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VERVOLG VAN HET OVERZIGT
VAN DE

A L B A A M I C O R U M

UIT DE XVIEE EN XVIIDB EEUWEN,

DOOR

JUK. M B. H. BAERDT VAN SMINIA.

-Dij het overzigt van de vriendenrollen van Henricus en
Johannes Rhala in een vorig nommer van dit tijdschrift
voorkomende, gaf ik te kennen, dat men waarschijnlijk
een dergelijk te wachten had van nog andere merkwaar-
dige Alba, wanneer het namelijk blijken mogt, dat het
verslag door het publiek met welgevallen was opgenomen.
Boven verwachting zijn mij van dit welgevallen de stel-
ligste bewijzen toegekomen; zoowel uit dit gewest, als
uit de provinciën Holland en Zeeland, heb ik van onder-
scheidene geleerden en ongeleerden aanmoediging ontvangen
tot het voortzetten van deze taak. Door de goedgunstig-
heid van eenige bezitters van dergelijke oude stukken,
waaronder ik in de eerste plaats den heer P. A. V. Baron
van Harinxma thoe Slooten, Kantonregter te Holwerd,
moet noemen, die niet geaarzeld heeft mij zijnen rijken
voorraad van overschoone boekjes, tot dit oogmerk ten
gebruike af te staan, ben ik in staat gesteld aan mijne
belofte te voldoen, en gaarne geef ik daaraan thans ge-
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volg, in de hoop en verwachting dat het overzigt over die
Alba, veel belangrijker dan de vorige, even als deze eene
gunstige ontvangst zal genieten, en door mijne landgenoo-
ten met nog grooter genoegen gelezen mag worden.

III.

Het Album van Joost van Ockinga, in gewoon klein
octavo formaat, gebonden in bruin leder, verguld op snee,
aan de voorzijde van den band staat met gouden letters:
Joost van Ockinga, aan den achterkant 1576.

De eigenaar van dit Album was Joost van Ockinga,
zoon van Here en zijne tweede vrouw Hylck van Roorda.
Hij trouwde Saepck van Cammingha, en had bij haar
vier kinderen.

Op de eerste bladzijde staat geschreven :

Wilt my niet straffen heere
Die misdaen heb soo seere
In eenen grammen sin
In uwen toorn vervaeiiiclc
Castydt my genadigh.

Op de tweede: Franciscus Cammingha est possessor
hujus libri, anno 1689, met een Latijnsch vers, aldus
beginnende:

Vive dui, sed vive deo, nam vivere mundo
Mortis opus, vora est vivere vita deo.

Dan volgen :
Een wapenschild met de vereenigde wapens van Ockinga,

Minnema,. Koorda met de baar, en daar onder: Espoir
me confort. Ockinga. A°. 1576.

Het wapen van Minnema, met den naam van het geslacht
daar boven, en daar tegenover eene vrouw met lang, over
de schouders en rug hangend haar., gekleed in eene zwarte
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japon, met witte halskraag ; om de hals een gouden ket-
ting, waarvan het eene eind tot op hare toonen hangt.

Kuerdus a Walta, zoon van Peter of Pier van Walta,
te Wïeuwerd, en Ydt van Donia, en Vaandrig in Spaan-
schen dienst. Hij bleef ongehuwd, sneuvelde voor Lochem,
en is te Grol begraven. Hij voegde bij zijn wapen liet
jaartal 1576 en de spreuk: Selon Ie temps. Boven aan
de bladzijde staat met eene andere hand geschreven: Dit
is Euerdt van Walta.

Het wapen van Feytsma, waaronder het blad is afge-
scheurd. Boven het wapen staat: Exitus acta probat, en
tegenover deze bladzijde de afbeelding van een geharnast
ridder te paard, die, aan het hoofd van eenige, met hel-
men en pieken voorziene voetknechten, in wapenrokken
en met stormhoeden gedekt, met uitgetogen zwaard, eene
groote vuurkolom, waaruit eene geweldige rook opstijgt,
gaat bestrijden; in het verschiet ziet men de torens en
kasteelen eener stad.

Antonius Spollardus, frissïvensis (sic) te Douay, 3 Aug,
1576, met de spreuken: » Olini melius — Non si malo nunc
» et olim sic erit. Horat. carni., lib. 2, ode 10, -— Mieux
» cy aprez." De tegenoverstaande bladzijde, den tegenkant
uitmakende van die, waarop het wapen van Feitsina staat,
en dus eveneens afgescheurd, vertoont op het overgebleven
gedeelte, eene vrouw, staande tegenover twee mannen,
met lange degens op zijde, van welken zij den voorsten
bij de hand neemt, alle drie zijn met zwarte hoeden, met
kleine pluimen versierd, gedekt.

Adrianus a Velen, Westphalus, te Douay 1576, met
zijn wapen: drie roode eenden zonder pooten, naast elkan-
der, op een goud veld.

Johan van Velen. Boven zijn naam een vrij goed ge-
teekend vrouwenbeeld, vertoonende eene dame uit de
XVIde eeuw, in een geel gewaad, met lange nederhan-
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gende, witte sluijer, roode koralen om den hals, en lange
gouden ketting om de middel. Zij draagt eenen waaijer
van gekleurde vederen in de hand; nevens haar hoofd is
het wapen van Velen geplaatst.

Alexander a Velen, Westphalus. Hoogstwaarschijnlijk
was hij Alexander de I , edele Heer en Baron van Velen
en Raasveldt, geheime Raad van den Bisschop van Muns-
ter , Hofmaarschalk en Generaal over deszelfs troepen,
Landdrost te Saxenburg en Wolbek, en gediend hebbende
onder Keizer Rudolf I I , als Overste, in Hongarije. Ver-
moedelijk waren Adrianus en Johan, hier boven, zijne
broeders. Op de bladzijde hier tegenover ziet men afge-
beeld een groen landschap, in welks midden eene springen-
de fontein haar water in eenen achtkantigen bak uitstort.
Aan de eene zijde staat eene vrouw, in het rood gekleed,
steunende met den linkerarm op een zwaard in de schede,
en eene boomtak in de regter hand houdende, aan den
anderen kant, een jong man, in het zwart gekleed, knie-
lende, met gevouwen handen. Aan den voet van den bak
ligt het geraamte van een mensch. Bij de vrouw en den
jongeling staat het woord; merci; bij de stralen van de
fontein, met zwarte en geele letters, de woorden: jalusie,
lamentation, desespoir, changement en nog eenige uitge-
sletene, niet meer leesbare; onder aan den bak: La Fon-
taine d'arnour, en boven het geraamte: vengeance. Het
geheel is omgeven door eene heg, in het verschiet een
kasteel met eene brug.

Gerardus Federhendt, van Keulen, 26 Junij 1576. Met
een vrouwenbeeld, gekleed in blaauw bovenlijf met goud
gebloetnden rok en met eene muts, versierd met eene
kleine pluim, het haar los over de schouders, roode kou-
sen. Het wapen is nevens haar hoofd geplaatst.

Stephanus Broelmannus, van Keulen, te Douay 5 Junij
1576, met eene Grieksche spreuk en zijn wapen. Op de
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tegenoverstaande bladzijde ziet men twee mannen, met
roode en blaauwe kielen, de een bloothoofds, de andere
met eene roode muts, eene draagstoel dragende, waarin
een derde, in het rood gekleede persoon zit, het groene
gordijn wegschuivende om vooruit te kunnen zien.

Hesselus Besthimius, Phrysius (uit Friesland), met de
spreuk: Vive memor letlii, fugit hora. Douay 1576.

