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VII.
U-et Album van Geertruydt van Engelsteedt, in langwerpig octavo formaat, gebonden in rood fluweel, verguld
op snee, zeer wel bewaard.
De bezitster van dit fraaije Album was Geertrui van
Engelsteed of Engelstede, dochter van Ludolf Engelsteed, Kapitein in Engelsche dienst, en van Anna van
Harinxma thoe Slooten. Homme en His van Harinxma
thoe Slooten, de laatste, echtgenoot van Meintje van
Idzaerda, de eigenaren van vorige Alba, waren dus haar
oom en tante, want hare moeder was hunne zuster.
Geertrui trouwde te Leeuwarden, 27 Sept. 1618, met
Frans Harinxma van Donia, tijdens hun huwelijk Hopman
eener compagnie soldaten, later Gedeputeerde Staat van
Friesland en Gecommitteerde op de vredeonderhandeling
te Munster in 1648. Zij heeft geene kinderen gehad, en
overleed in Maart 1643. Haar echtgenoot hertrouwde twee
jaren na haren dood Helena van Hoechlum tot Spaansweerd.
II. N. E,
16
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Uit de inschrijvingen in dit Album blijkt, dat zij hetzelve als jonkvrouw heeft aangelegd , en na haar huwelijk
niet heeft aangehouden , want de laatste dagteekening is
van 1618. Op de tweede pagina zijn twee wapens afgebeeld , hoogstwaarschijnlijk die van haren vader en diens
moeder, terwijl daar tegenover geplaatst zijn de wapens
van haren vader en grootmoeder van moeders zijde, Harinxma thoe Slooten en Mockema.
Dan volgen de inschrijvingen, en wel in deze orde:
Catharina van Joneema» in het Stamboek van den Frieschen Adel Tryn genoemd. Zij was eene dochter van Laes
en Luts van Ay va, stierf' ongehuwd, en voegde hier bij
haren naam de wapens van haren vader en moeder (1),
en de spreuk: Eien sans dieu.
De wapens van Grovestins en Herema (2), zonder onderteekening. Zeer waarschijnlijk is dit blad gegeven door
eene der beide dochters van Douwe Sirtema van Grovestins en Plabel van Herema, Teth, getrouwd met Edzart
Tjaerda van Starkenborgh , of Ebel, gehuwd met zijnen
broeder Bartholt.
Geyske Lewe, uit Groningen, met haar wapen (een
roode leeuw op goud) en de spreuk: Verwachthen myth
gedult, 1606, 2 Mart,
Anna van Ysselmuyden, reeds in het Album van His
van Harinxma genoemd, en wel met de zelfde spreuk en
op den zelfden dag.
Het wapen van Idzaerda, in een vrouwelijk ruit, zonder meer.
Elisabeth van Ockinga, dochter van Lolle, Grietman
van Menaldumadeel, en van zijne tweede vrouw, His van
Heringa. Zij trouwde met Wigle van Buygers, had zes
(1) De lelie van zilver, die anders op groen voorkomt, wordt hier
op blaauw gezien.
(2) In het Stamboek is de leeuw goud op rood, hier rood op goud.
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kinderen, en overleed 1660, in den ouderdom van 75
jaren. Zij gaf de wapens van hare ouders, en de spreuk:
Godt ynt hert.
Joost van Welvelde, ter Hachmeulen, getrouwd met
Greele van Folkershuisen. Hij zette boven zijnen naam
1606. lek hebbe een wylt (wild) yn myner jacht, het
welcke ick jaege dach unt nacht» Mocht ick des wildts
geniten, my en solde geen jaegen verdriten; en: Espoir
me consolle.
Ansck van Burmania, dochter van Bocke en Frouck
van Heemstra. Zij overleed in jeugdigen leeftijd, en plaatste
haar wapen en de spreuk: Altyt freest bedroch, 1605,
4 Mei.
Doedt van Burmania, dochter van Upcke, de verzamelaar van de genealogiën, bekend onder den naam van
Burmaniaboeh, en van Kints van Roorda, van Tjummarum.
Zij overleed ongehuwd, en voegde bij haar wapen: Freest
godt meest, 4 Mei 1605.
Gerrit van Wytsma, zoon van Oene, Grietman, eerst
van Hennaarderadeel, later van .Dantumadeel, en van
Doedt van Donia. Hij overleed ongehuwd, 25 Jan. 1616,
in den ouderdom van 31 jaren, te Birdaard, waar hij ook
begraven is} en gaf hier slechts de spreuk: Wat ick vermach.
Anna van Juckema, dochter van Worp en Ael van
Eoorda, van Menaldum. Zij overleed reeds 26 Oct. 1606,
te Leeuwarden, slechts 20 jaren oud, ongehuwd, en werd
te Bozum begraven. In het Album gaf zij eene zeer aardige afbeelding van eene voorname vrouw, in het kostuum
van dien tijd, haar wapen in de hand houdende, niet zoo
als dat voorkomt in het Stamboek, maar zoo als het uitgehouwen is op den grafsteen van Worp van Juckema
(overleden 1570), in de kerk te Hallum, namelijk eene
ster en eene roos onder elkander. Anna voegde daarbij
de spreuk: Altyt veracht Iedelheit, 1604.
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Jets van Mockema, dochter van Syds, Raad in het Hof
van Friesland, en zijne eerste vrouw Jets of Eets Douma
van Oenema (anders Latsma), van Sexbierum, eerst getrouwd met Jarich van Cammingha en naderhand met
Hobbe van Aylva, Grietman van Baarderadeel en Curator
van de Academie te Franeker. Zij had bij den eersten
man twee dochters, en bij den tweeden een' zoon, die
slechts 17 dagen oud werd, en overleed zelve te Leeuwarden, 18 Aug. 1632. Zij voerde het wapen van Taecke van
Mockema, zoo als dat wordt opgegeven in het Stamboek.
Bij haren naam voegde zij: In vreughde matygh, 1606.
Sycls van Cammingha, dochter van Frans van Cammingha , van Ameland, en Bjuck van Herema, van Tjerkwerd, 12 Dec. 1627 getrouwd met Doecke van Jongema,
Grietman van Franekeradeel, later van Hennaarderadeel,
weduwenaar van Lisck van Eysinga, zonder kinderen. Zij
voerde het wapen van Cammingha, niet vereenigd met dat
van Jelmera(ü), en voegde bij haren naam de spreuk:
Kent u zelven, en anno 16006. (sic.)
Maria van Wel velde, dochter van Harm en Josino van
Barmentlo, ter Clincke, getrouwd eerst met Diderik van
Harderwijk, toegenaamd Ganseneb, te Leer, in Oostfriesland s en later met Jacob van Roussel, Heer van Harrewets en Du Wai. Zij was een e zuster van Joost, hier
boven genoemd, en in 1639 reeds weduwe. Zij voerde
het wapen, onder den naam van Welevelt voorkomende
bij Ferwerda, deel I, en plaatste boven haren naam: 1606,
Niet sonder Got.
Lucia van Scheltema, dochter van Syds en Tjemck van
Aylva, van Bornwerd, Zij was driemaal getrouwd, eerst
met Syds van Roorda, van Genum, bij wien zij drie, vervolgens met Sybren van Osinga, bij welken zij twee, en
(3)

