29.  
978 T326 (Schwartzenberg), inv.nr. 1242. 979 DVF (2000) 158 (nr. 
284). 980 T326 (Schwartzenberg), inv.nr. 1207. 981 UvB 36v; HvF YY5 
146. 982 T327 (Sminia), inv.nr. 1104. 983 HdW, nr. 5738. 984 T327 
(Sminia), inv.nr. 1110. 985 T327 (Sminia), inv.nr. 1113. 986 DVF (1890) 
28. 987 J.C.A. de Meij, De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572 
(Amsterdam/Londen 1972), 319. 988 PI, nr. 2268. 989 EHvD. 990  
Jacob Marcus, Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken 
en geslagen in zynen Bloedtraedt (Amsterdam 1735), 190 991 DVF (1890) 
72. 992 T327 (Sminia), inv.nr. 1117. 993 T327 (Sminia), inv.nr. 
1120. 994 PI, nr. 2270. 995 T326 (Schwartzenberg), inv.nr. 1208; 
EHvD. 996 Chbk. II, 867; III, 184. 997 UvB, 41v. 998 PI, nr. 
48. 999 Chbk. II, 449. 1000 OFO IV, nr. 32. 1001 Pax, nr. 
23. 1002 OFO IV, nr. 44. 1003 OFO I, nr. 328. 1004 WvT IV, 
198. 1005 Winsemius, 319. 1006 PvT, 61-62. 1007 OFO I, nr. 
361. 1008 OFO I, nr. 413. 1009 Zijlstra, nr. 6337. 1010 Singels, nr. 
45b. 1011 T1 (Saksische hertogen), inv.nr. 120. 1012 Winsemius, 
402. 1013 T343 (Gabbema), inv.nr. 76. 1014 Chbk. II, 343. 1015 Chbk. 
II, 344. 1016 EHvD; HvdR, nr. 40; HCL, T119-B (Ritscke Boelemagasthuis), 
inv.nr. 382-384. 1017 Winsemius, 404; T343 (Gabbema), inv.nr. 76; WvT  
V, 153. 1018 Chbk. II, 344. 1019 OFO IV, nr. 242; vergelijk: PC, nr. 
445. 1020 LWL1540, 25 en 144. 1021 BB, 90 en 93. 1022 FT, nr. 186.  
1023 T320 (Burmania-Eysinga), inv.nr. 86. 1024 HdW, nr. 3573. 1025  
T327 (Sminia), inv.nr. 1410. 1026 UvB, 37v-38. 1027 T2 (microfiches 
Brussel), inv.nr. 500. 1028 Winsemius, 519; HvdR, nr. 70. 1029 Chbk. 
III, 184. 1030 DVF (2000) 157 (nr. 255). 1031 Onno Hellinga, “Sybout 
Aysma (Bitgum c. 1534 - Wurdum 1604); geus, ûntfanger en politikus”, IB 
(1997) 92-109, aldaar 105; vergelijk: idem, “De confiscatie van Dekema State 
te Jelsum in 1586”, Nieuwsbrief Vereniging van vrienden en vriendinnen van 
Dekema State (nr. 25, juni 2005); zie voor Catharina’s vader: Vries, “Gerrit 
van Loo”. 1032 DVF (2000) 158 (nr. 273). 1033 ConEx, 335; T327 (Sminia), 
inv.nr. 1416; Stbk. I, 89. 1034 RvdA I, 108; II, 3, 8, 11-13 en 19; LWL1540, 
187. 1035 T2 (microfiches Brussel), inv.nr. 500. 1036 T327 (Sminia), 
inv.nr. 1597; GJ (1994) 148 (nr. IVa). 1037 EHvD. 1038 Nalezing, 59-60 
(met foutief sterfjaar 1577); D. Cannegieter, “Offinga-burg en Æbbinga-
State te Hallum”, FVA (1897) 1-37, aldaar 10-16 (met foutief sterfjaar 1575);  
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GJ (1994) 148 (nr. Va). 1039 DVF (2000) 158 (nr. 297). 1040 DVF (2000) 
158 (nr. 272). 1041 T327 (Sminia), inv.nr. 1417. 1042 RvdA II, 39, 45, 46 en 
117. 1043 BAA1542, nrs. 2103, 2108 en 2151. 1044 T2 (microfiches 
Brussel), inv.nr. 500. 1045 FT, nr. 197. 1046 Chbk. III, 184; GJ (1998) 141 
(Ve). 1047 T2 (microfiches Brussel), inv.nr. 500. 1048 T311 
(Liauckemastate), inv.nr. 185. 1049 T311 (Liauckemastate), inv.nr. 
184. 1050 HvF YY15 129. 1051 T311 (Liauckemastate), inv.nr. 
183. 1052 HvdR, p. 73 en nr. 95. 1053 DVF (2000) 157 (nr. 
210). 1054 Onno Hellinga en Tom Sandijck, “Dekema Oudhof te 
Huizum, landgoed of luchtkasteel?”, TPeJ (2002) 29-64. 1055 ConEx, 
332. 1056 HvF EEE1 488; zie voor Jels afkomst: nr. E (sub Hanya in 
Holwerd). 1057 T5 (Staten na 1580), inv.nr. 2303. 1058 DVF (2000) 158 
(nr. 290). 1059 T311 (Liauckemastate), inv.nrs. 20, 518 en 519. 1060 T311 
(Liauckemastate), inv.nr. 81. 1061 OFO I, nr. 183. 1062 BB, 
404a. 1063 UvB, 36v; Stbk. II, 54 (aant. 43a). 1064 EHvD. 1065 RvA, 
nr. 1341; BH, 5. 1066 Swan, 52. 1067 UvB 36v. 1068 T1 (Saksische 
hertogen), inv.nr. 120. 1069 HdW, nr. 6634. 1070 UvB, 36v. 1071 Swan, 
31. 1072 Broos, 12-14 en passim. 1073 M.A. Beelaerts van Blokland, 
“Van Herema, van Tjum”, Nederlandsche Leeuw (1944) 6-14. 1074 WvT IV, 
215. 1075 Winsemius, 404. 1076 RvA, nr. 1904. 1077 RvA, nrs. 106 en 
530. 1078 T343 (Gabbema), inv.nr. 76. 1079 HvF YY1 233 en 
253. 1080 T326 (Schwartzenberg), inv.nr. 1050. 1081 OFO III, nr. 
5. 1082 OFO I, nr. 183. 1083 OFO III, nr. 6. 1084 FT, nr. 
30. 1085 OFO II, nr. 154. 1086 FT, nr. 58. 1087 RvA, nr. 1891. 1088 T1 
(Saksische hertogen), inv.nr. 120. 1089 Winsemius, 404. 1090 RvdA I, 
16, 29, 35 en 74; RvA, nrs. 74, 105, 107, 109, 587, 822, 822a, 2086, 2088, 2091, 
2105, 2107, 2136 en 2245. 1091 T343 (Gabbema), inv.nr. 76. 1092 Chbk. II, 
346. 1093 HvF YY1 157/161. 1094 Swan, 29. 1095 LWL1540, 
152. 1096 BB, 94b en 259b. 1097 HdW, nr. 7106. 1098 UvB, 
47v. 1099 OFO I, nr. 292. 1100 OFO I, nr. 379. 1101 Winsemius, 
319. 1102 OFO I, nr. 124. 1103 T1 (Saksische hertogen), inv.nr. 
120. 1104 Winsemius, 402. 1105 FT, nr. 80 1106 RvA, nrs. 1645, 1650, 
1655, 1985 en 2086; RvdA I, 50 en 279; II, 119, 123 en 132. 1107 FT, nr. 
104. 1108 UvB, 37. 1109 Nalezing, 50; FT, nr. 124; HdW, nr. 6594.  
1110 T343 (Gabbema), inv.nr. 76. 1111 Winsemius, 402. 1112 RvA, nrs. 
1985, 2002 en 2098; RvdA I, 261, 262 270 en 272. 1113 T343 (Gabbema), inv.
nr. 76. 1114 WvT V, 184-185. 1115 Chbk. II, 343. 1116 Swan, 
29. 1117 RvA, nrs. 1652, 2196 en 2197. 1118 Nalezing, 58. 1119 Swan, 
41. 1120 FT, nr. 127. 1121 HvF YY3 257; BB, 349-350. 1122 Swan, 
33. 1123 Chbk. II, 865. 1124 BB, 97-101. 1125 HvF YY3 264. 1126 Chbk. 
III, 184. 1127 T2 (microfiches Brussel), inv.nr. 500. 1128 DVF (2003) 47-
74; als uiterst belangrijke aanvulling op deze studie navolgende twee 
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bronnen. 1129 T5 (Staten na 1580), inv.nr. 2650. 1130 T5 (Staten na 
1580), inv.nr. 2655, 20v. 1131 GJ (1998) 140 (Vb); zie verder: nr. 
A-Vac. 1132 GJ (1997) 162 (noot 8); JR, 77; Stbk. II, 253 (aant. 15 en 
24). 1133 IB (1994) 160 (noten 142-144). 1134 T344 (Fries Genootschap), 
inv.nr. 1017. 1135 JR, 420. 1136 OFO I, nr. 99. 1137 GJ (1997) 164 (sub 
f ). 1138 E. Friedländer, Ostfriesisches Urkundenbuch, I, Neudruck 
(Wiesbaden 1968) nr. 302; WvT IV, 68. 1139 WvT IV, 72. 1140 Ibidem; 
PvT, 11. 1141 WvT, 5-10; vergelijk: Steensma, 11-16; Noomen, Stinzen, 101-
117. 1142 WvT IV, 90 (daechs nae S. Franciscus dach worde Schelte 
Roorda ghenoemen wt die kercke toe Harlingen, ende dootgeslaegen  
van Haring toe Wondse ende Bonne Bonninga, om wraeck van  
Douue Gerbranda doot); PvT, 13-14 (Schelta Roerda doodgeslagen door 
Haring van Woldens en Bonna Boyngha). 1143 OFO IV, nr. 112 (r. 187); 
Noomen, “Cammingha”, 74 (nr. XII.e2). 1144 OFO I, nr. 108. 1145 OFO 
I, nr. 126. 1146 OFO I, nr. 129. 1147 OFO I, nr. 157. 1148 OFO I, nr. 
171. 1149 OFO II, nr. 217. 1150 OFO I, nr. 201. 1151 OFO IV, nr. 35.  
1152 WvT IV, 116-117. 1153 OFO I, nr. 222. 1154 OFO I, nr. 241. 1155  
OFO I, nr. 254. 1156 OFO I, nr. 434. 1157 UvB, 62a. 1158 OFO II, nr. 