Hector , uit Bolsward, door uitslijting is de fami-
lienaam onleesbaar geworden; ook het wapen met de halve
arend, een vergeet mij niet-bloempje op geel, en twee
paarden- of hertenpooten, is mij onbekend. De spreuk:
Exitus acta probat, en de dagteekening 1 Aug. 1576 te
Douay, zijn nog duidelijk.

Hero Wobbinga of Wabbinga, uit Groningen, met de
spreuk: Mors ultima linea rerum. Douay 1576. Nevens
het blad van zijne inschrijving is een groote koets of wa-
gen met twee witte paarden afgebeeld, de bak van het
rijtuig is bruin geverwd, met een zwarte rand, tusschen
bet voorste en achterste rad is een soort van gestoelte,
waarin twee personen plaats hebben genomen, op den bok
zit een koetsier, in roode rok en geele broek gekleed, en
in den wagen zelven zijn nog drie personen, waarvan de
achterste op de guitar speelt,

Leoninus ab Benschate, met zijn wapen, en eene Griek-
sche spreuk, te Douay in Aug. 1576.

Hermannus Groetenhuisen, met zijn wapen, en de spreuk:
» Dum spiro, spero." Douay in Aug. 1576. Daar zijn
wapen, een rood huis of kasteel op goud, overeenkomt met
dat van het tegenwoordige geslacht Grootenhuis, twijfel
ik niet of hij behoorde tot hetzelve; hem kan ik echter
nergens vinden.

Ernestus a Goslinga, met zijn wapen, zonder spreuk,
alleen anno 1576. Hij was de zoon van Ernst van
Goslinga en Syth van Donia, en getrouwd met Sjouck
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van Cammingha. Zij hadden geene kinderen. Even als
zijn vader, woonde hij te Hallum, en testeerde 2 Maart
1592.

Sixtus a Sytsma (Syds van Sytzama), alleen met zijn
wapen (Sytzama van Hallum). Hij was de zoon van Haring
van Sytzama, Grietman van Ferwerderadeel 9 en deszelfs
tweede vrouw Syts van Eminga, en getrouwd met Frouck
van Cammingha, bij welke hij vier kinderen had. Hij
overleed 7 Junij 1635.

Haringius a Sytsma (Haring van Sytzama), met zijn
wapen, Douay 1576. Hij was de jonger broeder van Syds,
trouwde a Bjuck van Eminga, b His van Eminga, en
had bij de tweede vrouw vier kinderen. In 1612 over-
leed hij.

Ennius Bozemius, Phrysius: met de spreuk: » Opibus
» scientia dignior, 1576."

Twee mij geheel onbekende wapens, voorzeker van vreem-
delingen.

De laatste inschrijver is Martinus Berwonts of Berwouts,
met de spreuk: » Spes mea Deus."

Dan komt er eene bladzijde met drie recepten: Hoe
men winnen zal (in het spel); hoe men glazen digten zal;
en hoe men vissclien vangen zal.

En laatstelijk verscheidene pagina's beschreven met spreu-
ken (sententiæ) uit gewijde en ongewijde schrijvers, zoo
als Salomo, Hieronymus, Cicero, Seneca enz.

Het Album van Homme van Harinxma thoe Slooten,
Senior, in langwerpig klein octavo formaat s in een oor-
spronkelijk witte band, verguld op snee; aan de voorzijde
in goud gedrukt het wapen van Harinxma thoe Slooten
(nieuw), daar boven: Honos virtutis Hostimentum, en er
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onder: Homerus van Harinxrna; aan den achterkant het
wapen van zijne moeder.

Het Album is eigenlijk een in het Hoogduitscb. gedrukt
boekje, met wit papier doorschoten, onder den titel: Neuwe
Lyvische Figuren darinne die gantze JRömische historiën kunst-
lich begriffen und angezeigt, Geordnet und gesleltt durch den
furtrefflichen und kunstreichen Johan Bockspergeren von Salts-
burg, den Jungern, und mit sondern fleiss nachgerissen durch
den auch kunstreichen und wol er/aren Joss Amman van Sürych.
Nachmals mit Teutschen Reimen kurts begriffen und erklárt
durch Heinrich Peter Rebenstock, Pfarrhern zu Eschersheim.
Allen Kunstlern, als Malern t Goldschmiden, Bildhauweren s

Steinmetsen, Schreinern etc. fast dienstlich und nutslich. Ge-
druckt zu Frankfurt am Mayn, mit Rom. Key. Mt. Freyheit.
MDLXXIII. Achter staat nog: Gedruckt zu Franckfurt
am Mayn bey Georg Raben und Weygand Hanen Erben,
en rond om een soort van wapen: Sigismund Feierapent,
Georg Eab, Wiegand Haner, MDLXIlI(l) . Het boekje
is voorzien van 108 ongekleurde platen (ieder met een
twaalfregelig vers), uit de Romeinsche geschiedenis, be-
ginnende met de geboorte van Romulus en Remus, en
eindigende met de oorlogsverklaring van Cajus Popilius
aan Antiochus. De voorrede is geteekend door H. P.
Rebenstock, Pfarherr zu Eschersheim.

De eigenaar van dit hoogstbelangrijk gedenkboek was
Homme van Harinxma thoe Slooten, zoon van Homme en
Doedt van Mockema, ongehuwd overleden in 1604.

Op het eerste blad komen de volgende spreuken uit
Pomponius, Plinius secundus en Papinianus voor: Turpe
est Patricio, et Nobili, et causas oranti, iis in quo versa-

(l) Ik heb den geheelen uitvoorigen titel afgeschreven, omdat ik
veronderstel dat het boekje thans zeldzaam zal voorkomen, en op zich
zelven niet onbelangrijk is.
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tur, ignorare. — Ubi impar prudentia, ibi par omnium
jus est. — Quæ facta laedunt Pietatem, existimationem,
verecundiam nostram, et ut generaliter dixerim, contra
bonos mores fiunt, nee facere nos posse credendum est.

Anno Epochiæ Christianæy+iAllC. Aemdre Chaucorum,
Kal. Aug.

Aan den achterkant van de gedrukte voorrede staat
door Gerardus Bernerus Colloborator Scholæ Embdanæ
geschreven: Is vere pius appellatur, cui adest timor Do-
mini etc.

De eerste eigenlijke inschrijver in het Album is de be-
roemde regtsgeleerde Hugo Donellus, geboren te Chalons
aan de Saone, in 1527. Reeds in het vier en twintigste
jaar zijns ouderdoms, gaf hij onderwijs te Bourges, later
te Orleans en te Heidelberg, van waar hij als Hoogleeraar
te Leiden beroepen werd. Ten tijde van de onlusten met
Leycester, genoodzaakt Nederland te verlaten, werd hij
als Professor te Altorf aangesteld, waar hij tot aan zijnen
dood, in Mei 1591, verbleef. Hij heeft veel geschreven,
en had zulk een voortreffelijk geheugen, dat hij het ge-
heele Corpus Juris van buiten kende. In liet Album schreef
hij met eene sierlijke hand: » Sive vivimus, sive moiïmur,
» Domini sumus, Domino vivendum et moriendum est."
Leiden, 6 April 1585.

Op hem volgen:
Mello Brunsema, J. C. Hij gaf onder meer andere

spreuken: » Cogitationis poenam nemo patitur," 4 Oct.
1588.

Justus Lipsius, geboren 18 Oct. 1547 te Isca, in Bra-
band, voorzeker een der geleerdste mannen van zijnen
tijd; op zijn negende jaar maakte hij reeds versen, en op
zijn twaalfde hield hij redevoeringen. Na vele ontmoetin-
gen , werd hij, in 1578, Professor te Leiden, en vervol-
gens Raad en Historieschrijver van den Koning van Spanje.
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Hij stierf te Leuven 23 Maart 1606. Zijne spreuk was:
s Sine dolo," te Leiden 1 April 15S5.