Het komt zoo niet in het Stamboek voor.
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laatstelijk, 10 April 1631, met Wyger van Hottinga, bij
wien zij geene kinderen had. Zij schreef slechts: Looff
goedt (God) zeer.
Syts van Wysma (Wytsma), zuster van Gerrit, hier
boven genoemd, en getrouwd met Syds of Sixtus van
Donia, bij wien zij zeven kinderen had. Ook zij gaf geen
wapen , maar slechts de woorden : Goedt boven al.
Deze beide teekenden op de zelfde bladzijde.
Jacob Eufelaert, Hopman, wonende te Driesum, te
Dokkum getrouwd met Jel van Andringa. Hij was toen
weduwenaar van Sjadde Buüngha, en testeerde 2 Nov.
1652. De spelling van zijnen naam alhier bevestigt het
gevoelen van het Stamboek, dat hij tot het geslacht Euffelaert behoorde. Hij gaf zijn wapen , gedwarsbalkt van
zes stukken, goud en rood, en de spreuk: Vincit qui
patitur j 2 Junij 1608.
Anna Lewens (Lewe), misschien eene zuster van Geiske
hier boven. Zij voerde althans het zelfde wapen, en gaf
de spreuk: Yn gode myn hoop, 1606.
Frouck Huinga, van eene Groningsclie familie. In de
zesde generatie van Eengers komt een Wolter, en in de
negende van Haersolte, een Johan Huinga voor, vermoedelijk was een van beiden haar vader. Zij gaf haar wapen, gevierendeeld van goud en blaauw, en de spreuk:
Godt geft geluck , 1606.
Eene naamteekening voor mij onleesbaar, en een wapen
mij onbekend: twee torens van zilver op rood, en twee
zwarte zittende leeuwen op goud, met de spreuk:
La femme qui se fard au visage
Pense plus ailleurs qu'au ménage.

En: Tousiours constant, in Groningen 16 April 1606.
Elisabeth Eolteman, zeer waarschijnlijk eene dochter van
Hillebrant Eolteman, getrouwd met Judith Eengers, we-
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duwe van N. van Besten. Zij plaatste een wapenschild
met de vereenigde wapens van Rolteman, Coninck, Rengers en Holdinga, en de spreuk: Heer tot dyner eer.
Anna Clant van Stedum, reeds vermeld in het Album
van His van Harinxma.
Edsert Rengers ten Post, denkelijk de eenige zoon van
Johan Kengers tot Helium, en N. N. Hij trouwde Anna
van Ittersum s en had eene dochter. Hij gaf zijn wapen,
en de spreuken: Si fortune me tourmente, Esperance
me contente, en: Buona cura caccia via ventura, 9 Mei
1606,
Johan Livius
Hij voerde drie bruine eekhoorns
op een veld van zilver in zijn wapen , en de spreuk: Spes
mea unica Christus.
Thomas Nolhde zu Warwen, met zijn wapen, drie zwarte
sprinkhanen op goud, en eene Hoogduitsche spreuk. Groningen 16 April 1608.
Frans van Jongema, jongste zoon van Laes en Luts
van Aylva, 21 Oct. 1621 getrouwd met Tryn van Ockinga, weduwe van Gerrit van Camminglia, zonder kinderen. Hij was Raadsheer in het Hof van Friesland, en
gaf,behalve zijn wapen en de spreuk: In swackheyt sterck,
eene zeer aardige teekening, voorstellende een reiziger,
blootshoofd en zonder schoenen en kouzen, met een stok
in de eene hand, en onder de andere arm een visch zonder kop, voorzigtig stappende over eenige steenen, welke
verspreid door een water liggen s en daarbij begeleid door
een engel, althans een persoon met vleugels, eveneens
als de reiziger gekleed , gevolgd door een hond. In het
verschiet een man onder lommerrijk geboomte; onderstaat:
Och had iok een die my so nae myn lyeff geleyde
Hoe willigh soud iok my voort tot de reys bereyde.

De laatste inschrijver in het Album van Geertrui van
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Engelsteed is haar minnaar,
Harinxma van Donia, zoon
Goslinga. Hij overleed 25
gaf hij het Albumblad, kort
bekomen, want hij schreef:
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later haar echtgenoot, Frans
van Keympe en Frouck van
Februarij 1651. Voorzeker
nadat hij haar jawoord had

Hannibal van de Carthaginensis bevrydt
Heeft liaer deur geduldicheyt overwonnen
Alsoo oock een Amateur wel crygt
Dat hem meest van anderen wordt vergonnen.

En voegt er eene zeer fraaije teekening bij s voorstellende de inneming van een sterk kasteel, waarbij een rid>
der te paard, in volle wapenrusting, dragende aan zijnen
arm een schild, met het wapen van Harinxma Donia, de
hoofdpersoon uitmaakt. Een zijner volgelingen draagt op
de zelfde wijze het wapen van Friesland; onder staat: Non
sine causa, — vale.
VIII.
Het Album van Kunera van Douma, in gewoon klein
octavo formaatj gebonden in pergamenten band, verguld
op snee, vrij goed bewaard, Buiten op staat: Anno 1588,
de inschrijvingen zijn echter van later dagteekening.
De eigenares was Cnier of Cunira van Douma, dochter
van Laes en Barber van Hottinga, en getrouwd met Sjuck
van Burmania, bij wien zij drie kinderen had. Haar echtgenoot overleed reeds in 1597, zij in Mei 1651.
Op de witte bladen, welke voor ingenaaid zijn, doch
tot het eigenlijke Album niet behooren, is geschreven:
Kunera van Burmania, Anno 1605, en daar onder, met
eene andere hand, nog eens den zelfden naatn en het
jaartal 1611. L. Cau. Looft Godt. -— Het wapen van
Burmania (nieuwst) vereenigd met dat van Douma van
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Langweer (zeer slordig met de pen gekrabbeld), en daarnevens de geslachtsnaam Burmania.
Het eigenlijke Album is een boekje met in zwart gedrukte wapenschilden, gereed om de wapenfiguren te ontvangen (4), en geheel en al ingerigt om voor Album te
dienen s en vangt aan met de gekleurde afbeelding van de
wapens van Douma van Langweer en Hottinga vereenigd,
wier namen er onder staan; boven dezelve zijn de letters
K. V. D. (Kunera van Douma) geplaatst. Boven en onder
dat wapenschild , hetwelk in eene fraaije lijst, met bloemen
en vruchten versierd, gevat is, ziet men vier vrouwelijke
figuren, dragende de wapens van Douma, Burmania, Hottinga en Martena.
_^
Dan volgt de inschrijving van Edzart van Burmania,
die niemand anders zijn kan, dan de zoon van de bezitster
van het gedenkboek, toen slechts twaalf jaren oud, hij
was namelijk geboren 17 Sept. .1594. Later is hij geweest
Grietman van het Bildt, en getrouwd met Susanna Barones thoe Schwartzenberg. Hij teekende met inkt boven
zijnen naam drie figuren, waarvan het tweede een doorboord hart, en het derde eene roos (zoo als die op de
wapens voorkomt) schijnt te moeten verbeelden, en de
woorden: Jesper sans fortuune, onder dezelve: Laus Deo
semper, 1606,
Na hem komt het wapen van Kaephorst, en de onderteekening Cathalyna van Raephorst, J. L. T. Zij behoorde tot het oud Hollandsen adelijk geslacht Eaephorst,
doch ik kan haren naam op het register niet vinden.
Daarop volgen:
Anna van Espelbach, met de wapens van haren vader
en moeder vereenigd. Zij was eene dochter van George
(4) Sommige van die schilden zijn geheel ongedekt, anderen dragen
aanziende, opene getraliede en ook gcslotcne helmen,
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van Espelbach, Eidder, G rietman van Barradeel, Drossaard van het kasteel te Harlingen, en Olderman van die
stad, en van Catharina van Dekema. Zij testeerde 17
Sept. 1641, en overleed ongehuwd. Hoe het met de
overige inschrijvers en in schrijfsters van dit Album in dit
geval gelegen was, weet ik niet, doch zeker is het, dat
Arme van Espelbach het Roomsch geloof getrouw is gebleven , gelijk zulks ten duidelijkste blijkt uit het Verhaal
van de verrigtingen der Jesuieten in Friesland, van Willebr.