98. 1159 WvT IV, 72. 1160 OFO II, nr. 123. 1161 WvT IV, 162-166; en 
vergelijk de vele oorkonden die op deze vete betrekking hebben: OFO II, 
nrs. 128, 130, 131, 136-140, 144, 145, 147, 148, 150 en 154; Singels, nrs. 51a-m en 
52a-n. 1162 OFO II, nr. 154; IV, nr. 75. 1163 SnRec, nr. 36. 1164 WvT 
IV, 226. 1165 Winsemius, 319. 1166 Winsemius, 403. 1167 OFO II, 
nr. 117. 1168 SnRec, nr. 952. 1169 JR, 416; UvB, 46v; EHvD. 1170 UvB, 
33a; GJ (1997) 164 (sub d). 1171 OFO III, nr. 9. 1172 WvT IV, 176; EHvD.  
1173 SnRec, nr. 3. 1174 WvT IV, 177. 1175 SnRec, nr. 934. 1176 SnRec, 
nrs. 1199, 1439 en 1508. 1177 WvT IV, 229. 1178 Pax, nr. 179. 1179  
Winsemius, 403. 1180 RvdA III, 25, 35, 45 en 51; RvA, nrs. 1187, 1217 en 
1220; UvB, 56. 1181 HvF WW2 71, 135 en 701. 1182 RvdA II, 295. 1183 T1 
(Saksische hertogen), inv.nr. 120. 1184 Winsemius, 402. 1185 RvdA II, 
24, 33, 38-39, 52, 292-293, 295 en 359; RvA, nrs. 590 en 1125-1126. 1186 RvdA 
III, 245, 265, 268 en 271. 1187 HvF YY4 142. 1188 T345 (Aanwinsten), inv.
nr. 717. 1189 GJ (2010) 272-273. 1190 HvF YY4 185. 1191 HvF YY6 
413. 1192 HvF YY10 160/313; YY13 151. 1193 ORA Y4 179. 1194 ORA 
Y11 88; zie voor de onderlinge familieverhoudingen: Stbk. I, 216-217 en  
363; vergelijk: HvF YY20 49. 1195 SnRec, nrs. 94-96; Nalezing, 91; WvT  
IV, 231. 1196 T1 (Saksische hertogen), inv.nr. 120. 1197 Winsemius, 
404. 1198 RvdA II, 131, 138 en 142. 1199 UvB, 46v-47. 1200 Stbk. I, 
95. 1201 HvF YY3 150. 1202 UvB, 38v-39; HdW, nr. 6268.  1203 D. van 
Weezel Errens, “De zolderschilderingen in de oude kerk van Terkaple”, 
DVF (1990) 75-100, aldaar 92-96. 1204 Nalzeing, 93; Napjus, 
91. 1205 EHvD; HdW, nr. 5891 (met 155[5] als vermoedelijk foutief 
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aangevuld sterfjaar van His). 1206 PI, nr. 4304; ConEx, 349; zie ook: J. 
Belonje, “De Roorda-zerk te Terkaple”, GJ (1980) 86-87. 1207 T344 (Fries 
Genootschap), inv.nr. 1017; de drie mededelingen tussen vierkante 
teksthaken zijn vanuit de marge toegevoegd. 1208 UvB 39, 46v en 
52v. 1209 SnRec, nrs. 3327 en 4244. 1210 Andringa II, 30-35. 1211 SnRec, 
nr. 14; Hettinga, 12 (nr. II-B) en 18 (nr. III-B). 1212 Winsemius, 
319. 1213 SnRec, nr. 510. 1214 WvT IV, 227. 1215 OFO II, nr. 350; 
Sipma heeft deze akte op onduidelijke gronden op ca. 1530 gedateerd. 
Evenwel blijkt genoemde Grovestins, in 1505 onder de edelen van 
Leeuwarderadeel vermeld, in 1511 niet meer in leven te zijn. 1216 T1 
(Saksische hertogen), inv.nr. 120. 1217 Winsemius, 404. 1218 SnRec, nr. 
3651. 1219 Nalezing, 91. 1220 RvdA II, 116, 128-135, 138, 142, 152 en 359; 
OFO IV, nr. 214 (r. 101). 1221 ORA Y5 368 (sub G). 1222 T343 (Gabbema), 
inv.nr. 76. 1223 FT, nr. 90. 1224 UvB, 52v. 1225 UvB, 46v. 1226 UvB 
56v. 1227 Vigliana, 115-116. 1228 OFO II, nr. 16; zie voor de datering: 
Oebele Vries, Correcties op P. Sipma, Oudfriesche oorkonden I-III (Groningen 
1984) 92. 1229 WvT IV, 225-226. 1230 P. Gerbenzon, “In âld ex-libris”, 
IB (1951) 156-162; G.J. Jaspers, “Een tweede schenking uit de bibliotheek 
van Low Broers Bonninga”, IB (1985) 40-45. 1231 UvB, 46v; vergelijk: GJ 
(2009) 53 (noot 158). 1232 FT, nr. 165. 1233 FT, nr. 211. 1234 HdW, nr. 
6954; GJ (2010) 269-270. 1235 FT, nr. 175. Zie voor Sytses vrouwen en 
dochter verder: GJ (2009) 53 (IVd). 1236 FT, nr. 159. Zie voor Jelle en Teet 
verder: GJ (1996) 180 (nr. IV.3). 1237 SnRec, nr. 328. 1238 RvdA II, 37 en 
39. 1239 JR, 415. 1240 HdW, nr. 6637; UvB, 42v-43. 1241 OFO I, nr. 
414. 1242 OFO I, nrs. 460 en 469. 1243 FT, nr. 77. 1244 OFO IV, nr. 
203. 1245 RvA, nr. 245. 1246 Chbk. II, 537. 1247 T311 (Liauckema), inv.
nr. 189. 1248 IB (2000) 49 (noot 139). 1249 Oebele Vries, “Naar ploeg en 
koestal vluchtte uw taal”; de verdringing van het Fries als schrijftaal door het 
Nederlands (tot 1580) (Leeuwarden 1993) 82 en s.v. 1250 RvdA I, 10. 1251 IB 
(2000) 49 (noten 137 en 138). 1252 Ibidem (noot 139). 1253 Zijlstra, nr. 
8027. 1254 GJ (1984) 65-95; GJ (1989) 75-76; GJ (1994) 41-44; zie voor een 
recent overzicht van de oudste generaties: Noomen, Stinzen, CD sub 
Wymbritseradeel, Oppenhuizen, Reynarda, sub Doniawerstal, Teroele, 
Reynarda, en Tjerkgaast, Reynalda. 1255 P. Reenalda, Het oud Friese 
geslacht Reynalda (2 dln.; [Wassenaar 1961]). 1256 Andreas Cornelius, 
Chronyk en waaragtige beschryvinge van Friesland (Leeuwarden 1742), 97 en 
277. 1257 Chbk. I, 181. 1258 GJ (1989) 76; J.A. Mol, “Haskerkonvint 1464-
1521: it sukses fan in Windesheimer kleaster”, DVF (1993) 25-62, aldaar 33-
34. 1259 RvdA II, 41. 1260 OFO II, nr. 231. 1261 RvdA I, 257-260 en 
262. 1262 Buijtenen, Leppa, 97. 1263 HvF YY2 118. 1264 BB, 109b en 
111a. 1265 Winsemius, 403. 1266 RvdA II, 31 en 40. 1267 RvdA I, 
263. 1268 GJ (1989) 76. 1269 FT, nr. 15; vergelijk: GJ (1994) 42; GJ (1997) 
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170 (nr. 5). 1270 Noomen, CD sub Doniawerstal, Langweer, 
Douma. 1271 GJ (1984) 65-66 en 77; GJ (1994) 42; zie ook: Noomen, CD 
sub Doniawerstal. 1272 JvD, 518-521; Andringa I, 15; GJ (1994) 
42. 1273 RvdA II, 36. 1274 Zijlstra, nrs. 7620 en 7621. 1275 HvF 
CC. 1276 T323 (EVC), inv.nr. 5161. 1277 Andringa I, 15 (sub f ), 17 (nr. 6) 
en 23 (nr. 61). 1278 HvF YY4 178; deze zoon Rienck moet niet verward 
worden met zijn gelijknamige neef dr. Rienck (Poppes) Andringa: Andringa 
I, 29 (nr. 631); Zijlstra, nrs. 6535 en 9809. 1279 WYM C1 3v. 1280  
Andringa I, 23, nr. 61; T2 (supplement microfiches Brussel), inv.nr. 1068;  
J. Carolus, De rebus Casparis à Robles Billaei in Frisia gestis commentariorum  
(Leeuwarden 1731) 139. 1281 PI, nr. 5476. 1282 Andringa I, 28 (nr. 
612). 1283 GJ (1994) 44-47; TPeJ II, 58-59. 1284 TPeJ II, 58 (noot 
40). 1285 HvF YY2 200; GJ (1994) 47 (noot 78). 1286 HdW, nr. 
5331. 1287 Zijlstra, nr. 2703. 1288 TPeJ II, 64 (nr. 6). 1289 Zijlstra, nr. 
8956. 1290 HvdR, nr. 86. 1291 HvF YY6 165. 1292 RR, 127. 1293  
Ibidem; zie voor hen verder: GJ (1994) 46. 1294 HvdR, nr. 86. 1295 IB 
(1969) 163 (nr. 38). 1296 ConEx, 350; T345 (Aanwinsten), inv.nr. 
122. 1297 T5 (Staten na 1580), inv.nr. 2296. 1298 R.L.P. Mulder-
Radetzky en B.H. de Vries, Geschiedenis van Oranjewoud (Alphen aan  
den Rijn 1989), 3. 1299 HEN K2 92. 1300 T326 (Schwartzenberg), inv.
nr. 1619. 1301 HvF YY14 238, 239 en 306. 1302 GJ (1994) 43. 1303 BH, 
257-258. 1304 OFO IV, nrs. 181, 182 en 189. 1305 OFO IV, nr. 
213. 1306 RvdA II, 289, 291 en 294; RvA, nr. 1240. 1307 WvT V, 
166. 1308 Chbk. II, 343. 1309 OFO, nr. II 304. 1310 OFO II, nr. 
309. 1311 FT, nr. 38. 1312 OFO II, nr. 323. 1313 HEN K1 195 en 
221. 1314 HvF YY3 493. 1315 HvF EEE1 57. 1316 HEN K2 471. 1317 PI, 
nr. 3630.
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>  Bijlage