Jacobus Bouricius, J. C , zoon van Hans Bourix en
Auck Onga. Hij werd geboren in 1544 en was tweemaal
getrouwd, eerst met Jets Gysbert, en vervolgens met
Bauck van Buygers; bij beide vrouwen had hij kinderen.
Advocaat voor het Hof van Friesland en Pensionaris der
stad Leeuwarden, gaf bij verscheidene zoo godgeleerde
als regtsgeleerde werken in het licht, en overleed 3 Dec.
1632. Hier schreef hij, te Leeuwarden in 1590, een vers
uit Claudianus.

Bonaventura Vulcanius, een geleerd Nederlander, 3<
Junij 1538 te Brugge geboren. In 1559 Bibliothecaris ei
Secretaris van den Kardinaal Mendoza in Spanje, werd
hij later Hoogleeraar in de Grieksche taal te Leiden, en
bekleedde die waardigheid twee en dertig jaren lang, tot
aan zijnen dood, 9 Oct. 1613. Hij schreef onderscheidene
werken, gaf in het Album een Grieksch vers, en onder-
teekende hetzelve te Leiden 20 Maart 1585.

Baldiunus a Eoon et a Duveldia. Hij gaf een geschrift
in het Latijn op twee bladzijden, in 1585.

Cornelis Busius. Hij schreef drie spreuken: Potior liber-
tas periculosa quieto servitio. — Penser devant commen-
cer, — en: Praeter virtutem non est durabile qtùcquam.
Leiden 9 Mei 1587.

Gerardus Bontius, geboren te Rijswijk, in Gelderland.
Hij was een zeer geleerd Hoogleeraar in de medicijnen
te Leiden, en bijzonder vermaard wegens zijne bekwaam-
heid in de Grieksche taal. Aldaar overleden den 15 Sept.
1599, in het 63ste jaar zijns ouderdoms, hebben zijne
acht kinderen, met hunne moeder, een fraai grafschrift
voor hem opgerigt in de St. Pieterskerk. Boven zijnen
naam in deze vriendenrol staat een gezegde uit Cicero, en
Leiden Maart 1585.
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Julius van Beyrna, geboren te Dokkum in 1542, zoon
van Jan van Beyma en Maycke of Maria 1ST., en getrouwd
met Maycke Gadema, bij welke hij vier kinderen had.
Hij was eerst Hoogleeraar in de regten te Wittenberg,
toen te Leiden, en vervolgens (1596) te Franeker. In
het volgende jaar werd hij Raad in het Hof van Fries-
land , en overleed 15 Junij 1598, Hier vindt men van
hem aangehaald een gezegde uit Marcianus , lib. 2, De
JPubï. jud., zonder tijd en plaats.

Sixtus a Cammingha, hoogst waarschijnlijk Syds, zoon
van Taecke van Cammingha en Kints van Juwinga, ge-
boren 28 Oct. 1563, en getrouwd in Dec. 1604 met Fed
van Ockinga, bij welke hij een' zoon had. Hij overleed
4 April 1637. Boven zijnen naam vindt men eenvoudig:
Nemo sine >B.

J. Huernius, van Utrecht, met eene Latijnsche spreuk,
en Maart 1585.

Petrejns Tiara, geboren te Workum 15 Julij 1544, zoon
van Tjaert van Tiara en Lisck Doeckes, getrouwd eerst
met N. N. en later met Aef Barents of Baerts, bij welke
hij kinderen had. Hij was eerst Professor in de Grieksche
en Latijnsche talen te Douai, later Burgemeester te Fra-
neker, vervolgens Hoogleeraar in de Grieksche taal te
Leiden, en stads Med. Doctor te Delft, en eindelijk Pro-
fessor te Franeker, alwaar liij 9 Febr. 1586 overleed. Hij
schreef in het Album een Latijnsch vers in Mei 1582.

Rumoldus Hogerbeetus, voorzeker de vermaarde Rom-
bout Hogerbeets, geboren te Hoorn, 24 Junij 1561. Hij
werd te gelijker tijd met Johan van Oldenbarneveld ge-
vangen genomen, en tot eene eeuwigdurende gevangenis
veroordeeld, welke straf hij tot een jaar vóór zijnen dood
op het slot Loevestein, en vervolgens op zijn eigen huis
te Weer, bij Wassenaar, onderging. Eerst was hij Pen-
sionaris van Leiden, vervolgens Raadsheer in den Hoogen
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Raad van Holland, en daarna weder Pensionaris van Lei-
den. Hij overleed in 1626, en schreef hier uit Justinianus:
» Qui pro republica ceciderunt, in perpetuum per gloriam
» vivere intelliguntur," te Leiden 9 Julij 1585.

Paulus Buys, denkelijk de Professor in de regten te
Franeker in 1610. Hij was dan van Zwolle, en heette
zijn vader Jan, van zijne vrouw en kinderen is niets be-
kend. Hij overleed te Franeker 23 Maart 1617, en liet
verscheidene geschriften na. In het Album vindt men van
hem: » Lex et Regio. Hoc sit amicitiæ scriptum tibi
» piqnus Ilarinxma et Pauli Busii sis memor usque vale.
ï April 1587."

Johannes Wilhelmi Velsius (Joliannes van Velsen), in
1566 Med. Doctor en Schepen te Leeuwarden, vervolgens
Burgemeester en Rector aldaar. Hij was getrouwd eerst
met Aecht Cornelis en later met Ymck van Gelof van
Geel, had verscheidene kinderen, en overleed vóór 1602.
Hier plaatste hij eene wiskundige schets van de planeten
en sterrebeelden, als een geschenk aan zijnen vriend Ha-
rinxma, te Leeuwarden in Dec. 1589.

Daniel de Block (sic), zoon van Jan en Maria van der
Burglit, geboren in 1571 (2), en getrouwd met Cunera
Buyserogge, bij welke hij drie dochters had. Hij was in
1588 Secretaris van Leeuwarderadeel, in 1616 Griffier van
het Hof van Friesland, en overleed 7 Julij 1617. Hij
schreef eene Latijnsclie en eene Hoogduitsche spreuk, te
Leiden 5 Julij 1582.

Petrus a Seuwen, van Utrecht, te Leiden 1582, met
eene Latijnsche inscriptie.

(2) Zoo zegt het Stamboek van den Frieseken Adel, doch dit kan niet
waar zijn, in Aant. 19, bl. 36 van dat zelfde werk immers, wordt op-
gegeven , dat D. D. B. in 1584 reeds Advocaat voor liet H. v. ï1. was,
hij zoude dus toen slechts 13 jaren oud geweest zijn; men zal 1561
moeten lezen.
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Timannus Tomcamp, met zijn wapen: een roos van zil-
ver, rustende met de steel op een dwarsliggenden boom-
stam op azuur, en eene spreuk uit Cicero, De amic, te
Leiden 3 Julij 1582.

Jo. Go. Heerma, met een wapen, waarin de eikels van
Herema van Tjum , en de ruiten van Walta, vereenigd
zijn met de St. Jacobsschelpen van Juwinga. Hij was
denkelijk Johan, de oudste zoon van Syts van Cammingha,
tweede vrouw van Goslick van Herema, van Tjum, Griet-
man van Wonseradeel, en Olderman te Bolsward, en
getrouwd met Wyts van Cammingha, bij welke hij twee
zonen had. Hij gaf eene Grieksche spreuk, en leefde nog
in 1615.