van der Heyden, vertaald door Amersfoordt en Evertsz,
waar op blz. 61 verteld wordt, dat zij, in 1620, behalve
ƒ 100, die zij in de inzameling van gelden, bestemd tot
ondersteuning van genoemde orde, had bijgedragen, nog
f 300 aan onkosten hangende het proces had moeten betalen , omdat zij eenen Priester ten haren huize ontvangen
had, en op blz. 117, dat het lijk van haren neef, Georgius
van Bronkhorst, Pater der Jesuieten, die aan den steen
onder hevige smarten was overleden 9 naar hare woning
was overgebragt in 1683.
Tyemck van Aebynga, met haar wapen (Aebinga tot
Blija), dochter van Goffe en Bjuck of Bauck van Cammingha, getrouwd met Tjalling van Camstra, bij wien zij
vier kinderen had. Haar portret, benevens dat van haren
echtgenoot en hare moe4.er, zijn in mijn bezit.
Een wapenschild met de pen geteekend, bevattende vier
wapens, het eerste dat van Clant tlioe Schermer, het
tweede dat van Douma van Langweer, het derde van
Eengers (nieuwst), en het vierde van Burmania (nieuwst).
Anna Cool, met de spreuk: Le temps viendra, qui
mieulx il madviendra.
J. (Juffer) Anna van Eelsma, met haar wapen (Eeîsma
Mauritsma), dochter van Wyger, lid van het verbond
der Edelen, door Alva buiten het vaderland gebannen s
en van Doutzen van Douma. Zij was getrouwd met Here
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van Hottinga, mede lid van bovengenoemd Verbond, en
behoorende tot de Watergeuzen, waarvan hij een der meest
gevreesde hoofden was (5). Zij hadden drie kinderen.
Kempo a Donia, geb. 1554, overleden 8 Nov. 1622,
zoon van Frans Harinxma van Donia en Tryn van Gerbranda, getrouwd met Prouck van Goslinga, bij welke
hij elf kinderen had. Hij was de schoonvader van Geertrui van Engelsteedt, de bezitster van het vorige Album,
en gaf niet dan de spreuk : Si Deus pro nobis, quis contra nos.
Het wapen van Harinxma van Hettinga, met de pen
geteekend.
Edzardus van Burmania, de zelfde die hierboven als de
eerste inschrijver voorkomt, met zijn wapen, met de pen
geteekend, en de woorden: Patiens terit omnia virtus,
1607.
Twee wapens vereenigd, het eerste dat van Mockema,
het tweede mij onbekend, voorstellende een aanziende
naakte man of vrouw ten voeten uit, met eene bloem of
iets dergelijks in de hand, met de pen geteekend.
IX.

Het Album van Juliana de Eoussel, in langwerpig duodecimo formaat, gebonden in zwart satijn, opgewerkt met
zilveren bladen en bloemen, verguld op snee, op pergament.
De bezitster van dit, met eene men'gte wapens en andere afbeeldingen voorziene, keurig Album, was Juliana
of Jel, jongste dochter van Haye Roussel en Jouck van
van Burmania. Zij is ongehuwd overleden 8 Aug. 1669.
(5) Zoo zeggen althans Te Water, Verb. d. Edel., en v. Groningen,
De Watergeuzen. Ik twijfel echter, of het wel zoo kan zijn, naar mijn
inzien is liet mot de tijdvekening niet wel overeen te brengen.
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Op de titelplaat, waaronder haar naam, Juliana de
Roussel, anno 1616, geschreven staat, is Venus op haren
triomfwagen afgebeeld. Het blonde haar van de Godin
is hoog gekapt, en versierd met eene krans van roode
bloemen; zij draagt eene zwarte japon met goud afgezet,
van voren open, latende *rZa roode rok zien, in de regterhand houdt zij eenen visch, en in de linker een tak met
witte bloemen. De wagen wordt getrokken door een leeuw
en een tijger, bestuurd door Cupido, die, nevens het
rijtuig gaande, de teugels houdt, en daarenboven in de
plaats van eene zweep, een pijl in de hand heeft; nevens
het achterrad van den wagen loopen een paar witte, trekkebekkende duifjes. In het verschiet ziet men een kasteel,
rondom in het water gelegen, waarheen eene brug geleidt,
waarop twee voetgangers loopen, op den voorgrond daarvan twee herders (in het blaauw en rood gekleed), met
eenige schapen en een hond, geheel achteraan komen
nog eenige huizen en boomen voor. Tegenover deze plaat
staat boven aan de bladzijde het vervolg van eenen volzin,
waarvan het begin niet meer te vinden is; deze luidt aldus: milien (Maximilien ?) en son grand conseil a Malines,
ou il fust conselier. Et puis apres commis pour mettre
d'accord les qtierelles qu'il y avoit en Hollande et Zelande
entre les Cabilliau et les houcqz.
De eerste inschrijver heeft zijnen naam zoo onduidelijk
geschreven, dat het mij onmogelijk is die te ontcijferen.
Hij gaf de spreuk: Esperance que jay au coeur me promis
honneur ou belle mort. De op hem volgenden zijn:
Louis Philippe, Prince Palatin. Hij schreef slechts:
1622, H. N. D. W.
Ernst Casïmir, Graaf van Nassau, Stadhouder van
Friesland, met zijne gewone zinspreuk: Constant, 1622.
Sophia, Gravin van Nassau, echtgenoot van Ernst Casimir, dochter van Hendrik Julius, Hertog van Bruns-
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wijk. Zij trouwde 1607, en overleed 1642. Hare inschrijving luidde: Plutot mourir que changer, 1622.
Maria Belgia, Prinses van Portugal. Voorzeker eene
dochter van Don Emanuel, Prins van Portugal, en van
Emilia van Nassau, dochter van Prins Willem I. Zij
schreef: Quant dieu ne veut, fortune ne peut.
Dorothea Amalia, Comtesse du Ehin3 misschien de in jeugdigen leeftijd overledene dochter van Johannes, RMjngraaf,
Heer van Grombach, en van Anna Juliana, Gravin van
Mansveld. Zij schreef: Vertu seurpasse richesse, 1622.
Drie, die zoo flaauw en met zulk eene slechte hand
geschreven zijn, dat zij niet meer gelezen kunnen worden.
Georg Frederikj Graaf van Nassau, geboren 1606, overleden 1674, zoon van Jan, de middelste, en getrouwd
met Mauritia Eleonora, dochter van Don Emanuel, Prins
van Portugal, hier boven genoemd. Hij schreef: Constant, 1624.
Anna Magdalena de Merode, met haar wapen, en de
spreuk : . . . . . . . (6) mesmes la mort. Zij was eene dochter
van Bernard de Merode, Heer van Grambas, en van Catharina van Brederode, en schijnt ongehuwd overleden te zijn.
Susanna de Schwartzenberg, met haar wapen, aan een
blaauw lint gedragen door twee engelen, met bloemtakken
in de hand, het wapen rust met de punt op een landschap , gestoffeerd met huizen en bloemen; en de zinspreuk: Schuwt de sonden. Zij was eene dochter van
George Wolfgang, Gedeputeerde Staat van Friesland, en
van zijne tweede vrouw, Doedt van Holdinga, en getrouwd
te Beetgum, 2 Sept, 1620, met Idsert van Burmania,
Grietman van het Bildt(7).
Anna Catharina van Dekema, met haar wapen in eenen
f6) Het eerste woord is-rfftgesleten.
f7) Haar vader schreef in het Album van Homme v. Harinxma, en
haar echtgenoot in dat van Knnera v. Douma,
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fraaijen bloemenkrans, en de spreuk: En Dieu la Gloire.
Zij was de tweede dochter van Albert van Dekema, Vaandrig, en buiten zijn vaderland gebannen, en van Haringh
van JRoorda, van Tjummarum, en getrouwd met Georg
van Kipperda, Hopman en Hofmeester van Ernst Casimir.
Zij testeerde 15 Maart 1633, en overleed zonder kinderen.
Juliana van Liauckema, oudste dochter van Jarich of
Georg van Liauckema, eerst Kolonel in Spaansche dienst,
later Gemeentsman te Groningen en Kommandant van
Zutphen, en van Sjouck van Camminglia. Zij trouwde
met Ernst van Pipenpoy, Ridder, Heer van Merchten,
bij welken zij althans ééne dochter had. Zij overleed 20
Sept. 1650, in den ouderdom van 65 jaar. In het Album
gaf zij een aardig geteekend plaatje, waarop haar wapen,
hangende aan den tak van een zwaren boom, beladen met
vruchten, welke twee mannen in roode en bruine kleeding,
op de teenen staande, moeite doen om te bereiken, terwijl
een derde persoon, gekleed in een blaauw wambuis, zwarte
mantel en roode korte broek, met een grooten ronden
hoed gedekt, met den vinger naar hen wijst. Onder
staat geschreven: Eien sans Dieu.
Yda van Heemstra, met haar wapen, en het jaartal
1624. Zij was het eenig kind van Epe van Heemstra s
Hopman, en van Ebel van Heemstra, en getrouwd met
Johannes van Tiara, bij wien zij eene dochter had. Zij
overleed te Kimswerd, 15 Aug. 1650.
Anna van Walta, met haar wapen, waarin de halve
zwarte arend, geheel tegen den regel, niet op goud maar
op azuur, voorkomt. Zij was eene dochter van Sybren van
Walta, in de Vlaren, en Tjets van Holdinga, en getrouwd
met Reyn van Ubbena. Of zij kinderen naliet is mij onbekend. Zij testeerde 30 Sept. 1657 (8).
f8) In het Stamboek wordt zij opgegeven als gedoopt te Leeuwarden.
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Laes van Glins, met zijn wapen, 1622. Deze is of
Laes, zoon van Idzert, en Lucia van Frauenhoven, getrouwd met Jouwertje Bants, van Franeker, of Laes,
zoon van Taecke, en His Bootsma, ongehuwd in den
oorlog overleden.
Catharina van Galama, met haar wapen in een groenen
krans, en de spreuk: Alle myne hope tot Godt, 1616.
Zij was een van de vijftien kinderen van den in de Friesche
geschiedenis zoo bekenden Seerp van Galama, Grietman
van Baarderadeel, en zijne edele huisvrouw His van Botnia;
benevens hare atiht, toen levende broeder en zusters,
volgde zij met hare moeder, zonder hulp van dienstboden,
in den barren winter, langs ongebaande wegen, haren door
Alva gebannen vader, naar zijn toevlugtsoord, Embden.
Zij trouwde later, eerst met Gerrit van Eminga, en vervolgens met Sjuck van Wïnia, weduwenaar van Lisck van
Heslinga, en had geene kinderen,
Catharina van Heerma, met haar wapen, 1625. Zij is
voorzeker de oudste dochter van Tjerck van Herema, van
Tjum, Grietman van Menaldumadeel, en Luts van Walta,
echtgenoot van Menne Houwerda van Meckema, bij wien
zij vier kinderen had.
His van Emynga, met haar wapen in een groenen krans,
en eene spreuk van twee woorden, voor mij onleesbaar,
1616. Zij was eene dochter van Sjuck van Eminga, in
1568 door den Spaanschgezinden Eaad van Friesland
openlijk gebannen, en in 1580 Grietman van Dantumadeel,
en van Fouwel van Holdinga. Zij trouwde te Delfzijl,
5 Febr. 1626, met Georg van Quadt, had geene kinderen, en testeerde 12 Aug. !>64é.
Sjouck van Aebbingha, met haar wapen (Aebinga tot
9 April 1652, dit moet dus zeer laat geschied zijn, of het is eene drukfout misschien voor 1602.
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Hyum), waar nevens aan de eene zijde een wereldkloot,
en daarop een kruis, en aan de andere zijde een boomtak,
benevens het vers:
En Dieu seul je me fle
Car au monde c'est folie
Pourtant Iuy ay donne (donnée)
Mon coeur car en Iuy seul
Ci est tout mon coeur, 1618.