/257/ genealogia ayttana de folcardi ayttae parentibus paternis ac maternis, 

ejusdemque descendentibus ac collateralibus.

[A-I] Folcardus Aytta senior & tres ejus liberi.

Folcardus Aytta filius Gerbrandi Aytta & Jetz Bukama, avum habuit paternum Ferricum 

seu Ferck Aytta, ejusque pater fuit Folcart Aytta senior, filius Gerbodi sive Gerbrandi, 

& Auch Aytta, qui habet tres proles, Ferricum praedictum & duas filias. Quarum 

una nupsit Ludolpho sive Liouwe patri Sibonis Tyepnia, altera nupsit Douuoni filio 

Gekonis de Vinya in Berdehuysum dicto Gekinga, ex qua natus fuit Boete Gekinga, 

pater M. Sydts Vicarii in Berdehuysum, & Pibonis patris Dominici Pibonis, consulis 

Leovardiensis. Fuerunt autem inter se consobrini Gerbe Aytta, Sibe Tyepnia & Boete 

Gekinga, filii videlicet fratris & duarum sororum.

[A-II] Ferricus filius Folcardi & uxor ejus Sydts & quatuor ejus liberi.

Avia autem paterna ejusdem Folcardi uxor Ferrici vocata fuit Sydtz ex familia de 

Hemrichem in Verragae, cujus patri nomen fuit Bucho, a quo Gerbrandi filius M. Bucho 

nominatus fuit, & Rintzius Gerbrandi patera filium etiam habuit ejusdem nominis 

Buchonem in adolescentia natum.b

Ipse autem Ferck & Sydtz liberos habuere quatuor, videlicet M. Buchonem, Gerbrandum 

supra nominatum, Rintzium & filiam Jouch.

[A-IIIa] M. Bucho filius Ferrici.

Mr. Bucho sacerdos & praebendarius in Wirdum vir bene doctus avitam possessionem 

Aytta, quae ei in divisione paternae haereditatis obtigit, testamento reliquit Rintzio 

& /258/ Gerbrandoc praedefuncti prolibus. Hic autem Boke testamento Auch Aytta 

ascripsit se ejus fuisse praenepotem, tametsi ex haeridibus in eo denominatis non satis 

apparere potest.

[A-IIIb] Gerbrandus Aytta & decem ejus liberi.

Gerbrandus autem dicti Ferrici filius moriens quatuor reliquit filios & sex filias ex Jetz 

Bukama, quarum nomina sequuntur, M. Bucho, M. Ferck, Vytze & Folckert, filiarum 

autem nomina sunt, Mintz, Swob, Fercku, Sydtz, Auch & Saep; & praeter hos Gerbe 

reliquit filium naturalem Jouw.

[A-IVa] M. Bucho.

a Lees: frater.
b Lees vermoedelijk: mortuus.
c Gerbrandi. Opinor.
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M. Bucho (qui vocatus etiam fuit Bernardus Bucho de Zuichem) Decanus Hagensis, 

& antea pastor in Zuichem, Grouw, Huysum, Wirdum, & successive primarius pastor 

in majori ecclesia Leoverdiensi, nec non Caesareae Majtis. in Frisia ac Hollandia 

Consiliarius, cujus Coenotaphium exstat in aedibus Zuichemensibus, quale sequitur:a

cujus effigiem tabella affixa exprimit,

ejus vitam famamque

morti superstitem lector paucis cognoscere

non graveris.

bernardo buchoni ab aytta

huic nomen fuit.

zuichemium genuit

lovaniensis academia liberalibus artibus

excoluit,

primusque ibi inter innumeros de laurea

certantes praemium adolescens

accepit.

deinde vero multis ejusdem gymnasiib functum

honoribus, ac juris utriusque studio

scientiaque clarumc

illustrissimus princeps

albertus saxoniae dux,

belgicae generalis gubernator,

consiliis suis in frisiae administratione

adhibuit, /259/

 ac ob doctrinam, prudentiam, virtutem,

atque industriam,

in primis charum habuit, liberisque moriens

commendavit.

cujus deinde filio

ac successori georgio saxoniae itidem duci

fidelissimum consiliarum regentemque

in frisia exhibuit,

donec ea provincia sub augustissimi principis

caroli quinti caesaris,

a  P. Winsemius in Chron. Fris. Vern. fol. 488 affirmat hoc Caenotaphium a Viglio 
possitum fuisse memoriae patrui sui, in tabella literis aureis exaratum: quod ipsum 
ille exhibit literis majusculis: diversum nonnihil ab auctore hujus genealogiae. Quare 
juverit has discrepantias adnotare, & Winsemii lectionem in hoc margine adjicere: 
quamvis neuter dicat hausisse se ex autographo.

b Gymnasii ejusdem.
c Praecellentem.
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regisquea hispaniarum, archiducis austriae,

comitis hollandiae etc. imperium

venit:

a quo primi quoque consiliarii dignitate

ornatus,

rebus ibi oppido turbulentisb

c ac bello per ducem gelriae, rebellesque quosdam

excitato implicitis, maxima saepe pericula

prudentia sua avertit.d

leovardiam obsidione gelrorum pressam

in fide retinuit,

multisque legationibus honestissimis

ad imperatorem maximilianume

f regemque francorum franciscum

et

henricum septimum anglorum regem

functus,

aetate et curis fessus,

in palatio hagensi collegio canonicorum

decanus praefectus,

et consulatu in suprema hollandiae curiag

donatus

vitam peregit.

cujus inter alias insignes virtutes,h

i illa silentio praetereunda non est,

quod studia litterarum summo ardore

provexit, ac cum multos,j tum

viglium zuichemium /259/

ex fratre folcardo nepotem,

secretioris consilii caesaris ac regiae majestatis

praesidem,

et ordinis aurei velleris cancellarium,

a Regis Hispaniarum.
b Turbatis.
c Partiumque discordia ac bello implicitis.
d Fortiter patria avertit.
e Maximilianum Imperatorem.
f Regesque Francorum & Anglorum functus.
g In nonum annum fungens vivendi finem fecit.
h Virtutes insignes.
i Illa non tacenda est.
j Alios.



289genealogia ay t tana

et ipse diligenter erudiit,
a et ad persequenda studia, vivens,

moriensque sumptu suo liberaliter

adjuvit;
b qui obiit anno dni m. d. xxviii.

iiia. die decemb. aet. suae lxiii.c

[A-IVb] M. Ferck Aytta.

M. Ferck praebendarius in Wirdum, factus sacerdos anno 1496. obiit ibidem anno 1500. 

cui frater Bucho epitaphium insculptum lapidi, tale posuit.

bucho u. j. licentiatius

hujus ecclesiae pastor

dno: ferrico u. j. baccalaureo

fratri suo

posuit.

relinquenti benedictio

tollenti anathema.

[A-IVc] Vitus Aytta.

Vytze sive Vitus ab avo materno nomen habens, tertius Gerbrandi filius in adolescentia 

mortuus fuit anno 1490. Fuere autem plures ejusdem nominis filii Gerbrandi & Jetz, 

sed qui in puerita obiere.

[A-IVd] Folcardus Aytta & novem ejus liberi. [A-Va] Gerbrandus Aytta primus.

Folcardus quartus filius (cujus nominis fuere & alii praemortui, unde dicere solet sibi 

hoc nomen inditum fuisse ut cito moreretur, qui tamen pervenit ad sexagesimum 

aetatis suae annum, videlicet natus anno 1489. circa festum Sancti Matthaei, & 

mortuus anno 1544. mense Martio) septem reliquit liberos ex Ida Hanya, & post ex 

quadam Wobelia filium Folcardum praepositum Bethuniensem, & filiam. Contraxit 

autem matrimonium anno 1503. ac primogenitus ejus filius fuit Gerbrandus, patris 

ejusdem nomen referens, qui in pueritia obiit apud aviam in Zuichem anno 1513. 13 die 

Septembris. /261/

[A-Vb] D. Viglius Aytta.

Secundus ejus filius fuit Viglius Aytta qui cognominatus fuit Zuichemus, natus anno 

1507. 19 die Octobris J. U. Doctor, Caesarei & Regii Consilii Praeses, qui uxorum duxit 

a & ad Studia prosequenda.
b Qui. abest a lectione Winsemii.
c  Apud Winsemium additur: Sepultus in Haga Comitis. Viglius Zuichemius patruo suo 

piet. test. P.C.
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Bruxellae D. Jacobam Damant, qua mortua anno 1552. in Praepositum S. Bavonis ac 

Cancellarium Ordinis aurei Velleris promotus fuit.

[A-Vc] Rintzius Aytta.

Rintzius tertius filius Gritmannus in Dongerdeel ad orientem, duas habuit uxores 

Idam filiam Tsiart Hettema ex matre de Mershorne in Poppingawier, qui habitavit in 

Schierehuys, & alteram Joannam Rommers filiam M. Joannis Rommers Consiliarii 

in Senatu Frisiae, quae mortuo marito nupsit Dodoni Sierchsma qui primo marito 

successit in Gritteniam, verum ex neutra reliquit liberos, sed unicum tantummodo 

filium naturalem M. Joannem Canonicum Ariensem.