Guillielmus Ludovicus, Graaf van Nassau (de Friesche
Stadhouder Willem Lodewijk), met de spreuk: » Scientia
ï rei militaris non nisi ab armipotentis dono proficiscitur
Î, dat cui vult." Tegenover deze inscriptie staat, op
de volgende bladz,, zijn wapen, en daaronder de letters:
W. G. M. L.

Ernestus Casimirus, Graaf van Nassau (de Stadhouder
Ernst Casimïr), met de woorden: » Scripsi Leowardiæ 11
» Mei 1591," en uit Justinus, lib. 2, » Ut intelligeret. Nul-
s las esse hominum adversus Deos vires."

Ludovicus Gynterus, Graaf van Nassau (Lodewijk Gun-
ther (3)), met de woorden: » Scribebat Leowardiæ die
» 11 Maji 1591. A coeur vaillant rien impossible."

Everhardus Reidanus, de bekende geschiedschrijver en
Raad van Graaf Willem Lodewijk, met de inscriptie:
j) Leovardiae idus Maij A°. a partu virginis 1591. Vis
j> consilii expers mole ruit sua."

Georg, Vrijheer thoe Schwartzenberg. Hij moet geweest
zijn George Wolfgang, Baron thoe Schwartzenberg, ge-

(3) Zie bij M. v. Idzaerda.
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boren 1549, zoon van Johan Onuphrius, de eerste van
dat geslacht, die zich in Friesland nederzette, en van Maria
van Grombach, getrouwd eerst met Sjouck van Meckema en
vervolgens met Doed van Holdinga, weduwe van Keimpe
Harinxma van Donia, bij de eerste vrouw had hij zes
kinderen, bij de tweede eene dochter. Hij overleed 10
Maart 1633, en gaf hier zijn wapen, met de spreuken:
» Amor vincit omnia," en: » nae Goddes wille geschiede,"

Hessel van Aysma, zoon van Schelte en ïjets van Aes-
sema, getrouwd eerst met Taeck van Moekema, weduwe
van Lieuwe van Beyma, en later met Catliarina van Aes-
gema, weduwe van Rienck van Gratinga, hij had drie
kinderen, en was Voorzitter van het Hof van Friesland,
Hier plaatste hij de zinspreuk: » Deus et vult et potest,
» 1590, 6, 2,"

Bernardus a Mallery, met de spreuk: » Initium sapien-
» tiæ timor Domini, Julij 1587, in Batavis."

Giacopo Casteluctri, van Modena, met de woorden:
» Londen 1591. Altro diletto, che 'mparar non trovo."

Leo (Lieuwe) van Juckema, zoon van Worp en Anna
van Moekema, getrouwd met Tieth van Burmania, bij
welke hij twee dochters had. Hij was Raad in het Hof
van Friesland, en schreef in zijn eigen huis (in ædibus
propriis) 4 Aug. 1582: » Jucundi acti labores."

Giovanni Florio, die 1 Sept. 1591 te Londen plaatste:
» Arso il mortale al cielo n'andra 1'eterno," en: » non
j> omnibus volo."

Vitus Kamminga. Er zijn drie met den naam: Wytze van
Cammingha, die hier in aanmerking kunnen komen, en
uit welken moeijelijk eene keus te doen zal zijn. Wytze,
zoon van Frans en Jouck van Walta, die in 1606 te
Embden ongehuwd overleed. Wytze, zoon van Watze en
Frouck van Haerda, getrouwd met Rixt van Roorda, met
de baar, overleden 10 Nov. 1612, en Wytze, zoon van

II. N. E. 9
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Tiete en Tryn van Hottinga, die ongehuwd in 1607 in
een klooster te Osnabrug stierf. Een van dezen schreef
te Leeuwarden, 9 April 1591: » En adversité constance,"
en: » Jesus Christ., qui a esté hier et aujourd'huy est
» aussi Ie mesme eternellement."

Gerardus Basihs, misschien een zoon van den beroem-
den Paulus Buvs. Hij zette in het Album te Leiden, 16
Julij 1587 : » Tandem vincit veritas," twee citaten uit
Cicero en Justinianus, en: » Amicus certus in re incerta
* cernitur."

Dominicus Baudius, geboren in 1561 te Bijssel, in Vlaan-
deren. Hij studeerde te Aken, te Leiden en te Geneve,
was Advokaat bij het Parlement te Parijs, en in 1602
Hoogleeraar in de Redekunde, te Leiden. Hij werd onder
de grootste geleerden van zijnen tijd geteld, doch ging
zich in den drank en de liefde te buiten, en bezwalkte dus
zijnen roem. Vele gedichten en andere geschriften had
hij uitgegeven, toen hij den 12 Aug. 1613 te Leiden over-
leed. Hier vindt men van hem een vierregelig Latijnsch
vers.

Abraham van der Myle, van Vlissingen. Ofschoon hij
niet voorkomt op de lijst van het bekende geslacht van
der Myle, in het Vaderl. Woordenh. van Kok, zal hij
voorzeker tot die familie behoord hebben. In het volgend
Album van Meintje van Idsaerda, wordt hij nogmaals ge-
vonden. Hier plaatste hij, 7 Julij 1591, eenige regels
van Seneca en van Cleantes.

Christophorus Plantinus, zeer vermaard boekdrukker,
geboren te Tours, naderhand burger van Antwerpen. Hij
was de eerste s die de drukkunst tot haren waren luister
bragt, hield twaalf persen in zijne drukkerij, en zoude in
meer clan honderd talen hebben kunnen drukken. Hij
bezat ook eene schoone bibliotheek, en overleed 1 Julij
1.589, oud 75 jaar. Zijn drukteeken was eene hand, welke
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een uitgespannen cirkel hield, met liet bijschrift s dat hij
ook hier gebruikte: » Labore et Gonstantia, Leiden 8
> April 1585."

Dominicus Bottinga (Douwe van Botnia), zeer waar-
schijnlijk de zoon van Juw van Botnia en Foockel van
Walta, Hij schijnt ongehuwd overleden te zijn. Hij
gaf zijn wapen s en schreef daarbij een paar onleesbare
regels.

Sixtus Hemminga, behoorde denkelijk tot het geslacht
Hemmema. Hij plaatste 1 Jnnij 1591: » Se vincere Hero-
» icum. — Fortior est qui se quam qui fortissima vincit
9 Menia : nee virtus altius ire potest."

Carolas Rocasius Jac, F . Pet, N. 1584, met de spreuk :
» In spe metusj" een Latijnsch vers en een dergelijk in
het Grieksch van Hesiodus.

Arnoldus Sulenus, Nyveldius Bata, met zijn wapen, en
de spreuk: » Omnium difficillimum est omnibus placere,
j) Leiden 13 Julij 1583." Hij behoorde zonder twijfel tot
het oud Hollandsche geslacht van Zuylen van Nyevelt.

Joliamies van Varnewijk, van Zwolle, met zijn wapen:
drie kannen van zilver op een veld van keel. Hij beschreef
te Leiden, 8 Maart 1583, genoegzaam het geheele blad
met spreuken, onder anderen: » Fide sed cui vide. —
» Aimer Dieu est la plus haulte science qui soit. —- Le
» vent, la femme et la fortune. Elles sont variables com-
s me la Lune."

Henricus Föller, Borussiis (uit Pruissen), met zijn wapen
en de spreuk: » Nullus thesaurus major virtutis concientia,
» Leiden 9 Oct. 1587."