Zij was eene dochter van Schelte van Aebinga en Gerlant van Liauckema, en getrouwd met Watze van Cammingha, bij wien zij drie kinderen had. Zij overleed 18
Dec. 1630(9).
Poockel van Botnia, met haar wapen, en het jaartal
1621 of 1627, eenige dochter van Doecke, Grietman van
Wijmbritseradeel, en Tmck van Dekema, en getrouwd
met Juw van Eysinga, Dijkgraaf van Wijmbritseradeel.
Zij schijnen geene kinderen gehad te hebben, en zij overleed in 1673.
Kieme van Hottinga, met haar wapen en eene spreuk,
waarvan de laatste regel luidt (de eerste is onleesbaar):
want het sal metter tyt al sonder strydt wel worden ge~
wrochen (gewroken). Zij was het eenig kind van Douwe,
anders Julius Dominicus van Hottinga, en Habel van
Offenhuizen, en getrouwd met Bernhardus Assuede. Of
zij kinderen had is mij onbekend^
Janneke van Donia, met haar wapen, niet zoo als het
voorkomt in het Stamboek, maar zoo als het wordt opgegeven in het Burmaniàboek, als gevoerd door Frans van
Donia, namelijk twee zwarte klimmende leeuwen op goud
(9) Zoo zegt het Stamboek, doch geeft tevens bij Cammingha, gen. 8,
op, dat haar jongste zoon Kuurt, 7 Febr. 1672, oud 21 jaar, overleed,
een van beiden kan niet waar zijn; ik veronderstel dat Euurt niet haar
zoon, maar van de tweede vrouw van haren echtgenoot, Anna van
"Wytsma, was.
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en drie roode harten op zilver, 1620. Zij moet eene dochter geweest zijn van Keympe van Donia en Frouck van
Gfoslinga, en wordt in het Stamboek Jantje genoemd. Zij
woonde te Jelsum, en is ongehuwd overleden.
Syts van Cammingha, reeds vermeld in het Album van
Geertruid van Engelsteed, met het zelfde wapen, 1620..
Doedt van Aylva, met haar wapen (Aylva van Witmarsum), en 1624. Ik vind haar niet op de geslachtregisters,
ten zij zij de zelfde is met Dorothea, dochter van Sjoert,
Grietman van Ecmelumer Oldephaert, en zijne tweede
vrouw, Wiek van Walta, doch dan wordt in het Stamboek
verkeerd opgegeven, dat zij bij haar overlijden, in 1646,
slechts 20 jaren oud was.
Frouck van Goslinga, met haar wapen, 1620, dochter
van Feye van Goslinga, te Wanswerd, en zijne tweede
vrouw Tjets Uninga van Hoytema, van de Joure, getrouwd
te Leeuwarden, 29 Jan. 1626, met Bonifacius van Scheltema, Kapitein. Zij had geene kinderen, en overleefde
haren man, die in 1633 stierf.
Titke (Tietcke) van Douma, met haar wapen, Douma
van Langweer, dochter van Bartholt van Douma en Saepck
van Douma, en getrouwd te Kinsumageest, den 11 Febr.
1626, met Gerrolt van Juckema, van Cambuur, bij welken
zij slechts eene dochter had, waarmede deze tak van de
Juckema's uitstierf.
Beatris van Hemmema, met haar wapen, zoo als het
overal voorkomt, doch hier staat de hond verkeerd. Zij
kan, naar mijn gevoelen, geene andere geweest zijn, dan die
in het Stamboek Bauck wordt genoemd, en eene dochter
was van Sierck van Hemmema en Lysbeth Jarges, van
Groningen, getrouwd met Robert Vere, Graaf van Oxford,
alsdan in 1653 of 1657 in Engeland overleden, en op
Bentleyhal begraven. Haar echtgenoot, bij wien zij zes
kinderen had, sneuvelde in 1632 voor Maastricht, als
Luitenant Kolonel.
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Scipio van Meckama, met zijn wapen, het jaartal 1621,
en de spreuk:
A Dieu eomplaire
Jamais mal faire
A tout servir
C'est mon desir.