[A-Vd] Serip Aytta & novem ejus liberi.

Quartus filius Serip Gritmannus in Winbriseradeel, qui ex Barbara Hettonis Hettema & 

Hacke Roerda filia, numerosam prolem progeneravit, & moriens paulo post conjugem 

Barbaram anno 1556. novem liberos superstites reliquit.

[A-VIa] Jetzia Albada.

Jetziam uxorem Doctoris Aggaei Albadae ex quo unicum duntaxat filium obtinuit 

Aggaeum caeteris praemortuis.

[A-VIb] Bucho Archidiaconus.

Buchonem sacrae theologiae doctorem canonicum Sti. Bavonis & Archidiaconum 

Iprensem.

[A-VIc] Hackia Mellama.

Hackiam in primo matrimonio junctam Doctori Bernardo Meylama, consiliario Regio 

in Senatu Frisiae, ac deinceps Andreae Donya, & Vibrando ab Reen.

[A-VId] Folcardus Officialis Atrebatensis.

Quarto M. Folcardum Aytta U. J. Licentiatum Canonicum & officialem Atrabatensem, 

ac deinde Canonicum majoris ecclesiae Trajectensis.

[A-VIe] Doctor Hector Aytta.

Quinto Hectorem J. U. Doctorem & Consiliarium Regium in Senatu Frisiae, qui ibidem 

uxorem duxit Baukiam filiam M. Joannis Buygers Gritmanni Leovardiensis, natus anno 

1546. ex qua unicum suscitavit filium Viglium haeredem bonorum Zuichemensium, 

atque Hectore defuncto nupsit cuidam doctori Jacobo Buricio.

[A-VIf ] D. Vibrandus Aytta.

Sexto Vibrandum J. U. Doctorem & professorem ordinarium ac rectorem Dolanum 

natum anno 1549. aut 48.



291genealogia ay t tana

[A-VIg] Tzierck Aytta.

Septimo Tzierck sive Theodoricum. Hic obiit Dolae in Burgundia. /262/

[A-VIh] Ida Aytta.

Octavo Idam nuptam Doctori Godefrido a Moseynbreuck Dordracensi.

[A-VIi] Joest Aytta.

Nono Jodocam sive Josinam uxorem Petri a Tetlum: quorum pater Serip Aytta anno 

1531. cum praefata Barbara Hettema, matrimonium per dispensationem Apostolicam 

contraxit, erant enim conjuncti invicem in tertio & quarto gradu, cum Barbara proneptis 

esset Ritziae Aytta, & Serip nepos Gerbrandi Aytta fratris ipsius Rintzii. Barbarae autem 

mater nata fuit ex Tzerck Roerda filio Popkonis Roerda, cujus Tzerck Roerda frater fuit 

Liouwe Popkonis & Riourdt Popkonis, quorum alter Liouwe Romae obiit, Pontifici 

Leoni imprimis gratus ob vocis excellentiam, filiumque reliquit Bascantorem Capellae 

Cesareae Decanum in Anderlecht prope Bruxellam, D. Matthiam. Riourd autem filium 

Popkonem reliquit tempore regiminis Geldrorum Gritmannum in Wimbriseradeel. 

Hackiae autem mater vocabatur Jodoca & post primum maritum mortuum Hackia 

secundo nupsit Lolcke a Rheen patri Hette Lolckesz, & Thiet uxoris Gerbrandi Aytta 

filii Folcardi Aytta, & fratris Serip Aytta mariti Barbarae.

[A-Ve] Rintz Montzima & quinque ejus liberi. [A-VIj] Bucho Montzima.

Rintz quinta proles Folcardi ac Idae anno 1539, 19 Aprilis celebravit nuptias cum 

Popkone a Montzima in Bly ex quo procreavit filium Buchonem sacrae theologiae 

Doctorem Canonicum majoris Ecclesiae & Praepositum Sti. Joannis Trajectensis.

[A-VIk] Bauckia Montzima. Obiit in Bly ac in paterno sepulcro sepulta.

Bauckiam filiam uxorem Jelger Feitsma ex quo filiam habuit Rintziam Leovardiae in 

aedibus Pauli Brecker mortuam & in ecclesia Zuichemensi sepultam, ac eo defuncto 

Pauli Brecker Gritmanni in Dongerdeel occidentali ex quo habuit filiam Rintz & filium 

Popkonem qui in pueritia obiit.

[A-VIl] Tako Montzima.

Tertio Takonem qui uxorem duxit filiam Graphiarii Trajectensis Gisleni Scribae ex qua 

inter caeteros habuit filios Serapionem postea societati Jesu ascriptum, Cornelium, 

Popkonem & filias Rintz, Barbaram, Elizabetham, Viglium, Gislenum.

[A-VIm] Ida Montzima.

Quarto Idam nuptam Liouwe Vatnia quae liberos non reliquit, quae in Zuichem mortua 

& sepulta.

[A-VIn] D. Folcardus Montzima.

Quinto Folcardum U. J. Doctorem & Canonicum Sti. Salvatoris natum anno 1546. 
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quorum parentes ambo diem /263/ extremum clauserunt anno 1547. mense Decembri. 

Ipsorum autem habitatio erat in Bly, ubi sita est possessio Montzima, pertinetque 

ibidem ad Dukonem a Martena possessio Vuama quae anno 1585. vendita est, & ad Vlke 

Alua possessio Ebinga.

[A-Vf ] Mintz Hoytema filia Folcardi & ejus liberi quinque. [A-VIo] Tieth Hoytema.

Sexta proles Folcardi & Idae vocata fuit Mintz juncta matrimonio Jelle Hoytema alias 

Wolfarda filio Bouuonis, qui liberos reliquere Tieth nuptam Geroldo dicto Montzima 

sive Gerritsma Oldermanno in Dockum, ac deinde cuidam medicinae Doctori Andreae 

Doccomensi.

[A-VIp] Jetz Hoytema.

Secunda filia dicta Jetz primo matrimonio juncta fuit M. Franckoni a monte Delphensi 

Regio Consiliario in Senatu Hollandiae, ac post in magno Consilio Mechliniensi, a 

cujus morte nupsit M. Jacobo Hessel Consiliario Regio in Flandria, ex quo reliquit 

Folcardum & Mariam filium & filiam.

[A-VIq] Mintz Hoytema.

Mintz Hoytema tertia filia nupta fuit Igramo ab Acchelen Consiliario & post Praesidi 

Regio in Senatu Phrisiae, qui quoque reliquit ex ea Folcardum.

[A-VIr] Ida Hoytema.

Quarta filia vocata Ida, nupsit M. Guilielmo Cripio pensionario Delphensi, ac post Regio 

Consiliario in Hollandia, ex quo unicum habuit filium sed ante matrem mortuum.

[A-VIs] Jel Hoytema.

Quinta mutato nomine a patre nominata Jel nupsit M. Cornelio Ooma Consiliario in 

Hollandia ex quo filios habuit duos Folcardum & Hermannum, ac filias Mintziam & 

Idam &c. mater autem earum Mintz obiit ex partu anno 1549. quam maritus paulo post 

fecutus fuit.

[A-Vg] Gerbrandus Aytta filius Folcardi.

Gerbrandus minor natu filius Folcardi & Idae natus anno 1519. fuit Gritmannus in 

Wimbrisderadeel, ac uxorem habuit Thetam filiam Folcke ab Rheen, ex qua aliquot 

habuit filias, sed duas duntaxat conjugatos, videlicet Idam nuptam Feickoni Fritema 

Quaestori Regio in Groninga, natam anno 1544. quae plures reliquit liberos, videlicet 

Buchonem, Eduard & Thiet. &c.

a  Lege: Oem. Porro hic Cornelius est fil. Hermanni, cujus frater Joannes genuit alium 
Hermannum, e quo nata est Maria Cornelia Oem quae nupsit an. 1645. Cornelio 
Hoynck avo meo, Domino de Papendrecht & Matena. Proinde avus meus & Gellia 
Hoytema fuerunt affines in 2. & 3. gradu mixto.
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[A-VIw] Folcardus Aytta filius Gerbrandi junioris.

Jaquelina autem altera filia ejusdem Gerbrandi nata anno 1554. matrimonio juncta fuit 

Petro Buygers filio M. /264/ Joannis Buygers Gritmanni Leovardiensis. Petrus autem 

socero Griteniam supradictam resignante in ea illi successit. Filiae autem aliae duae 

Hack, Joest & Barbara in pueritia mortuae sunt. Genuit autem ex Thiet Gerbrandus 

anno 1546. filium Folcardum qui in florenti aetate Madriti in Hispania anno 1571. mense 

Septembri obiit. Post Thetae autem mortem Gerbrandus ex concubina Catherina Petri 

filium reliquit Ferck quator annorum cum ipse Gerbrandus moreretur in Zuichem 

anno 1573, die ... Aprilis rediens ex Brabantia ubi fratrem Viglium Praesidem visitaret, 

qui predictum ejus filium legitimari curavit.

Folcardus autem conjuge defuncta in viduitate ex Vobelia concubina genuit duas 

proles Mariam quae unicam reliquit filiam Idam & filium posthumum M. Folcardum 

Praepositum Bethuniensem & canonicum Sti. Bavonis apud Gandavum.

[A-IVe] Mintz Aytta filia Gerbrandi & sex ejus liberi. [A-Vi] M. Tzalingus & Dothias. [A-Vj] 

Boko.

Inter filias autem Gerbrandi & Jetz senior fuisse videtur Mintz Aytta quae obiit anno 

1515. prima Octobris. Et ex Doytse Bayarda reliquit duos filios artium magistros, 

sacerdotes Tzalingum & Dothiam antea dictum Pibonem qui post pastoratus ab ipsis 

administratos, possederunt liberum beneficium in Zuichem, ubi & mortui sunt. 