Phoeîo Holdingerus de Eysingha. Hij was Feye van
Holdinga, zoon van Wilcke, Raad in het Hof van Fries-
land , en zijne tweede vrouw, Haring van Eoorda van
Tjummarum. Hoe hij hier, en bij Suffridus Petrus, De
Script. Iris, blz. 457, aan den naam van Eysinga komt.
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is mij onbekend, ook het Stamboek van den Frieschen adel
maakt er geen gewag van, ofschoon het genoemden schrij-
ver aanhaalt. Hij overleed in den jeugdigen leeftijd van
twintig jaren, aan de kinderziekte , te Erfurt, alwaar hij
studeerde. In het Album gaf hij het wapen van Holdinga,
en de spreuken: » Constans in adversum," en: » Con-
» cordia res parvæ crescunt, discordia maximæ dilabuntur."

Ao de Colenaer, van Antwerpen. Hij teekende eene
soort van kandelaar met eene brandende kaars op een
voetstuk, waarop eene Grieksche en eene Latijnsche spreuk,
te Leiden 3 Nov., z. j .

David a Pabruée, van Haarlem, met de woorden:
7> Musica disparium dulcis concordia vocum pello, levo,
» placo, tristia, corda, deos. Leiden 26 Maart 1585."

Franco Duyckius, Nederlander. Hij behoorde voorzeker
tot het aanzienlijke Dordrechtsche geslacht Duyk, ofschoon
ik daarbij zijn voornaam niet kan vinden. Zijne spreuk
was: » Vita sine literis mors. Leiden, in Maart 1586."

Martinns Lydius, geboren in 1539 of 1540 te Lubek. Hij
was Rector te Heidelberg geweest, doch begaf zich, ten
einde de vervolgingen om de godsdienst te ontkomen, naar
Nederland, en werd in 1585 als Professor in de Theologie
aan de nieuwe Academie te Franeker beroepen, alwaar
hij 27 Junij 1601 overleed. Men vindt hier van hem, be-
halve eenige spreuken uit oude kerkvaders: » Ut tibi mors
* felix contingatj vivere disce. — Ut possis felix vivere,
x disce mori.

Een blad met een gedicht, slechts met de voorletters
van den naam geteekend, te Leiden Jan. 1586.

Janus Gruterus, geboren te Antwerpen 3 Dec. 1560,
een geleerd letterkundige, en een der arbeidzaamste schrij-
vers van zijnen tijd. Hij was Professor te Heidelberg,
en overleed, na van zijn ambt afstand gedaan te hebben,
op zijn landgoed, 20 Sept. 1627. Hier plaatste hij eene
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Latijnsche inscriptie van twee pagina's in twee kolommen ,
en voegde daarbij nog een Nederduitsch gedicht van veer-
tien regels.

Johannes Esychius, Brem, (van Breinen ?). Onder zijn
naam en dagteekening , Leiden 1585 , schrijft hij: » Flos :
ï cinis: At quem Dia facit Clementia pleno Johannem cor-
» nu, non erit Esychius." Hij schijnt eene bijzondere lief-
hebberij gehad te hebben om de jaartallen op eene vreemde
wijze aan te duiden, want even als hij in bet Album van
Meintje van Idzaerda, 1589 aldus schreef: (l)ICXIC,
zette hij hier voor 1585 : (l)ICXVC.

Johannes Holmannus Secundus, met de spreuken: » Ge-
» dulth yn Verschulth," en: » Esperance de bien et repos
» en Dieu."

Georgius Benedicti, van Haarlem, onder zijnen naam
vindt men: » Sub iter meum Germanicum, 8 Mei 1587.
» More suasus et amore."

Bernardus a Montevaldino, met vijf regels uit Seneca,
en: » Sans repos. Leiden 24 Maart 1584"

Janus van Caestre, met zijn wapen, te Leiden 3 Maart
1583, zonder spreuk.

Het laatste blad heeft tot opschrift: Honos virtutis. Hosti-
mentem. Homerus van Harinxma de Sloten, en bevat een
gezegde van Sallustius, initio Belli Jugurthi, en een van
Thucydides, lib. 1, aan het einde: Hoc virtutis est, cum
paribus contendere, et tune poenas exigere, cum pares sint
vires. Anno Epoche Christianæ WAXXCIIX, kal. Sept.

V .

Het Album van Meinardus ab Idzarda, in duodecimo
formaat, in groen fluweel gebonden, verguld op snee, en
tamelijk wel bewaard, met twee perkamenten schutbladen,
beschreven met zeer oud schrift,hetwelk begint met: Bur-



126 VERVOLG VAN HET OVËRZIGÏ

germeyser (sic) uund Katt. Op de beide zijden van den
band is een wapen in goud gedrukt, voorstellende een
pellikaan, die zijne jongen voedt (4), en een randschrift,
dat niet meer te lezen is.

Meintje Idzaerda, of, zoo als hij hier genoemd wordt,
Meinardus ab Idzarda, was de zoon van Baerte van Id-
zaerda , Raad in het Hof van Friesland, en van Marga-
retha Rhomrnarts, en gehuwd met His, dochter van Homme
van Harinxma en Doed van Mockema, en dus schoon-
broeder van den eigenaar van het vorig Album, Van 1600
tot 1619 Grietman van Weststeîlingwerf, overleed hij om-
streeks het laatste jaar, want, in hoedanigheid als Ouder-
ling te Leeuwarden, mede afgevaardigd naar de Synode
te Dordrecht, werd de door zijn overlijden opengevallen
plaats opgedragen aan Taeke van Aysma, Ouderling te
Hichtum. Tijdens liet handelen over het bestand met
Spanje in 1607, was hij, wegens Friesland, Lid van de
Staten Generaal, en in 1615 Lid van Gedeputeerde Sta-
ten van die provincie geweest.

Op de drie eerst beschreven bladzijden van het Album
komt eene Latijnsche opdragt voor, gedeeltelijk in proza
en gedeeltelijk in poezij, met het opschrift: Egregio stern-
mate nato Meinardo ab Idzarda, Frisiæ magni Senatoris
F. ob Amorem et Favorem dicatum, positum ab Abra-
ham van der Myle. Cantabrigiæ Anglorum (Cambridge)
1586, idibus Junii. Deze Abraham van der Myle is zon-
der twijfel dezelfde, die het Album van Homme van Ha-
rinxma thoe Sloten, Senior, teekende, en zal hoogstwaar-
schijnlijk tegelijk met Idzaerda te Cambridge gestudeerd
hebben.

Als eerste inschrijver vindt men Martinus Fotherbyes,
die bij zijnen naam voegt: Collegii Trïnitatis in Academia
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Cantabrigiensi socius, en de zinspreuk: ••> Scîentia anîml
» pabulum."

Op hem volgen:
Bartlioldus van Douma, zoon van Epe van Douma, te

Hallum, en deszelfs tweede vrouw Tiethcke Tjaerda van
Starkenborgh, en getrouwd met Saepck van Douma s bij
weîke hij vijf kinderen had. Hij teekende te Heidelberg,
1 Sept. 1587, en gaf zijn wapen , en de spreuk: » Vincit
» vim virtus."

Andreas Hiddema, zoon van Goslick van Hiddema en
Sjouck of Bauck Jelgerhuys ; getrouwd met Aelcke van
Galama, Volgens eene oude aanteekening hadden zij drie.
kinderen. Hij voegde bij zijn wapen: » Vis est ardentior
» intusj 1588."

Petrus Baro, Hoogleeraar in de godgeleerdheid te Cam-
bridge, in Frankrijk geboren. Hij beweerde eenige stel-
lingen, die voor Pelagiaansche gehouden werden, en ge-
raakte daarover in twist met verscheiden geleerden. De
zaak liep eindelijk zoo hoog, dat zij voor Koningin Elisabeth
en den Aartsbisschop van Kantelberg kwam, Baro in het
ongelijk werd gesteld en van zijne bediening vervallen
verklaard. Hij keerde daarop naar zijn geboorteland terug.
Eenige werken zijn door hem in het licht gegeven. Zijn
symbolum was: » Unica nobilitas in pietate consistit," en
hij onderteekende zich: P . Baro, Gallus , 18 Julij 1585.