Ik vind geen Meckama met dezen voornaam, misschien
was hij de zelfde, die in het Stamboek Snelger genoemd
wordt, den 15 Nov. 1625 , oud 27 jaar, te Leeuwarden
ongehuwd overleed, en alsdan een zoon van Pybe van
Meckama en Jetscke van Houwerda, uit Groningerland.
Woinelia (Womck) de Unia, met haar wapen, hangende
aan den tak van eenen zwaren boom, Ie 14 daugust ao
1622, en de spreuk: Contentement sans ricesse (sic). Zij
was de oudste dochter van Carel van Unia en Alegonda
van Achelen, getrouwd eerst met Douwe Roorda de
Burggreef, en vervolgens met Sicke van Hemmema, en
schijnt geene kinderen gehad te hebben.
Luts van Feytsma, met haar wapen, 1619, dochter van
Bocke, Grietman van Kollumerland, en Haring van Burmania, getrouwd in 1631 met Menno Houwerda van Meckama, bij wien zij een' zoon had. Haar echtgenoot overleefde haar, en trouwde later nog tweemalen.
Een wapen: twee sterren van goud boven eene liggende
maan van zilver op azuur. Zonder onderteekening.
Fed van Cammingha, met haar wapen (oud Oammingha), 1622, en het ve;:s:
Die Godt begeeft
En die weerelt aenkleeft
Als gaedt op en sclieyden
Soo heeft hy geen van beyden.

Twee van dezen naam kunnen hier in aanmerking komen : Fedt, dochter van Kienck en Margriet van Botnia,
II. N. B.
17
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getrouwd met Taecke van Burmania, en overleden 12
Julij 1650, en Fedt, dochter van Wytze en Kixt van
Koorda, gehuwd met Georg van Burmania. Ik weet in
dezen niet te beslissen.
Tjemck van Humalda, met haar wapen. Misschien de
dochter van Frans en Tjemck van Osinga, die 26 Mei
1642 ongehuwd overleed, in den ouderdom van 34 jaren,
maar dan was zij toch wat jong, toen zij in het Album
schreef,
Hiscke (His) Groustins, met haar wapen, 18 Julij 1622,
dochter van Idzart of Ernst van Grovestins en His van
Galama, getrouwd met Johannes Floquet of Flouquet, van
Sneek, Med. Doctor te Hoorn. Zij hadden twee kinderen,
die evenwel voor de moeder overleden.
Heleena van Hittinga (Hettinga), met haar wapen, en
eene bloem, met het bijschrift: Souffrez que je flaire, aan
de andere zijde een boomtak rnet bladeren, en de spreuk:
Ferîioegt jn doeght (verheugd in deugd). Zij is waarschijnlijk Hylck, dochter van Anthony of' Tonis van Hettinga , Kapitein, later Raad ter Admiraliteit van Friesland , en van Tieth van Hottinga, en alsdan ongehuwd
overleden,
Fokel van Eoorda, met haar wapen (Eoorda met de
Baar) (10), oudste dochter van Kuurdt, te Hennaard, en
Doytzen van Heringa, en getrouwd met Wigle van Aytta,
bij wien zij twee zonen had.
Tintie van Bootsma, niet haar wapen, gedragen door
naakte engelen met blaauwe vleugels, 20 Julij 1622, dochter van Hessel, en zijne eerste vrouw Tintje van Idzaerda,
getrouwd met Hobbe van Baerdt,, weduwenaar van Apollonia van Vierssen, Grietman van Haskerland, en Curator
(10) De baar is hier evenwel, even als de lelie, van zilver, daar
deze anders van swart en goud zijn.
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van de Franeker Academie. Zij woonde te Joure, had
geene kinderen 5 en overleed 7 Oct. 1652.
Het wapen van Sytzama, van Hallum, zonder onderteekening.
Edwer van Juckema, met haar wapen, niet zoo als In
het Stamboek, maar zoo als door Adelen van Cronenburg
wordt opgegeven. Zij was eene dochter van Huurt en zijne
tweede vrouw, Barber van Dekema, getrouwd met Homme
van Camstra, en overleden 24 Mei 1654.
Adriana Vijgh, met de spreuk: contentinement (sic)
passé tout, 1623, waarschijnlijk was zij eene dochter van
Dirk Vijgli, Ambtman van de Betuwe.
Anna de Cock van Delwijnen, met haar wapen, gedragen door een engelenkop met vleugels, en de spreuk:
Eert godt boven al, 1623. Misschien was zij eene dochter
van Jacob de Cock van Delwijne en Catharina Canter.
Anna de Cock van Oppijnen, met haar wapen (11), en
de spreuk : Vertu pour guide, 1623.
Walbourg de Cock van Oppijnen, alleen met de spreuk:
En dieu j'espere, 1623.
Cornelia van der Streepen , met twee wapens, vermoedelijk van hare ouders.
Alexander Magnus von Burgckstorff. Hij nam twee bladzijden voor zich, op de eene plaatste hij zijn wapen, en
de spreuk: Chacun son tour. Mon tour viendra, en op de
andere de afbeelding van eene vrouw van aanzien uit
zijnen tijd, met een rood en blaauw mutsje op het gekapte
haar, eene groote halskraag, en een vederen waaijer in
de hand, en daar nevens: Bon vin, belle Dames et bonne
(11) Dit en het voorgaande wapen zijn beide doorsneden, het eerste
heeft boven eene blaauwe ster op goud, het tweede een klimmende
leeuw van rood in goud, overigens zijn zij beide volmaakt gelijk aan
het wapen van Vaa der Waaijen, in het Wapenboek van ITerwerda, d. I,
XMV.
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viande. Pendu soyt il qui plus demande. Overigens is mij
van den man met zijnen hoogklinkenden naam niets bekend.
Ermgerd Elisabeth van den Boetselaer, met de spreuk:
Die Godt betrout heeft welgebout. Zij is voorzeker de
zelfde, die in het geslachtsregister bij Kok , Vaderl, Woor~
denb., alleen Ermgard genoemd wordt, dochter van Diederik de derde, Heer van Boetzelaer, Erfschenker van
het vorstendom Kleef, en van Geertruid van de Pol,
erfdochter van de heerlijkheid Leuven.
Geertruyt van Aldenboekum, met de spreuk, Mon esperance me contante.
Ulrica Ogle, met de spreuk: Dans ma prison ma liberté, 1644.
Florenüna van Mateness, met de spreuk: La fin couronne
1'oeuvre, 1644. Zij was eene dochter van Karel van Mathenes, Baljuw van Putten, en van Johanna Piek van
Tienhoven, en getrouwd met Henrik van Valkenaer, Heer
van Duizenburg.
Sophia van Golstein, met de spreuk: Dieu conduise ma
vie, 1645 , dochter van Willem van Golsteyn , Kapitein ,
en van Maria Catharina van Wese, getrouwd met Rudolf
van Haèrsolte, Kapitein Luitenant. Zij schijnt geene kinderen gehad te hebben.
Moritz Hane , met de spreuk: Finis ab origine pendet.
Duco Martena van Burmania, met drie spreuken : Difficile est ad omnes commoditatis articulos animo excubare.—
Nullus sapiens omnibus horis sapit, en La vertu, het laatste
woord is met eene vreemde hand geschreven. Hij was
een zoon van Sjuck van Burmania en Cnier van Douma,
de eigenares van een vorig Album, en getrouwd met
Edwer Luts van Juckema, bij welke hij een' zoon had.
Hij was, even als zijn vader, Grietman van Wijmbritseradeel, en later Substituut Houtvester en Pluimgraaf
van de Provincie, en overleed 14 Dec. 1692.
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Douwe van Heerma, met de spreuk: Het goet verwint
het quaet, 13 Mei 1645, zoon van Tjerck van Herema,
van Tjum, en Luts van Walta, getrouwd met Anna,
dochter van Haye Roussel, en dus eene oudere zuster
van de bezitster van dit Album. Hij schijnt geene kinderen gehad te hebben.
De beroemde en algemeen bekende Anna Maria van
Schurman, met de sprenk: La vertu couronne la noblesse,
met eene sierlijke hand geschreven.
Joost Maurits Hane, met de woorden: Artibus ingenium
virtuti Debetur veræ nobilitatis honos.
Sophia Hane, met de spreuk, Welt wie du wilt, Gott
ist min schilt. Even als de bovenstaande Moritz, zijn mij
deze Hane's onbekend gebleven. Ik veronderstel dat het
Duitschers waren.
J. Boguslas of Boguslaf, met de spreuken : Wie hier
kan schwygen und hooren, Tot veel ruste is hy geboren,
en Fay bien et ne craing rien, 15 Febr. 1622.
Valentin von Löben, met zijn wapen, en behalve eene
menigte op zich zelven staande letters, b. v. E. V. F. I.
M. K. enz., het versje:
Qui bien se mire
Bien se void
Qui bien se void
Bien se cognoit
Qui bien se cognoit
Sage est. 3 Junij 1622.