Reliquit eadem Mintz filium quoque Bokonem qui ex prima conjuge Vitz generavit 

Jorrit Bokosoen, qui ex N. De Ringia reliquit filium M. Haringum Vyarda, Pastorem in 

Zuichem & Bockonem. Ex secunda autem uxore Renia cognata sua filia Liouwe Tyepnia 

cum licentia Apostolica, progenuit Doitse & Vytz, uxorem Joannis Memartsoen Hillema 

& Buchonem.

[A-Vk] Edo & octo ejus liberi.

Edo autem quartus ex Gees filios habuit quator totidemq. filias, videlicet Doitse Pibe, 

qui duxit filiam Kemponis Vuya. Bouwo & Edo, nec non filias Annam, Ulck, Mintz & 

Sydts uxorem coloni in Hemrichein.

[A-Vl] Ael. [A-Vm] Catharina.

Ael filia Dothiae, & Mintziae Aytta nupta fuit Folie Eyskis in Aldeborn, ex quibus 

descendunt Yeske in Aldeborn, Doitze habitans in parva possessione de Hemrichein. 

Ael nupta Douwe Piebis in Grouw, Sep nupta Vytze Pibis in Grouw. Et N. filia nupta 

Segero in Irusum. Habuit & Mintz alteram filiam dictam Catharinam, cujus liberi mihi 

non satis cogniti. /265/

[A-IVf ] Swob Aytta filia Gerbrandi.

Swob altera filia Gerbrandi, & Jetz, quae habitavit cum M. Buchone fratre pastore tum 

in Grouw, nupta fuit Ulbae Hillesoen in Eeschem, & praefata Swob obiit anno 1494. 

relicto filio & filia.
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Filius dictus Hille duxit Reynsch Doukonis Leovardiae, qui non reliquit ex ea liberos, 

& Ebel uxorem Idts Lilchlis ex Geesterland filium reliquit Hille, & Mariam uxorem 

Siche Esges, ex quo habuit duos filios & unam filiam nuptam M. Sabino Bomelio 

Burgimagistro in Snekis.

[A-IVg] Sydtz Aytta filia Gerbrandi & ejus liberi sex. [A-Vp] Rintz. [A-Vq] Sydtz. [A-Vr] Saep.

Sydtz tertia filia Gerbe & Jetz nupta Renich Sjourtz Camstra, qui nullum filium reliquit, 

sed multas filias videlicet Rintz nuptam Gerloff Ephis quae filiam Bauch reliquit 

monialem in Smalingeree, & Sydtz uxorem Wibe Gerritsoen in Beers, & filios duos 

Auche Gelofsoen in Werragae, & Reynicum Gerlofsoen, qui haereditavit possessionem 

Bolle in Egum confiscatum ob factionem geusianam. Altera filia Renich Jouwsoen [!] 

vocata similer [!] Sydtz, nupta fuit Hette Gerritsoen Friesma qui inter caeteros reliquit 

filium Romke Hettesoen Gritmannum in Stellincwarf, Saep uxor Jan Brunssoen, Jet 

uxor Teke Donnesoen, & Vuytz uxor Vitze Heransoen.

[A-IVh] Ferrica Aytta filia Gerbrandi & ejus liberi. [A-Vt] Gerbe Saekesoen. [A-Vu] Aet Fercu filia. 

[A-Vv] Swob filia Fercu. [A-Vw] Sipk Fercu filia. [A-Vx] Sake. [A-Vy] Saek. [A-Vz] Sydtz.

Ferrica sive Fercku quarta filia Gerbrandi & Jetz, fuit in primo matrimonio conjuncta 

Saecke Sipkesoen, qui obiit anno Dni. 1498. Reliquit autem ex eo filium unum & tres 

filias. Filius vocatus Gerbe Sakesoen habitans in Freins, duxit Jel filiam Bone Boersoen 

ex Ulck filia Saecke Popkema in Weydum, ex quo natus est Saecke Gritmannus in 

Idarderadeel pater Sibrandi bursarii in Collegio Vigliano Lovanii, & alias sex filias, 

Saeck, Thietz, Ulck, Jetz, Anna, & Rixt. Aet autem ejusdem Fercu filia nupta Aette 

Ritsartsoen, filios reliquit Ritzardum, qui habitavit in Zuichem, reliquitque filios 

Rintze, Folcardum & Attonem Canonicos, & aliquot filias. Reliquit & Aet Buchonem 

habitantem in possessione paterna in Zuichem, & Rintzium sine liberis mortuum. 

Swob altera filia Fercu ex Boite Bougesoen reliquit Bouwe & fratres & sorores ejus. Sipk 

tertia filia Fercu ex Saeck monialis mortua est in monasterio Foswert. Ex altero autem 

matrimonio Sydtse Atesoen praedicta Fercu, habuit filium unum & duas filias. Filius 

Sakas ex Anna Alua habuit filium Adolphum sive Aloff habitantem in possessione /266/ 

Aytta in Roerdehuysum, & praeter hos Saecke, Fercu, Lutz & Bauch, & post obitum 

Saecke, Anna ejus vidua commigravit in Egum in possessionem Idsinga. Saeck prima 

filia Fercu ex Sydtse juncta fuit matrimonio Idtz Idtsoen de Roerda, qui habitavit inter 

Irsmazil & Egum in Niedam parochiae de Grouw. Altera Fercu filia & Sydtze dicta 

Sydtz, qui obiit anno 1554. uxor Pier Fokes reliquit filiam nuptam Hette Vibesoen, qua 

mortua proles eam mox secuta, haereditatem transmisit ad patrem Hette Vibesoen. 

Reliquit & Sydtz filium Buchonem simplicem, sed tamen conjugatum, qui & ipse 

liberos reliquit.

[A-IVi] Auck Aytta filia Gerbrandi.

Auck quinta filia Gerbrandi & Jetz habitavit cum M. Ferck fratre & nupsit, matre 

inconsulta, Riourt Vobbesoen habitanti in Weydum patrueli Feke Jugels vicini 
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Zuichemensis, quae matrem visitando in Zuichem ibi obiit ex prole, qua postea 

defuncta, haereditatem marito quaesitam, Jetz mater redemit.

[A-IVj] Saep. [A-IVk] Jouw bastardus Gerbrandi.

Postrema filia Gerbrandi & Jetz, dicta Saep, non reperitur fuisse nupta. Habuit autem 

Gerbrandus filium naturalem aut basterdum dictum Jouw qui anno .... periit. Qui & 

ipse filium reliquit Gerbe in Grouw & Aet filiam ex qua natus est Auche & Jouw qui 

habitaverunt cum Folcardo Aytta ipsius Jouw fratre legitimo.

[A-IIIc] Rintzius Aytta Ferrici filius & ejus liberi. [A-IVl] Haye. [A-IVm] Bane. [A-IVn] Bucho. 

[A-IVo] Sydtz filia Rintzii Aytta & ejus liberi. [A-Vaa] Hette Hettema.

Rintzius Ferrici Aytta tertius filius ex divisione paternae haereditatis possedit 

Hemrichein & coloniam juxta lacum in Verragae in Douvier. Uxorem habuit Swob 

Heringa ex qua filius ei natus fuit, dictus Haye Blynxstra a possessione Blynxstra 

in Achrum, quam occupavere Douvemani, de qua longa lis Rintzio ejusque liberis 

cum ipsis fuit. Liberos autem legitimos Haye non reliquit, sed unicam tantummodo 

filiam naturalem dictam Feich. Habuit & Rintzius alterum filium dictum Bane, 

qui, uxore de Jelmersma mortua, filio haeres existens possessionem Oppehem ad 

se devolutam presbiteris in Wirdum testamento reliquit. Fuit & praedicto Rintzio 

alter filius Bucho in pueritia mortuus. Filiam vero unicam reliquit a matris nomine 

dictam Sydtz nuptam in primo matrimonio Feiche Hettema, qui obiit anno Domini 

1492. filio unico relicto ex Sydtz Hette Hettema, qui ex hac [!] Roerda genuit Barbaram 

uxorem Serapionis Aytta cog- /267/ nati sui. Genuit itidem Hette filiam Aet nuptam 

Liouwe Mellema Burgimagistro Leovardiensi patri Magdalenae &c. Item & filiam 

Tzerck nuptam Petro Tzalingi, ex qua processit Tzerck Pieters, & Hach nuptam 

Thaddaeo Hoppers &c. Item Feich quae olim monialis in Foswert in seculum rediit. 

Reliquit & filium unicum praedictus Hette dictum Wibe Hettesoen, ex quo natus 

Hette Wibesoen, Sydtze, Haye & Wibe & mater Vibrandi busarii in Collegio Vigliano. 

Secundus maritus supradictae Sydtz filiae Rintzii fuit Ivo Byardaa Tzalingi filius, ex 

quo liberos non habuit.

[A-IIId] Siouck Aytta filia Ferrici.

Siouck unica filia Ferrici & Sydtz duos habuit maritos Jarichum in Achrum de 

Metslawier, unde filium unicum procreavit Vibe Jarichsoen famosum capitaneum & 

filiam Sydtz. Vibe autem ex Thiet vidua Agge Donya filium & filiam. Filius Jarich qui 

unicam duntaxat filiam Siouck dictam reliquit, quae in monasterium a propinquis 

detrusa postea ad seculum reversa est, nupsitque cuidam Focx, litemque movit de 

Helvardera possessione in Roerdehuysum vicina coloniae Aytta, quae patri Jaricho 

obvenerat ex testamento aviae Siouck, eratque occupata per amitam Jel uxorem 

a  Lees: Ono Wyarda; zoals zijn naam in de Vita Viglii wel correct wordt geschreven: HvP, 
4 (sub IV).
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Hesseli Abinga, & ad filias ejus Vick & Thiet nuptas Douve filio Tackonis Douma & 

Geffoni Douvema devoluta, in qua tamen lite succubuit. Jarici soror praedicta Jel, 

nupsit Hesse Abinga in Huysum, unde habuit filium Kemponem & filiam Thiet 

nuptam Jelle Harsma, ex quo habuit filium Sirck Harsma & filiam Focke Harsma 

nuptam N. Boitzima. Et in secundo matrimonio Douwe Douvema, cujus pater 

fuit Jancke Douvema mortuus in arce Vilvordiensi, ex qua reliquit unicam filiam Tetke 

Douvema quae conjuncta fuit matrimonio Sydtz Botnya, cui obtigit Helvardera in 

Roerdehuysum quam vendidit Dno. Viglio Ayttae a cujus proavo Ferrico ea processerat. 