Ernst Casimir, Stadhouder van Friesland, Hij schreefj
1589:

„ Rebus angustis animosus, atquc
„ Fortis appare, sapienter idem
„ Contrahes vento nimium secundo

Turgida velu. Ernestus Casimirus, Comes in Nassau. Catz.

Lüdewijk Gunther, Graaf van Nassau, broeder van Ernst
Casimir, geboren 13 Febr. 1575, gesneuveld bij de bele-
gering van Sluis, 12 Sept. 1604. Zoo als wij boven zagen,
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teekende hij ook reeds het Album van Homme van Ha-
rinxma. De spreuk die hij hier gebruikte was: » Nourri-
» ture passé nature," en hij schreef daar onder: Ludovicus
Gynterus, Comte de Nassau etc. a escrit cecy a Geneve
Ie 16 du Janvier 1589.

Ernst, Wilhelm, Otto, Eeinhard en Philips, Graven
van Solms, Heeren van Muntzenberg en Sonnenwaldt,
zonen van Koenraad, Graaf van Solms enz., met de spreu-
ken : » Fuy plutot 1'infamie que Ie peril. — A coeur vail-
» lant rien impossible. — Vertu surpasse tout. — Accedit
» in puncto, quod non speratur in anno. Perditur in
» puncto, quod non reperatur in anno. Sed multa mala
» quæunt avertere piorum vota. — Dieu void tout." Allen
te Geneve 16 Januarij 1589.

Wilhelmus en Ludovicus Junior, van Sein (Sayn), Gra-
ven van Witgensteîn en Heeren van Homburg, zonen van
Lodewijk, Keurvorstelijke Paltzsche Hofmeester, getrouwd
met eene Gravin van Solms, bij welke hij buiten deze
twee nog negentien kinderen had. Zij teekenden beide,
ieder op een blad 9 20 Januarij 1582; de eerste zonder
plaats, de tweede te Geneve. Wilhelm voerde tot zin-
spreuk: » Fata mia vota," en Lodewijk: » Fides et bona
» conscientia margaritæ meæ."

Karel, Graaf van Ortenberg, met de dagteekening 20
Jan. 1589, en de letters E. S. C.

Johannes Oderalius of Overalius, met drie tweeregelige
versen, twee in het Grieksch en een in het Latijn, 3
Junij 1586.

Hugo Gray, hoogstwaarschijnlijk een lid van het oude,
aanzienlijke geslacht Gray, in Engeland. Op het register
vind ik echter geen Hugo. Hij schreef plaats noch jaar-
tal, doch zijne spreuk was: » Religio est virtutum omnium
» fundamentum,"

JoacMm Ripperda, gesproten uit het aanzienlijk geslacht
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Eipperda, in Groningen gevestigd. (Er komen bij die
familie meer dan een voor met den voornaam Joachim.)
Hij schreef in te Heidelberg, 1 October 1586, en wel zijn
voornaam met oud Nederduitsche, en dien van zijn ge-
slacht met Hoogduitsche letters, en voegde bij zijn wapen,
een geharnast ridder te paard, beide van goud op een
veld van zwart, zoo als het ook bij Ferwerda te zien is s

de spreuken: » Unum est necessarium," en: » II faut
» attendre."

Johamies Metelen a Weerhausen, met zijn wapen, een
lelie van goud op azuur, en de spreuk: » Constanter et
> patienter." Frankfort 26 Maart 1589.

Buystiua a Santen. Of dit laatste een geslachts- of wel
plaatsbenaming is, heb ik niet kunnen ontdekken. De
onderteekening is geschied te Heidelberg 6 Sept. 1587.

Johannes Esychius, te Geneve 15 Febr. 1589. Dezelfde
die reeds vermeld is in het Album van Homme van Ha-
rinxma thoe Slooten, Sen.

Theodorus Clemens van Berkel. Zeer waarschijnlijk de
vader van Pieter Clemense Berckel, Bewindhebber der
Oostindische Compagnie te Delft, die 30 Sept. 1607 trouwde
met Anna Meerman. Theodorus teekende te Geneve, met
de spreuk:

„ Virtute ambire oportet non favoritibus
„ Sat favitorura habet seniper qui recte facit."

Georgius Benedicti, van Haarlem, te Heidelberg, 30
Sept. 1587. Deze komt ook voor in het Album van Homme
van Harinxma boven genoemd.

Stephanus Moze...., van Sedan, zonder plaats of dag-
teekening.

Phil. a Solms, te Geneve, 17 Jan. 1589, met eene
Spaansche spreuk. Voorzeker behoorde hij tot het Gra-
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felijke geslacht van Solms3 waarvan hier boven gesproken
is, maar tot eene andere tak,

Jou~s Camerlijn, te Geneve, 14 Febr. 1589.
Adamus ab Eysinga. Hoewel ik niemand van dien naam

in het geslachtsregister van Eysinga aantref, twijfel ik
echter niet, of hij heeft zijnen naam eenen Latijnschen
uitgang gegeven, en heette eigenlijk Aede. Hij moet dan
een zoon geweest zijn van Eitske en Marij van Tjaerda,
en getrouwd met Wiek van Cammingha, weduwe van
Watze van Ockinga. Hij schreef slechts, zonder plaats
en dagteekeniug, uit TJlpianus: » Quoties nihil sine cap-
i tione investigari potest: eligendum est quod minimum
» habeat iniquitatis."

Henrich Golbe, van Nordwich, in Engeland, te Cam-
bridge 13 Junij 1586. Hij geeft eene spreuk in de En-
gelsche taal, en onderteekende zich Socius ex aula Pem-
broke.

Anthonius Watsonus, van Durchester s met twee spreu-
ken . Hebreeuwsch en Engelsch. Cambridge 21 April
1586.

Nicolaus Fillius, van Orleans, in Frankrijk, in Junij
1586, te Cambridge, met eene Latijnsche spreuk.

Franciscus Eure, Engelschman, met zijn wapen, en ne-
vens hetzelve: » Non semper saturnalia" en » Vince malum
» bono," te Heidelberg 11 Oct. 1586.

Johannes Durantius, van Parijs, te Heidelberg 1 Sept.
1587, met drie spreuken, eene in het Grieksch, Petrus I ,
cap. 3, vs» 13, eene in het Latijn: » Modestia estote intus
» ornati, nam Deus superbis resistat, humilibus vero dat
» gratiam," en eene in het Fransch: » Ayme Dien de tout
» ton coeur et ton prochain comme toi mesme."

Franciscus Junins, 1 Mei 1545 te Bourges geboren 5

Hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden, van 1592 tot
aan zijn overlijden in 1602, een zeer beroemd man, van
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wien vele verhalen voorkomen, vooral wat zijne liefdehis-
toriën en andere avonturen aangaat, evenwel was hij zeer
geleerd, en daarom vooral gehaat door Scaliger 9 die nie-
mand nevens zich konde dulden. Hij schreef in met eene
Grieksche spreuk, te Frankfort in April 1588.

Mattheus . . . . . . . van Geneve, te Heidelberg 4 Sept.
1587, met eene spreuk uit Paulinus Epist. ad Aug, 33.

Daniel Tossanus, te Heidelberg 11 Sept. 15875 met een
gezegde van Augustinus, lib. 4, de Civ. Dei, cap. 3.

A. P. Desmes, zonder jaartal en plaats, met de zin-
spreuk : » Je vis en mourant et endure pour parvenir."

Aaron Cappel, van Londen, Heidelberg 9 Sept. 1587,
met eene Hebreeuwsche, Grieksche, Latijnsche en Fran-
sche spreuk.