Juliana van Mouderik, met de spreuk: Quant dieu ne
veut, fortune ne peut, 22 April 1635. Zij was eene dochter van Adriaan van Mauderick en Susanna de Koussel,
en dus eene volle nicht van Juliana, en in 1641 getrouwd
met öjoert van Aylva, Grietman van Dantumadeel, lid
van de Staten van Friesland en van de Staten Generaal,
later Raad in het Hof van Friesland, wonende op Mee-
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kama-State, te Rinsumageest. -Zij hadden zes kinderew,
en zij overleed in Maart 1670.
Charlotta Maria van Dorp, met de spreuk: J'honnore
Ia vertu qui gnide ma fortune, 22 April 1635. Zij behoorde voorzeker tot het oud adelijk geslacht van Dorp,
in Delfland, ofschoon ik haren naam op het register niet
kan vinden.
Na het beschouwen van bovenstaande nette en duidelijk
geschrevene handteekeningen, spreuken en opdragten,
naauwkeurig geteekende wapens en andere gekleurde afbeeldingen uit het begin van de XVIIde eeuw, wordt ons
kunstgevoel onaangenaam getroffen, door liet zien van vier
of vijf inschrijvingen, van latere dagteekening, gedaan door
aanzienlijke vrouwen, die zich onledig hebben gehouden
met het bekladden van eenige bladzijden van dit anders
zoo bij uitstek fraaije Album. Vooral munten daarin uit:
Susanna Juliana van Molenschot, dochter van Johan en
Sjouck van Koorda, echtgenoot van Horatius Lauta van
Ajsma, Kapitein , die onder haren naam schreef: 25 Julij
1732.
Godefryda van Molenschot, denkelijk tante van Susanna,
en in 1704 getrouwd met Pieter Ernst van Harinxma thoe
Slooten, bij wien zij zeven kinderen had. Zij overleed in
1737, oud 51 jaar. De spreuk van Alexander Magnus
van Burgckstorff: Bon vin, belle Dames etc, was ook de
hare. Zij paste echter beter in de pen van een dandy
van de XVIIde, dan in die van eene fatsoenlijke vrouw
of meisje van de XVIIIde eeuw. Zij voegde daar nog bij
het symbolum van Maria Belgia s Prinses van Portugal:
Quant dieu etc, en leverde dus niets oorspronkelijks, evenwel scheen zij er zeer op gesteld te zijn, haren naam te
vereeuwigen, want zij zette nog op een ander blaadje:
Byen sans djeu, 17003 (sic), 26 Juli.
Johanna Sippina van Molenschot, voorzeker hare zuster,
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eerst Kanonikesse in het stift Zwartewater, later echtgenoot van Robert Frederik Heerdt van Eversberg, die
nogmaals het Bon vin etc. herhaalde, met het jaartal
1707.
Mai'grite van der Ryt de Brochom, alweder met de
spreuk: Quant dieu enz.
En dan ten laatsten nog een, die alleen onleesbare voorletters van zijnen of haren naam plaatste, met een vers
in allerelendigst Franscb. geschreven, beginnende aldus:
Sa et mon divirse la moir et un sottise etc.

Het Album van Suffridus Saarda, J. U. D., in duodecimo. De bezitter van dit Album was Suffridus Saarda ,
van wien mij niets anders bekend is, dan dat hij in de
eerste jaren van de XVilde eeuw te Franeker studeerde,
en op de lijst der Advocaten bij het Hof van Friesland
werd ingeschreven den 30 Mei 1609.
Op de eerste bladzijde van dit Album, vooral merkwaardia; wegens de menigvuldige handteekeningen van de eerste
Franeker Professoren, welke meest allen voorkomen, staat:
» Romke Jelles Staphorsius, te Garijp, aanteekening van
» mijne voorvaderen." Hieruit blijkt, dat de familie Staphorsius met den eigenaar van het Album vermaagschapt
was, doch niet in hoe ver; denkelijk was Jilduke Saarda
echtgenoot van Allardus Staphorsius, Predikant te Garijp
cum ann., die trouwden 14 Januarij 1654, eene dochter
van Suffridus Saarda. Allardus overleed 28 Februari] 1679,
en liet eenen zoon na, Johannes genaamd, die 8 September 1654 geboren, in 1679 te Garijp als Predikant beroepen, den 11 Januarij 1680 in het huwelijk trad met Antje
Jelles Wetzens, den 10 Junij 1696 op zijne standplaats
overleed, en aldaar werd begraven. Hij had een zoon,
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Jelle genaamd, van wien bovengemelden Romke Jelles
misschien weder een zoon was.
In het Album schreven :
Carel van Sternzee, zoon van Christoffel van Sternzee,
een Duitscher, Ridder, Drossaard en Hoofdman te Harlingen, en Grietman van Barradeel, zeer in gunst bij Keizer Karel V , en van Knier of Cunira van Ropta, getrouwd met Luts van Cammingha, bij welke hij geene
kinderen had. Hij was bezitter van Sjaerdemahuis te
Franeker, en Roptastate te Metslawier (12), welk laatste
hij bij testament vermaakte aan Bocko van Humalda, onder
voorwaarde dat deze zich Sternsee zoude schrijven. Hij
schijnt geene openbare betrekking bekleed te hebben , althans ik vind hem nergens vermeld. Zijne inscriptie in
het Album luidt aldus:
Die Godt den heere vreest
Sall zyn ghemoedt noch geest
In voorspoet niet verheffen
En niet toe zeer verslaen
Als hem ooit veele quuaen
Oft wederspoeden treffen.