Et alteram filiam Vick uxorem Goffonis Douvema filii Eponis Douvema. Sydtz 

autem filia Jarichi nupsit Haye Albadae filio naturali Renici Albadae vitrici sui, ex 

qua processit Helick uxor prima Tziepke Tziartz. & in secundo matrimonio Tziepke 

Broersoen. Porro ex Tziepke Tiaertssoen reliquit filium Haye & filiam dictam Sydtz 

Iges. Secundus maritus dictae Siouck fuit Renich Doitzissoen Albada, ex qua unicam 

duntaxat reliquit filiam dictam Jel Albada quae /268/ in primo matrimonio ex Hessel 

Jougema habuit duos filios, Renick & Kempo Jougema mortuos sine liberis, & 

Annam uxorem Douve Douvema in Irusum, quae filium reliquit Eponem Douvema 

juniorem maritum Catharinae Fritema ex qua reliquit duas filias: Anna autem post 

mortem Douvonis rursus nupsit Haringo Genitz qua mortua duxit viduam doctoris 

Renici.

In secundo matrimonio Jel praedicta nupsit Othoni Petri ex Gastarlandt, unde nata 

est Siouck uxor Sirck Donya Gritmanni in Hennarderadeel.

[C-I] Vytze avus maternus Folcardi.

Vytze avus maternus Folcart Aytta filiam unicam reliquit dictam Jetz Vytzis Bukama, 

alias a marito Jetz Gerbis matrem Folcardi Aytta. Habuit autem Vytze fratrem D. 

Bernardum pastorem in Zuichem, qui in Literis nominatur Her Bernart Siourdsoen 

sive Gifridi Boukama.

[D-I] Mintz avia materna Folcardi.

Uxor autem praedicti Vytze avia materna Folcardi ab Aytta, nominata fuit Mintz 

Schutsma, pia & sancta matrona, filia Jetze Schutsma, cuique uxor erat ex familia de 

Jornahuysum in Verragae. Habuit autem Jetze pater Mintz fratrem Brunonem Schutzma, 

qui duos habuit filios Jetze Schutzma & N. patrem Riviert, qui filium reliquit Bouke 

Schutzma possessorem coloniae Schutzma in Verraga & Thietz matrem Catharinae 

filiae naturalis Buchonis Aytta.

de idae ab hanya parentibus paternis ac maternis.

 

Avi & aviae Idae Hanya.

Idae ab Hanya uxoris Folcardi Ayttae avus paternus fuit de familia Hanya, avia paterna 

ex familia de Camstra, avus vero maternus ex familia de Bommanga [!], avia materna ex 

familia de Renarda.
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Hanyana familia.

Hanyana familia late se dispergit, variisque possessionibus nomen dedit, ac M. 

Hieronimus ab Hanya Consiliarius Regius in Senatu Frisiae aliquando scriptum 

vidit, quo continebatur quemdam ex ea familia olim habitasse in Pyngium, multasque 

ibidem habuisse contentiones cum Praeposito ac religiosis Praemonstrantensibus 

in Zandt, qui postea migravere Bolsuardiam, & cujus Praepositurae bona, extincto 

monasterio, nuper incorporata sunt Episcopatui Leovardiensi. Praefatus autem de 

Hanya complures reliquisse dicitur filios, quo- /269/ rum unus retinuit possessionem 

Hanya in Pingium, alter migravit in Holwert. Tertius in Weydum. Quartus in Wielsrip, 

multaque alia passim in Phrisia reperiuntur possessiones ab illis denominatae.

Hanya in Pingium.

Possessionem autem Hanyanam in Pingium possedit nostro tempore Watze Hanya 

filius Douwe Donya, qui Watze fuit pater naturalis dicti M. Hieronimi, & ex legitima 

conjuge filia Gicke Gretinga & N. Dekama alios quoque reliquit liberos.

Hanya in Holwert.

Sypt Hanya ex Holwert habitavit in Brouwert prope Dockum submersus ex casu 

domum rediens, filium reliquit Jeltziae Hanya qui ex Germania, quam studiorum 

causa accesserat, rediens, obiit nullis relictis liberis. Haeredem, relinquens sororem 

matrimonio junctam Sydtze Harsma ac postea Idzardo in Grouvenstins, quae ex Sydtze 

unicam tantum reliquit filiam nuptam Julio a Dekama consiliario Regio in Frisia, & 

altera filia Syxt nupta fuit Serip Adla in Gexbirum. Bernart autem frater Sipt ex Ida 

Herema filia Vigle Herema filium reliquit, cui defuncto mater successit, eaque secundo 

nubens unicam similiter reliquit filiam, quae ad tres filias hereditatem transmisit, 

quarum unam duxit filius Francisci ab Alua sive Malda, ac ita familia Hanyana in 

Holwert extincta fuit.

[E-I] Hanya in Weydum ex qua stirpe Serapio ab Hanya & ejus liberi tres.

Ex familia Hanyana in Weydum descendit Serapio ab Hanya avus paternus supradictae 

Idae, qui ex Eeck de Camstra reliquit filios Tziaert, Geke & Vigle Hanya patrem dictae 

Idae.

[E-IIa] Tziaert Hanya filius Serapionis & ejus filiae duae.

Ex Tziaert filio Serapionis ab Hanya, nulla masculina descendit generatio, sed duas 

duntaxat reliquit filias ex Bauk Burmania, videlicet Eek & Jauck. Eek nupta fuit Renick 

Oepkesz. Gratinga, ex quibus descenderunt filii a Burmania cognominati Tziaert, 

Douve, Bocke & Upke, ac filia Bauck nupta Haring Harinsma, mater Douve Harsma.

[E-IIIa] Eek Hanya sive Burmania & quinque ejus liberi. [E-IVa] Tziaert Bourmania.

Tziaert filius Renici a Gratinga cognominatus a materna possessione sita Leovardiae 

Bourmania, nepos ex filia Tziaert Hanya, eques capitaneus & consiliarius Caroli Quinti 



298 genealogysk j ier boek 2 011

in Frisia, ex Tyetz Vuya, filios habuit Watzonem, Kemponem & Renicum Drossatum in 

Covordia, qui sine liberis omnes mortui sunt, & Judocum filium seniorem Gritman- 

/270/ num Leovardiensem, qui ex nobilis Groningensis de Katers Domini in Fisliet 

genuit Nicolaum a Burmania, cui nupta fuit N. ab Ousta, & Annam conjugem Johannis 

ab Eusum.

[E-IVb] Douve Burmania.

Douve ab Burmania itidem capitaneus sub Carolo Quinto in Frisia, ex prima conjuge 

dicta At filia Pier Foppesoen Ziarda vidua Laez Harsma, quae filio ex eo nato successerat, 

reliquit ex Douvone in Langewaer, nec non Petrum, Erasmum, Renicum, ac Heronem 

dictum Marcellum, qui ducta privigna patris filia Saep satis numerosam prolem reliquit. 

Et in secundo matrimonio ex eadem Saep Douve progenuit Gemmam Burmania, qui 

in primis nuptiis duxit sobrinam suam, filiam Fedde Harde, ex qua habuit filium 

Douvonem, Upkonem & Takonem, & ex secundis nuptiis ex Jel Alua vidua Siouckonis 

Mellama ex qua similiter multos liberos procreavit.

[E-IVc] Boko Burmania.

Tertius frater Boko Burmania ex filia de Camstra filium reliquit Doctorem Renicum a 

Burmania Gritmannum Leovardiensem, cui nupta fuit una ex filiabus Jaucke Onoma 

in Bly.

[E-IVd] D. Upke Burmania.

Upke quartus frater, doctor fuit J. U. sacerdos & praebendarius in primaria Ecclesia 

Leovardiensi, & consiliarius Caesareae Majestatis in Frisia.

[E-IVe] Bauck Burmania.

Bauck eorum soror, ut supra meminimus, nupta fuit Haring Harsma Gritmanno in 

Wimbritseradeel patri Douve Harsma.

[E-IIIb] Jouuck Hanya alias Burmania sive Harda.

Secunda autem filia supradicti Tziaert Hanya, fuit Jouck nupta Pibe Harda, ex qua 

progenuit filium Fedde Harde, qui ex Saeck ab Herwey in Tannaert filium habuit 

Pibonem Harda juniorum, uxorem quoque Vatze Camminga & Gemme Burmania & 

Renici Camminga vocatam Beits.

[E-IIb] Gale Hanya filius Serapionis.

Secundus filius Serp Hanya frater Tziaert Hanya dictus Gale, uxorem habuit Rintz 

Ekinga, neptem Saep Pinge in Zuichem, quae ipsius cum sororibus haeres fuit, 

duosque reliquit liberos M. Watze Hanya celebrem medicum ac chirurgum Leovardiae 

habitantem in loco ubi nunc est castrum, & Eek Hanya nuptam Sicke Siourdze fratri 

Doctoris Haringi Sinnema, assessoris camerae imperialis, Secretario Ducis Alberti, 

quae mala fortuna submersa fuit anno 1499.
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[E-IIc] Viglius Hanya filius Serapionis & liberi ejus octo.

Tertius filius Serapionis Viglius Hanya, ex Rintzia de /271/ Bomminga, sustulit quatuor 

filios & quatuor filias scilicet Broer, Die, Serip, & Tziaert, nec non Eek, Tziedt, At, & 

Idam minimam natu, uxorem Folcart Aytta.

[E-IIIc] Broer Hanya filius Viglii & liberi ejus quinque.

Broer autem Hanya filius senior Vigle Hanya, & Eke Camstra dictus Eekna ab 

possessione Eekna in Roerdehuysum, quam jure retractus comparavit ab haeredibus 

Gelle Hanya patrui. Reliquit ex sorore Dni. Riouert praebendarii in Roerdehuysum, 

liberos Serip, Vigle, Tyedtz, Ydtz, & Liebk, alias Barbaram matrem in Aelsum.