Samuel Cevalerius, van Geneve, te Heidelberg 8 Sept,
1587, met Hebreeuwsche, Grieksche en Latijnsche spreuken.

Fredericus Billetius, te Heidelberg 22 Maart 1588, met
de spreuk: » Scientiam et conscientiam domini." Uit zijne
opdragt zoude men kunnen opmaken, dat Idzaerda, tijdens
deze inschrijving, op het punt stond Heidelberg te ver-
laten , nadat hij aldaar twee jaren vertoefd had.

Samuel Eeinerus Dotorius, uit Friesland, te Cambridge
Junij 1586, met eene Latijnsche spreuk.

Joh. Polyander of Bolyander Metens, Heidelberg 22 Maart
1588, met eene Grieksche spreuk en een Latijnsch vers.

Theodorus . . . . . . . te Geneve 20 Febr. 1589, met eene
Latijnsche spreuk.

Taco van Aylva, zonder plaats of dagteekening, met de
spreuk: » So godt will." Hij was een zoon van Douwe
en Frouck van Mockema, en getrouwd eerst met Einsck
van Mockema, en later, in 1591, met Barber van Donia.
In 1592 Grietman van Ferwerderadeel, is hij denkelijk
omstreeks 1614 overleden (5).

(5) Zie mijne Nieuwe Naaml. v. Grietman.
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Vopiscus (Wopcke) van Scheltema, zoon van Sipke en
Bauck van Douma, en getrouwd met Frouck van Eoorda,
van Genum. Hij teekende te Geneve, 22 Jan. 1589, en
plaatste onder zijnen naam de zinspreuk: » Nihil est ab
» omne parte beatum."

Bartholomeus Panhuys, te Heidelberg Maart 1589, met
de zinspreuk: » Amicus certus in re incerta cernitur."

Egbertus Halbes, te Heidelberg 4 April 1588. Achter
zijn naam voegt hij .' » Ex misera et captiva illa Frisiorum
» multitudine oriundus, cujus amor cruci affixus."

Philippus Sellin, van Antwerpen, te Cambridge 13 Junij
1585, met de spreuk; » Amicitia societatis humanæ vin-
» culum."

Jacobus Almondus, te Londen 20 Junij 1586. Misschien
behoorde hij tot het aanzienlijk Hollandsch geslacht van
Almonde, en kan alsdan een zoon geweest zijn van Abra-
ham van Almonde en deszelfs tweede vrouw Maria, doch-
ter van Hugo de Groot, en ongehuwd overleden in 1600.
Hij voegde geene spreuk bij zijnen naam.

Cornelis Busius, dezelfde die voorkomt in het Album
van Homme van Harinxma, hier boven. Hij schrijft in te
Londen, 1 Julij 1586, met de letters V. E. G. B., en de
spreuk: » Virtutis laus actio."

Joannes Regius, te Frankfort 30 Maart 1589. Waar-
schijnlijk was hij de grootvader van den Professor in de
Philosophie te Franeker, van den zelfden naam. Hij gaf
eene inscriptie van twee bladzijden.

Bolo Bolardus, uit Friesland, te Frankfort 4 April 1588,
met de spreuk: » Præstant facultatibus et divitiis benigni
j> mores etc." Denkelijk behoorde hij tot het geslacht van
Boelens, en zal zijn eigenlijke naam zijn; Boele Boeles.

Everhardus , te Frankfort 4 April 1588, met het
symbolum: » Nullum meum, nee cujusquam proprium esse
» puto, quod eripi, amitti aut auferri potest. V. D. M,"



VAN DE ALBA AMICORUM. 133

SLnon Goulartius, van Senlis, in Frankrijk, te Geneve
18 Jan. 1589, met de spreuk: » On bien. ou rien." Hij
was de zoon van Simon Goulart, Predikant te Geneve,
opvolger van Calvijn, die vele werken heeft geschreven.
Hij zelf was Predikant bij de Waalsche gemeente te Am-
sterdam , in den tijd, toen de verschillen met de Remon-
stranten op het hevigst waren. In zijnen dienst geschorst,
trok hij met de gebannen Remonstranten naar Antwerpen
en vervolgens naar Frankrijk. Hij liet eenige geschriften
na, en overleed te Frederikstad, in het Holsteinsche.

Ca. Wobergus, te Heidelberg 5 Sept. 1587, met de
spreuk: » Cognitionem prudentiamq sequitur considerata
» actio."

V I .

Het Album van Hiskia van Harinxma thoe Slooten, in
langwerpig octavo formaat, in een' brainen, met goud be-
werkten lederen band, verguld op snee; even als dat bij
haren broeder Homme, aan de voor- en achterzijde in
goud gedrukt de wapens van Harinxma thoe Slooten en
Mockema.

Bijzonder opmerkenswaardig zijn dit en de twee volgende
Alba, omdat zij aan vrouwen toebehooren, en wel aan
dames uit de XVIde en het begin der XVIIde eeuw,
daar deze voorzeker zeer zeldzaam voorkomen, en mij
althans geheel onbekend waren.

De bezitster van dit boekje was His van Harinxma thoe
Slooten, zuster van Homme, en echtgenoot van Meintje
van Idzaerda, wier Alba boven zijn vermeld.

Op de eerste bladzijde vindt men A°. 1587, den 19 Mei

Qui bien se mire
Bien se void
Qui bien se void
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Bien se cognoit
Qui bien se cognoit
Peu se prise
Qui peut se prise
Dieu 1'avise. Eien sans vertu. Hiskia van Harinxma.

Vervolgens een zestal pagina's met gedichten s waarvan
een getiteld is: Een nieuw liedehen, op de icijs van passe-
mere Cecilia, en het tweede: Een ander amoureus liedehen.

De eerste inschrijver is Bartholdns van Douma, reeds
vermeld in het Alba van Meintje van Idzaerda. Hij schreef
liier* » A coeur vaillant, rien est impossible, 1591." Op
hem volgen:

Cornelis Buys, dezelfde die zich in de Alba van Homme
van Harinxma en Meintje van Idzaerda, Cornelis Busius
teekent. Een van de spreuken, die hij daar gebruikte,
plaatste hij ook hier, en wel, zeker omdat hij tot eene
Dame sprak, de Fransche: » Penser devant commencer,
» ce XX™e jour d'avril," zonder jaartal,

Martinus a Nytsen, zoon van Carel van der Nitsen,
Voorzitter van het Hof van Friesland, en getrouwd eerst
met Ydt van Gratinga, en vervolgens met Tryn van Eoorda,
met de baar. Bij de eerste vrouw had hij twee kinderen.
Zijne spreuk was: » Nunquam virtutis molle documentum
, est, 1627."

Albrecht Buys, met de spreuk. » Deught verwint het
» al," 28 April 1587.

Het wapen van Engelsteedt, zeer waarschijnlijk geplaatst
door Geertruid van Engelsteedt, de eigenares van een der
volgende Aîba.

Anna van Ysselmuyden, dochter van Ernst van Issel-
muden, Jonker en Hoveling thoe Schultinge, Bedum en
Elderhuyzen, en Lisk van Heringa, met haar wapen, in
rood een keper van zilver, vergezeld van drie zilveren
eendjes zonder voeten, en de spreuk: » Niet soender goedt"
(niets zonder God), den 13 Nov. 1612.
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Haring van Harinxma thoe Heeg, zoon van Douwe en
Machtelt van Dunnewoldt of Dunewald, geboren te Does-
burg 27 Aug. 1604, en overleden 14 October 1669, ge-
trouwd eerst met Geertruy van Qaadt, en later met Sjuck
van Popma, van Weiduin (6). Hij gaf zijn wapen (Ha-
rinxma thoe Heeg), de spreuk: » Non Marti, sed Arte,
» Anno 1625, 4 April," en daarenboven twee Nederduit-
sche gedichten, waarvan het kortste aldus luidt:

Twee herten in malkander govoegt
Daar beyde seer wel aangenoegt
Wat mach ter werelt beter sijn
Dan to leven in sulcken schijn.