Datum Franiker op Sjaardema huis, den laetsten Apprillii Anno 1604.
Henricus Antonii, die zich, naar zijne geboorteplaats
Naarden, in dit Album, en in dat van de Academie, Nerdenus, schreef, bij de stichting van de franeker Hoogeschool aldaar tot Professor in de Theologie beroepen. In
het Klooster van reguliere Monniken, Oudnaarden, geplaatst, ging hij tot de Hervormde godsdienst over, en
moest, door Alba verbannen, de vlugt naar Oostfriesland
nemen. Hier bekleedde hij elf jaren het ambt van Predikant te Dijkhuizen, werd vervolgens naar Enkhuizen be(12)

Stamboek van Adelen van . C'ronenbwyh.
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roepen, van waar hij naar Franeker vertrok, en aldaar in
1614, in den ouderdom van 69 jaar overleed. Zijne spreuk
in het Album, met de dagteekening Franeker 25 April
1607, luidde: Deus time, et mandata ejus observa, hoc
est totum hominis.
Marcus Lycklama a Nyeholt, Hoogleeraar in de regten
te Franeker, van 1593 tot 1610, toen hij Curator van de
Academie en Grietman van Ooststellingwerf werd, welke
grietenij hij in 1623 met die van Weststellingwerf verwisselde. In 1615 was hij lid van de Staten Generaal,
en sloot met andere Gecommitteerden in 1621, te Bremen,
een verbond met Denemarken, van welke zending een
verhaal berust in 's Rijks Archief te 's Gravenliage. Hij
werd daarop met Reinier Paauw en Rutger van Haersolte,
als buitengewoon Gezant naar Christiaan, Koning van gemeld Rijk, gezonden, en verkreeg met Daniel Heinsius,
door den Venetiaanschen Ambassadeur Morosini, de Ridderorde van St. Marcus, van wege die Republiek. Verscheidene regtsgeleerde werken zijn door hem geschreven,
en zijne geleerdheid wordt hoogelijk geprezen door den
beroemden Ulricus Huber. Hij overleed 9 Augustus 1625.
Aan het Album schonk hij zijn fraai geschilderd familiewapen , met het woord: Perpendo. Uit de opdragt, in
1607 geschreven, blijkt, dat Saarda zijn leerling geweest,
en toen reeds gepromoveerd was, want hij noemt hem:
Quondam auditorem suum et doctissimum.
Johannes van de Sande of a Sande , die zich ook Sandius teekende , zoo als hier onder anderen het geval is,
uit een aanzienlijk Geldersen, geslacht gesproten (zijne
moeder was eene dochter van Everhardus Reidanus, den
geschiedschrijver en Raad van Graaf Willem Lodewijk).
Hij studeerde te Wittenberg, en bij zijne terugkomst in
het vaderland gepromoveerd en Advokaat bij het Hof van
Utrecht zijnde, werd hij in 1598 Hoogleeraar in de regten
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te Franeker, waar hij bleef tot aan het jaar 1604, toen
hij als Raadsheer zitting nam. in het Hof van Friesland.
In 1618 woonde hij als Afgevaardigda de Synode van
Dordrecht bij, en was later een der vier en twintig regters
over 's Lands Advocaat, Johan van Oldenbarneveld, Hij
leefde tot in het jaar 1638, en heeft verscheidene regtsgeleerde en geschiedkundige werken geschreven, onder anderen : Continuatie op Eet/ds Historie der Nederlandsche oorlogen , en: Kort begryp der Nederlandsche historiën der

beroerten. Het Album werd door hem geteekend te Leeuwarden, 27 September 1604. Het wapen op de volgende
bladzijde afgebeeld, voorzien van het jaartal, en vertoonende
twee zilveren sterren en een zilveren band of lint op een
rood veld, is hoogstwaarschijnlijk het zijne.
Sibrandus Lubbertus , geboren te Langwarden, in Holstein Oldenburg, omstreeks 1556, Professor in de theologie
te Franeker, van de oprigting van de Akademie af tot in
het jaar 1625, toen hij stierf'. Onder anderen te Geneve,
onder Theodorus Beza en Casaubonus gestudeerd hebóende, werd hij Leeraar bij de Hervormden, te Brussel,
vervolgens te Embden, en voorts Predikant van den»Stadhouder van Friesland en Professor. Te Heidelberg tot
Doctor in de theologie bevorderd, was hij een der Gecommitteerden bij de Synode van Dordrecht niet alleen,
maar werd aldaar als een der gewigtigste leden beschouwd.
Hij gaf verscheidene werken in liet licht. Scaliger zelfs,
die bijna niemand prees, hield hem voor zeer geleerd, en
Jacobus I van Engeland had groote achting voor hem,
Hij schreef den 26 April in het Album eene Samaritaansche spreuk.
Hessel van Bootsma, in 1599 Grietman van Idaarderadeel, en in 1601 Ontvanger Generaal van Friesland, overleden 22 April 1616. Hij schreef den 8 Augustus 1604
te Leeuwarden in het Album: Christus is mij gewin, in
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leven en in sterven, met de onderteekening: Hessel van
Bootsma, die olde. Bij zijnen naam voegt hij zijn familiewapen , waarvan sommige kleuren anders dan in het
Stamboek van Hettema en Halmael, worden opgegeven.
Hier namelijk zijn de pluimen rood op goud veld s daar
zilver op rood, hier de halve maan goud, daar zilver.
Op deze inscriptie volgt een treurdicht van Suffridus
Saarda zelven op Henricus Schotanus, Professor in de
regten te Franeker, getiteld : Elegia in obitum prœeeptoris
mei, qui manes invisens , manum portere non poliiit, Boven
de onderteekening staat: Posita anno 1605. In moerore,
ex amore, in amorem, a me.
Verder vindt men weder de inschrijvingen van:
Eaphael Klingbyl, geboren omtrent 1569, te Rinsumágeest, in 1603 Hoogleeraar in de medicijnen te Franeker.
Eerst voornemens zijnde in de godgeleerdheid te studeeren,
ging hij echter spoedig tot de geneeskunde over, doch
overleed reeds den 25 Maart 1608» Zijne inschrijving in
het Album is van 1 Mei 1607, en begint met een gezegde
van Hippocrates in Epidemiis. Hij was toen Rector van
de Academie. Geene geschriften zijn door hem nagelaten.
Adrianus Metius, vroeger slechts Adrianus Adriani genaamd , geboren te Alkmaar. Hij legde zich met grooten
ijver op de wiskunde, en de daaraan verwante wetenschappen toe , en genoot zelfs lessen van den beroemden Tycho
Brahé, in Denemarken, werd veel door Prins Maurits bij
de belegering van vestingen enz. gebruikt, en in 1600
aangesteld tot Professor in de Mathesis te Franeker, alwaar
hij den 16 September 1635 overleed. In de Martinikerk
is een monument voor hem opgerigt. Hij liet vele geschriften na, en teekende in liet Album 1 Mei 1607.
Sixtus Arcerius, geboren 13 December 1570 te Franeker , alwaar zijn vader toen Rector was, en later Professor in de Grieksche taal werd. Hij was aan het hof van