[E-IVf ] Serip filius Broer.

Serip ex N. de Andringa habuit filios duos, Jorrit & Vigle.

[E-IVg] Vigle filius Broer.

Vigle Broersoen reliquit duos filios & unam filiam.

[E-IVh] Indtz [!] filia Broer.

Indtz filia Broer inter caeteras proles reliquit Broer fratrem laicum in Thabor.

[E-IVi] Tyedtz filia Broer.

Tyets filia Broer ex secundo marito Sydtze Hesselssoen van Rheen patruo Hette 

Lolckes reliquit duos filios unum Rintze habitantem in Slota, & alterum Hesselt in 

Lutzowirum.

[E-IVj] Barbara filia Broer.

Barbara filia Broer ante dicta Liebk monialis & mater in monasterio Aelsum.

[E-IIId] Die Hanya filius Viglii & liberi ejus.

Die Hanya secundus filius Vigle Hanya, ex uxore nata in Aaron habuit tres filios, Vigle, 

Doctor Serip, & Gele, & filiam Catharinam.

[E-IVk] Vigle Hanya filius Die.

Vigle Hanya ex prima uxore Rema ex Tziemmarum genuit Die Hanya possidentem 

statum Hanya in Weydum, & ex secunda conjuge dicta Idtz reliquit Gele & Vigle.

[E-IVl] D. Serapio filius Die.

Doctor Serapio ab Hanya celebris medicus & Burgimagister Leovardiensis unicam 

tantum ex posteriore matrimonio filiam reliquit.

[E-IVm] Gale Hanya filius Die.

Gale Hanya obiit sine liberis.



300 genealogysk j ier boek 2 011

[E-IVn] Catharina Hanya filia Die.

Tryntke sive Catharina filia Die Hanya complures reliquit liberos ex Fedde Hettesoen 

Jelgersma.

[E-IIIe] Serip Hanya filius Viglii.

Tertius filius Vigle Hanya Serip dictus, nomen referens avi paterni, obiit sine uxore & 

liberis anno 1500. in prelio prope Franicker.

[E-IIIf ] Tziart Hanya filius Viglii.

Quartus filius Vigle Hanya & Rintz Bomminga nominatus Tziart a patruo Tziart Hanya 

sive Burmania ex Reynsk vidua Dukonis Gralda nullos reliquit liberos obiitque anno 

1515. Sepultus Leovardiae in ecclesia Sti. Viti in Oldenhove. /272/ Reliquit tamen filium 

naturalem nominatum Tziart.

[E-IIIg] Eek Hanya filia Viglii & liberi ejus sex.

Eek senoir filia Vigle Hanya juncta fuit matrimonio Liouve Tyepma in Roerdehuysum 

filio Gibe Tyepma consobrino Gerbe Aytta, ac Siourdt Wibbessoen in Grovestins sorore 

Scharnewibe. Reliquere autem dictus Liouwe & Eek tres filios & tres filias videlicet 

Siourt, Sybe, & Vincentium, Tyetz, Rema & At.

[E-IVo] Siourt filius Eek.

Siourt senior filius Eek Hanya, uxorem habuit Aelke Galama, ex qua generavit tres filios 

videlicet Liouwe, Jarich & Vincentium, ac filiam Atke monialem in Betlem.

[E-IVp] Sibe filius Eek.

Sibe pusillus statura sine liberis obiit, sepultus in monasterio de Groetaduert.

[E-IVq] Vincentius filius Eek.

Vincentius mortuus est in adolescentia Leovardiae in aedibus Idae Hanyae materterae.

[E-IVr] Tzyetz & ejus liberi quatuor.

Tsyetz senior filia Eek Hanya nupta fuit Hette Hettesoen Jelgersma, & habuit filium 

Vigle, cui nupta fuit filia Tsietz filia Takonis Montzima.

[E-Vb] Liouwe.

Liouwe Jelgersma Gritmannus in Achterspel, pater M. Leonis Jelgersma bursarii olim 

in Collegio Vigliano, & complures filias.

[E-Vc] Sydtze.

Sydtze liberos non habuit quod scitur.
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[E-Vd] Catharina.

Catharina uxor in primo matrimonio Pibonis Gekinga, & in secundo Jorrit Bockesoen 

Vyarda, ex quo filium reliquit Pibonem.

[E-IVs] Rema.

Rema uxor Bockonis Vyarda cujus liberi supra memorantur sub titulo Mintz Aytta 

matris dicti Bockonis.

[E-IVt] At.

At monialis & postea mater in monasterio Tsiemmarum.

[E-IIIh] Tzietz.

Tzietz altera filia Viglii Hanya & Rints Bomminga nupta fuit Ambrosio Takonisa 

habitantis prope Oldeclooster, quae filios habuit tres & totidem filias.

[E-IVu] Ambrosius filius Tzietz Hanya.

Ambrosius senior filius Tsietz Hanya ex Catharina uxore, ex Gela prope Sloten habuit 

filium Viglium &c.

[E-IVv] Sipke filius Tzietz Hanya.

Sipke alter filius Tsyetz Hanya uxorem & liberos reliquit.

[E-IVw] Viglius filius Tsietz.

Viglius tertius filius Tsietz Hanya destinatus Sacerdotio praemature obiit.

[E-IVx] Hylck filia Tzietz Hanya.

Hylck filia prima uxor Sirck Hanckema, & post nupta Douvoni in Hennart, reliquit 

quoque aliquot liberos.

[E-IVy] Lou filia Tzietz Hanya.

Lou altera filia Tsyetz conjuncta fuit Bouve Sinckema in Menaldum. /273/

[E-IVz] Rintz filia Tsietz Hanya.

Rintz tertia filia monialis in Nieclooster, ac postea ibidem electa in priorissam.

[E-IIIi] At filia Viglii Hanya.

At quarta filia Vigle Hanya & Rintz Bomminga nomen referens ab At sorore avi 

materni & uxore Tsomme Vyarda, monialis fuit in Oegeclooster, ac ibi vitam terminavit  

anno 1548.

a Lees: Takoni Ambrosii.
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[E-IIIj] Ida filia Viglii Hanya, uxor Folcardi Ayttae cujus generatio supra posita est.

Ida minima natu filia dicti Vigle Hanya & Rintz Bomminga, post ejusdem Viglii 

mortem, tradita fuit nuptui ab matre Rintzia ac fratre Broer anno 1503. Folcardo ab 

Aytta, cujus generatio suo loco explicata est.

Eek Camstra avia paterna Idae.

Avia paterna supradictae Idae fuit Eek Camstra, nupta Serapioni Hanya, quae filia fuit 

Viglii vulgariter dicti Vigle Camstra, viri primariae nobilitatis authoritatisque. Qui 

cum Frisii conventum celebrarent apud Bolsuardiam incidit in contentionem contra 

Edonem Albadam Postestatis munere in Frisia tum fungentum, exortaque inter famulos 

rixa, Viglius ibi occisus fuit, in cujus vindictam Bolsuardia a factione Schiringorum 

occupata, multi adversae partis illic caesi fuerunt, ac Edo nunquam postea pristinam 

dignitatem sustinere potuit.

[F-I] Viglius Camstra & ejus liberi tres.

Reliquit autem dictus Viglius Camstra duos filios, atque unam filiam videlicet Renick 

& Abbe Camstra & filiam Eek Camstra. Cujus generatio liberorum ex Serip Hanya 

procreatorum supra descripta fuit.

[F-IIa] Renick filius Viglii senior, frater Eek Camstra cum liberis quotuor.

Frater autem ejusdem ac filius Viglius,a Renick Camstra in obsidione arcis Jouck Jalama 

in Ackmaryp periit circa annum Dni. 1459. Is autem quatuor reliquit filios, Feicke, 

Petrum, Viglium & Sydtze Camstra.

[F-IIIa] Feicke Camstra & tres ejus liberi.

Ex Feickone & Sydtz Tziarda natus Renick Homme & Foppe Camstra. Renico uxor 

fuit His Ockinga qui habitavit in domo Camstra in Wirdum, & filios reliquit Vigle, 

uxorem habuit Tryn Harsma sororem Watze Harsma, ex qua nonnullos sustulit liberos. 

Eademque in secundo matrimonio nupta fuit Goffoni Tziarda ex qua unicam habuit 

prolem nuptam Doctori Petro Fritzima consiliario Regio in Leovardia. Vitze autem 

frater Vigle uxorem habuit Reniam Hermanam viduam antea praenominati Watze 

Harsma. Ac in tertio matrimonio, mortuis prioribus maritis sine liberis, nupsit in 

tertio matrimonio Hermanno a Galama mortuo Bruxellae, & in quarto M. Hie- /274/ 

ronimo Hanya. Habuit & Renicus & His filiam nuptam Liouwe Beyama quae juncta fuit 

matrimonio Gabbe Esgema in Oisterdietens, ex qua reliquit duas filias unam nuptam 

Renick Gratinga Consiliario Leovardiensi, quae in secundo matrimonio nupsit Doctori 

Hesselo Ayssima. Et alteram filiam nuptam .... Boitzima habitanti in Collum. Praedictus 

autem Gabbe Eysinga relinquens Frisiam patriam suam, Basileam commigravit, ubi 

duxisse fertur filiam David Jorissoen.

Habuit quoque praedictus Renicus Camstra & His Ockinga alteram filiam monialem 

a Lees: Viglii.
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in Aelsum, quae ibi vitam finivit. Homme Camstra ex filia Edonis Eysinga reliquit duos 

filios & duas filias Tzalingum & Fopponem, & Annam uxorem Gerboldi Feitzima & N. 

Douvema.

Tzalingus masculum non reliquit. Foppe habitans in Gautem prope Snekam, in exilio 

propter geusiorum factionem mortuus, filium quoque Fopponem reliquisse fertur: qui 

conjunctus matrimonio filiae Scheltonis a Leaukema.