Het andere is een vers,. dat half gelezen een goeden zin
oplevert, doch wanneer men den regel tot het einde ver-
volgt , juist het tegendeel wil zeggen, b, v.

Godt moetse plaegen. — Mijn aldcrliefste lieff
Die mijn vrencht benijen — Wens ick paijs en vrede
lek heb behaegen. — In mijn liefi's ongerieff
In mijn lieffs verblijen — Schep ik ongeneuelit mede, enz.

Kunira van Douma, de bezitster van een der volgende
Alba, met de spreuk: » Betroudt op Godt en holt sijn
>, ghebot, 17 Julij 1591."

Aelcke van Galama, dochter van Otto en Eets van
Feytsma, en getrouwd met Andries van Hiddema, men
zegt dat zij drie kinderen had. Zij schreef:

„ Die godt begeft
„ En die werelt ankleft
„ Alst gaet op een scheyden
„ Soo heeft hij geen van beyden," en „ Acht uwen Godt."

Hessel van östhem, zoon van Hessel van Oosthem 9

Grietman van Idaarderadeel, en Tet van Burmania, en in
1603 getrouwd met Wilhelmina van Gendt, bij welke hij
een zoon had. Hij was Kapitein, en gedurende eenigen

(6) Zie over hem De vrije Fries, VIII, blz. 82.
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tijd Hofjonker van Graaf Willem Lodewijk. In het Album
nam hij twee bladzijden voor zich, en teekende op de
eene met de pen twee figuren, namelijk een oud man met
een lange baard en stok, en tegen hem over een jonge-
ling, die uit een groot boek voorleest; daarboven staat in
zeer kreupele rijmen een » vrage" en » responce" over
de boelschap, waarvan de laatste regels luiden:

Wilstn dich dan der boelschap erneren
Soo moestu dyncke (drinken?) liegen ende sueren
Want men secht dat die loegen de boelschap regierdt
Geliek Magniflcat die Vesper versierdt.

En in het Fransen:

Des amoureux Ie courroux
En reprenant son tour
D'un aygeur il failt doux
Le breuvage d'amonr.

En op de andere bladzijde zijn wapen, zeer netjes uit-
knipt , van papier, in een cirkel daar om heen zijn naam
en het jaartal 1589, alles omgeven door een rand. Ach-
ter hetzelve is, ter voorkoming van beschadiging, een
stuk rood geverfd papier geplakt, waardoor ook het witte
knipsel beter uitkomt. Boven dit kunststuk staat: » Noch
» eenmael," en aan weerskanten nog een gedicht van bij-
zonder weinig waarde, onder hetzelve nogmaals zijn naam
en 31 Aug. 1589.

Homeras van Harinxma thoe Slooten, broeder van de
eigenares van dit Album, en bezitter van een der vorigen.
Hij gaf de spreuk: » Non nobis nati, 1587."

Anna Clant (van Stedum), dochter van Johan Clant,
op Ludema, Burgemeester van Groningen, en van Elisa-
beth Alberda, getrouwd met Osebrant Rengers, bij wien
zij een kind had. Zij schreef: » Altijt eere vor goedt, is
?! min ghemoet."

Wyck van Hittinga (Hettinga), dochter van Tiete, Griet-
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man van Wijmbritseradeel, en Hylck van Galama, ge-
trouwd met Feycke van Herbranda, bij welke zij eene
dochter kreeg. Zij schreef: Godt min hoop.

T. van Emingha. Zij zal zijn ïe th van Eminga, dochter
van Ids en Wiek van Heemstra, en getrouwd met Lieuwe
van Wytsma, te Ee , met wien zij tijdens de Spaansche
onlusten in ballingschap ging, en overleed 15 of 18 Dec,
1624, in den ouderdom van 81 jaar. Zij liad een' zoon ,
en plaatste in liet Album : » Dieu mon conducteur."

De drie laatsten staan op eene bladzijde.
Womck van Heringa, dochter van Aede Heringa van

Jongema, te Eauwerd, en Anna van Roorda, met de
baar, getrouwd met Tjalling van Eysinga, Grietman van
Menaldumadeel, bij wien zij drie kinderen had. Zij over-
leed reeds 2 Sept, 1596, in het kraambed van hare zonen
Tjalling en Aede, tweelingen. Hier plaatste zij haar wapen.

Foockel van Heringa, jongere zuster van Womck, ge-
trouwd in 1594 met Pieter van Eysinga, broeder van den
echtgenoot van hare zuster, Grietman van Rauwerderhem,
Zij hadden een' zoon, en zij overleed 5 Mei 1639, oud
72 jaar. Ook zij gaf alleen haar wapen.

De wapens van Espelbach en Dekema vereenigd, en
dus hoogst waarschijnlijk geplaatst door Anna van Espel-
bach , daar eene dergelijke afteekening met haren naam
voorzien, eveneens voorkomt in het volgend Album van
Kunera van Douma, waar zij ook nader vermeld wordt.

Jan Clant thoe Schermer, zoon van Egbert en Atke
van Douma, Grietman van Doniawarstal, en getrouwd met
Frouck van Burmania, weduwe van Ivo van Frittema. Hij
had bij haar eene dochter, en overleed in Aug. 1615.
Hier plaatste hij zijn wapen, 1590.

Aelcke van Sterkenburch, dochter van Claes Tjaerda
van Starkenborgh en Doedje Everts3 weduwe van Jan N«,
echtgenoot van Feye van Heemstra. Zij hadden drie kin-

II. N. B. 10
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deren. Zij overleed 22 ISTov. 1635, en werd, even als
haar man, te Oenkerk begraven. In liet Album gaf zij
haar wapen, en de spreuk: » Dieu donne tout, 31 Mei 1591."

Ulbe van Aylva, zoon van Douwe en Frouck van Moc-
kema, getrouwd eerst met Sjouck van Heringa en later
met Rints van Osinga, bij beide vrouwen kinderen heb-
bende. Hij was Grietman van Baarderadeel, overleed op
Tjessinga state, te Hylaard, 26 Aug. 1617, oud 66 jaar,
en werd in dat dorp begraven. Hij plaatste zijn wapen,
en de spreuken: » Waerlieyt voorall. —- Verité surpasse
» tout," en :

Swygen en denken is een goedt sin
Als het •vvoordekon gesproken is soe ken liet daer nyet weder in.

Manfrid van Brambach, met zijn wapen en het vers :

Donec eris felix multos numerabis amicos
Tempora, si fuerunt nnbtila , solus oris. 1589.

Aernout Buys, met de spreuk: » Pietas in amore fideli."
Adam de Eysingha. Dezelfde, die zich in het Album

van Idzaerda teekent Adamus ab Eysinga. Hier schreef
hij: » Cognoy vous même."

Idsert (Ids) van Emingha, zoon van Sjuck en Fouwel
van Holdinga, Kolonel, en 8 Maart 1605 getrouwd met
"Womck van Mockema, zonder kinderen. Hij overleed 14
Febr. 1635. In 1589 schreef hij hier:

Omnia si perdas, famam servave memento
Qua semel amissa, postea nullus eris. en:

Victi quandoque resurgunt.
Bernhart Hornekens, van een Groningsen geslacht. Hij

schreef in 1589: » Fide et constantia," en: » Gedult in
s hofnung."
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