[F-Vg] Anna Camstra.

Ex Anna Camstra sive Fietzma plures descendunt filii & filiae.

[F-IVc] Foppe filius Feiconis.

Foppe senior Renici & Hummonis frater obiit anno 1525. nullis relictis liberis.

[F-IIb] Petrus Camstra filius Renici senioris.

Secundus filius Renick Camstra fuit Peter Camstra habitans in Jelsum, qui Ulmae 

mortuus esse dicitur, relicto filio Renick Camstra consiliario Ducis Saxoniae, qui ex 

Gerloff Hoxvier filias duas reliquit, unam nuptam Hettoni a Dekama, unde prognatus 

fuit Petrus a Dekama, eques & consilarius in Frisia sub Caesare ac Rege Philippo, qui 

uxorem habuit filiam M. Gerardi a Loo quaestoris generalis Frisiae, & frater Petri Hetto 

qui celibem vitam agit, nec non tres filiae quarum prima nupta fuit Riouert Ebinga 

patri Hettonis, altera Tziaert Jonghema. Tertia Jouw Botnya, & altera Renici filia juncta 

fuit matrimonio Jaricho a Dekama, Hettonis fratri, ex qua habuit filium Juw Dekama 

consiliarium regium & N. conjugem Schel Leaukema.

[F-IIc] Viglius Camstra filius Renici senioris.

Tertius filius Renici Camstra senioris Viglius, qui obiit anno Dni. 1501. Liberos non 

reliquisse fertur.

[F-IId] Sydtze Camstra filius Renici senioris frater Eek.

Sydtze quartus filius Renici senioris ex filia Schermewise. Reliquit filium Renick Camstra 

alias Andla, ex quo na- /275/ tus Ziourt Andla in Weydum, maritus Rintz Roxda. Reliquit 

quoque Sydtze Camstra filiam primo matrimonio nuptam Sibrando Herema, unde 

descendit Vigle Herema, & uxor Schonenberger Gritmanni in Collum. In secundis autem 

Boko Burmania, unde natus est Doctor Renick Burmania Gritmannus Leovardiensis.

[F-IIe] Abbe Camstra filius Viglii senioris, frater Eek Camstra.

Secundus filius Viglii senioris dictus Abbe Camstra in Oistervierum filium reliquit 

itidem Viglium Camstra cui nupta fuit Eelick Heringa, unde descendit Sasker Heringa, 

qui ex N. de Jausma filios tres reliquit, Abbe, Sasker & Haring Heringa. Ex Abbe Saskers 

captia in Irunsum descendit Bauck mater Dekonis Martena & Sydtz Botnya.

a Lees: capto.
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bomminga

[G-Ia] Broer Bomminga avus maternus Idae ab Hanya. [G-Ib] At Bomminga soror Broer 

Bomminga.

Idae ab Hanya uxoris Folcardi Aytta maternus avus fuit Broer Bomminga. Matrem 

autem habuit N. Albadam, filiam Hille Albadae. Fuit autem Pier consanguineus Feiconi 

Sickinga, cujus filiam in matrimonio habuit Renicus Bokema fundator monasterii in 

Thabor, unde adhuc jus sepulturae Bommingani ibidem retinent. Habuit autem Broer 

Bomminga fratrem unicum Hille Bomminga, & sororem At Bomminga, conjugem 

Tzommo Wyarda, qui sua tempestata vir magnae potentiae & authoritatis fuit, & cujus 

haeredes fuere Emingani in Gouthum prope Leovardiam, qui obiit anno 1473., atque At 

ejus conjux anno 1471. sepulta in monasterio antiquae Galileae prope Leovardiam, & 

inde translate a fratribus Franciscanis in novum monasterium extructum in ipsa urbe 

Leovardiensi.

[G-Ic] Hille frater Broer Bomminga & ejus generatio.

Hille autem frater ex filia Vibonis Minnema procreavit filium Minne dictum Oppeherg 

qui prolem legitimam non reliquit, sed tantum filium bastardum Hille, patrem Hessel 

Hillesoen in Roerdehuysum, habuit idem Hille Bomminga duas filias sorores Minne, 

videlicet Pierck & Rixt Bomminga.

[G-IIa] Pierck Bomminga filia Hille.

Pierck juncta fuit matrimonio Foppe Ziarda patri Pier Foppes Ziarda, alias Bomminga, 

& Zidtz uxoris Feicke Camstra, cujus generationem videre licet in praecedenti 

declaratione liberorum Feicke Camstra. Quorum pater Foppe /276/ Ziarda habitavit 

in Morra in Abbagae & obiit anno 1490, multas in vita controversias & contentiones 

sustinens cum Douvone Harsma in Hega marito Rixt itidem sororis & cohaeredis dicti 

Minne. Pier autem Foppis, filium reliquit Goffe Piersz. patrem Pier Ziarda, & At nuptam 

in primo matrimonio Laez Harsma & in secundo Douve Burmania cujus generatio 

supra habetur in familia Hanyana, & alteram filiam nuptam N. de Capella, ac postea 

Francisco a Roerda Gritmanno in Wimbritseradeel, qui ex ea suscepit filium Douve 

Roerde maritum Catharinae a Leaukema.

[G-IIb] Rixt filia Gille Bomminga.

Rixt autem uxor Douve Harsma filiam ex eo habuit nuptam Ononi Jousma seniori, ex 

quibus Jou & Douve Jousma ac uxor Saskar Heringa descendunt. Videntur & alii ex 

Douve Harsma & ipsa Hyllicka descendisse, videlicet Laez Harsma cui nupta fuit At filia 

supradicti Pier Foppes ac Haring Harsma, qui duxit Bauck Burmania, & Douve Harsma 

a Lees: Rixt.
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juniorem, patrem N. Harsma matrema Jaucke Douwema, & Idzart in Grovestins, 

unde colligitur ex his duabus filiabus Hille Bomminga patruelibus liberorum Broer 

Bomminga descendisse duas nobilissimas familias Frisiae Ziarda & Harsma.

Broer Bomminga liberi ex Tzietz Reynarda.

Ipse autem Broer Bomminga ex Tzietz filios duos reliquit Lou Broerssoen, & Oege 

Broerssoen a Bomminga.

[G-IIc] Louu Bomminga. [G-IId] Oege Bomminga.

Lou filios non reliquit, verum aliquot filias, quarum una nupta fuit Zirck Harsma Inder 

Elst, qui reliquit ex ea Zydtze & Jelle Harsma ac Mariam uxorem Hessel Boitzima. Zydtze 

autem ex prima uxore vidua Renici Camstra dicta His Ockinga nullos liberos habuit, & 

ex secunda filia Syxt Hanya in Brouwert, unicam tantum filiam reliquit nuptam Dno. 

Julio a Dekama consiliario Regio in Frisia. Jelle autem aliquot liberos reliquit ex filia 

Hessel Abinga in Huysum. Habuit & Lou alteram filiam nuptam Jelmer Ottesoen, qui 

reliquit filium Otto, & ex eo Geke Ottesoenb in Weydum. Oege autem frater Lou sine 

liberis obiit.

[G-IIe] Rintz Bomminga uxor Vigle Hanya.

Filias autem Broer Bomminga maritatas reliquit duas videlicet Rintziam nuptam Vigle 

Hanya matrem Idae Hanyae.

[G-IIf ] Jauck Bomminga.

Alteram dictam Jauck nuptam Hessel Esges Albadae, ex qua progenuit At, quae nupta 

fuit Thomae van Heyden Secretario seu scribae Ducis Saxoniae, qui filium reliquit 

commorantem Lipsiae M. Joachimum van Heyden /277/ similiter Secretarium Ducis 

Georgii. Idem Broer Bomminga reliquit & filias, ex Tyetz ejus conjuge quae Deo & 

monasteriis in Nieclooster & Oegeclooster dedicatae fuere.

Tyetz Reynarda avia materna Idae Hanya.

Avia materna Idae fuit Tyetz Reynarda uxor Broer Bomminga, ac filia Oege Reynarda 

qui ex priore matrimonio eam solam sustilit. Habitavit autem Oege in Oppenhuysum 

prope Snekam, ubi possessio Reynarda sita est, multasque dum viveret sustinuit 

contentiones cum Douvemanis propter conventum in Haska, ubi prius habitavere 

moniales, in quarum locum substituti intrusique fuere monachi regulares. Ipse autem 

Oege monialibus in vita monastica persistere volentibus novum extruxit monasterium 

in fundo Abbatiae Oldeclooster, quod ab eo denominatum est Oegeclooster. Oriundus 

a  Lees in plaats van juniorem, patrem N. Harsma matrem: junior, pater N. Harsma 
mater.

b  Met Geke Ottes te Weidum wordt Gale Ottes bedoeld - zoals voor Geke Hanya gelezen 
moet worden Gale Hanya: nr. E-I.
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autem fuit ex Stauria, cum ea urbs adhuc floreret. Et ex familia Renarda referunt 

descendisse Brederodanae familiae authorem. Filium autem ex secundo matrimonio 

reliquit Sicke Reynarda qui vixit anno 1461.

[H-IIb] Siouck soror Tyetz Reynarda. M. Renicus Renarda.

Filias quoque multas reliquit inter quas una appellata fuit Siouck nupta N. Bouckema, 

qui ex ea filiam suscepit dictam Geel matrem Renici Reynarda pastoris in Goentryp viri 

apprime docti & jurisconsulti qui filiam naturalem reliquit dictam quoque Gele, quae 

nupsit Goffoni Andringa. M. autem Renicus possessionem Renarda in multas divisam 

partes reduxit in unam, pretio cohaeredibus soluto. Habuit & Siouck filium Oege 

Bouckema cujus filia nupta Abbe Idzkis Sickinga ex quo sustilit filium M. Idzardum 

Zickinga consiliarium in Frisia & M. Oegonem Sickinga advocatum in Snekis. Habuit 

quoque Siouck filiam dictam Beyts, matrem Vibe Beytz, cujus filia nupta fuit Sipke Teke 

Ambrosissone ex Tyetz Hanya.