Wumkes.nl

236

VERVOLG VAN HET OVERZIGT

Graaf Wilîem Lodewijk belast met de opvoeding en het
onderwijs van twee van deszelfs neven, terwijl hij tevens
de geneeskundige praktijk uitoefende. Hij genoot zeer de
gunst van dien Vorst, en werd door hem in zijne hoedanigheid als geneesheer bij het leger gebruikt, waar hij
verscheidene togten deed en gevaren ondervond. In 1605
werd hij door de Staten van Friesland aangesteld tot Hoogleeraar in de Grieksche taal, en tevens belast met de uitlegging van de werken van Hippocrates, Hij stierf ongehuwd, den 1 Augustus 1623; ook voor hem werd een
gedenkteeken in de Martinikerk opgerigt. Slechts twee
geschriften kwamen er van hem in het licht. In het Album
teekende hij met eene Grieksche spreuk, in Mei 1607.
Lolluis Adama, geboren in Friesland (13) omtrent 1544.
Hij leerde te Groningen de Latijnsche en Grieksche talen,
het blijkt echter niet waar hij verder gestudeerd heeft. Te
Dordrecht Eector bij de Latijnsche school zijnde, werd hij
van daar, in 1586, naar Franeker beroepen als Professor
in het Grieksch, later bekwam hij de leerstoel van de
philosophie. Hij stierfin 1609, en liet eenige werken na.
In het Album schreef hij in 1607: Non potest esse jucunda
vita, a qua absit prudentia, Prudentia est rerum expetendarum scientia. 1 Off. Cui si et juris accesserit prudentia , tanto est civilior et ornatior.
Timæus Faber, te Leeuwarden geboren in 1578. Hij
kwam in 1597 als student aan de Franeker Academie, en
promoveerde te Leiden. In 1607 ontving hij zijne beroe«
ping als Professor in de regten op eerstgemelde plaats, en
stierf in September 1623, nadat de Groningers te vergeefs
getracht hadden hem aan hunne nieuw opgerigte hoogeschool
te verbinden. Zijne vrouw, die kort voor hem gestorven
was, en Titia heette, was eene dochter van den bekenden
(13)

Zoo zegt althans Vriemoetli.

Wumkes.nl

VAN BB ALBA AMICOHÜM.

237

Burgemeester van Leeuwarden, Adje Lammerts, en van
Rinske Hendriks. Faber gaf eenige werken in het licht,
en voegde bij zijnen naam in het Album geene (althans
leesbare) dagteekening.
Op de bladzijde door Faber ingevuld, volgt een wapen,
in tweeën gedeeld, boven een gouden ster op blaauw,
onder eene zee van zilveren baren, zonder naam of andere
aanduiding.
Dan komen de inscriptiën van:
Julius Dominicus ab Hottinga, eigenlijk slechts Douwe
genaamd, de zoon van Douwe van Hottinga en Luts Herema van Walta, getrouwd met Habel van Offenhuizen,
weduwe van Hessel van Feitsma. Hij wordt geteld onder
de hoofden der Geuzen in Friesland. Te Bolsward Bevelhebber zijnde, verliet hij die stad, en nam de vlugt,
toen de zaken van den Prins van Oranje aldaar, door
tweespalt, slecht beleid en verraderij, begonnen te verloopen. Later werd hij lid van de Staten Generaal. Hij
schreef een gezegde van Isocrates in het Album, den
2 Mei 1607,
Henricus de Veno, de Veen of van der Veen, zoo
als hij zelf op onderscheiden wijze schreef. Hij was een
zoon van Laurens de Veen, Secretaris van de stad Leeuwarden en Schepen aldaar, en legde zich zoo zeer op de
studiën toe, dat hij in drie vakken promoveerde, namelijk
in de regten, in de medicijnen en in de philosophie. Advocaat bij het Hof van Friesland zijnde, werd hij in 1601
tot Hoogleeraar in de Ethica en Physica te Franeker beroepen. Hij moet een ongemakkelijk man geweest zijn,
blijkens de menigvuldige oneenigheden met zijne collega's,
die tot zulk een uiterste liepen, dat hij van zijn ambt ontzet werd. Later echter bekwam hij eene nieuwe aanstelling, en bekleedde zijnen post tot het jaar 1613, toen hij
den 22 April overleed. Behalve eene Disputatio politica

Wumkes.nl

238

VEB70LG VAN HET OVEBZIGT

de MagistratUf Fran. 1606, zijn er geene werken van hem
voorhanden. Hij schreef in het Album, zonder dagteekening: Magne sacerdotum Themîdis Phœbique sororun*.
I Comes, et nostri sis memor alloquii, Tibi Cl. V. Suffride
a Saerda libenter scripsi H. de Veno, quem ego in academia Franekerensi summo cum honore, *L U. Doctorem
publice creatum fuisse summa cum admiratione moribus
inculpitum et indnstriam laboribus vitam tot annos transegisse scio et memoriæ causa liic fidem facio.
Laas van Glins, zoon van Taecke en His van Bootsma.
Volgens zijne onderteekening, eerst student en later in de
krijgsdienst (olim studiosus, nunc miles), Boven zijn wapen , een gouden klaver op rood veld, schreef hij: Nunquam stygias fertur ad umbras inclyta virtus. Hij was
contubernaal van Saarda aan de Academie, en sneuvelde
in den oorlog.
Erasmus Andreas Gryph, eenige zoon van Ofke Gryph,
Grietman van Utingeradeel, en Jets Pieters. Hij schreef
in het Album: Fortuna nimium quem fovet stultum facit. —
Cnm fueris felix mnltos numerabis amicos
Tempora si fuerint nubila, solus eris. —
Qnand 1'homme a de biens on Ie suit
Et n'ayant plus rien on Ie fuit.

En dan nog bijna de zelfde spreuk in het Italiaansch en
Spaansch. Gryph schijnt niet slechts een geletterd persoon , maar tevens een liefhebber van de teekenkunde
geweest te zijn, want hij doet zijne inscriptie vergezeld
gaan van eene allegorische voorstelling, vertoonende een
deftig gekleed man met ongedekten hoofde, eene lauwerkrans in de hand houdende, staande op het boveneinde
van eene schuins liggende plank, aan welks benedeneinde
eene naakte figuur, denkelijk de fortuin, met roode vleugeltjes aan de voeten, en eene roode sluijer boven liet
ï, geplaatst is. De plank rust op een zeegedrogt (een
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walvisch of dergelijk beest), zwemmende in eene onstuimige zee, in liet verschiet ziet men bergen of rotsen.
Onder staat Dom. Clariss. Suffrid. A. Sarda. J. XL D.
in amicitiæ fsymbolum
pinxi franecræ 10 May 1607.
Erasmus Andreas Gryph.
Sebastiaan van Pruyssen, in 1615 Substituut Griffier bij
het Hof van Friesland, 1616 Secretaris van de stad Leeuwarden , 1626 Griffier bij, en 1639 Raad in genoemd Hof
en Curator van de Franeker Academie. Hij gaf eene afteekening van zijn wapen, in vieren gedeeld, boven: een
gouden ster op blaauw, en drie gouden korensclioven
(twee en een) ook op blaauw, onder: drie gelijke schoven
op gelijk veld, en vier gouden banden op rood; en voegde
daarbij de spreuk uit Plautus in Truc: Ubi amici, ibidem
opes. Hij onderschreef zich: Sebastianus a Pruyssen, J.
U. D., zonder dagteekening. In ]640 overleed hij.
Joannes Nys, even als de vorige, Raadsheer in het Hof
van Friesland, en Curator van de Academie te Franeker.
Ook hij bezorgde een afbeeldsel van zijn wapen, vertoonende een geharnaste ridder met eene lans in de hand,
op een goud veld. Hij schreef in den 6 November 1606,
met de spreuk: Spes mea Christus,
Franciscus Austrophorus (mij geheel onbekend), die eene
oningevulde schilderij-lijst plaatst, en daar boven schrijft:
Posuit Franciscus Austophorus fri. D. Suffrido Scipiadi
Saarda, J. IL D., A°. 1607 , 6 cal. may. Saarda zelf
voegt op de volgende bladzijde daar eene dergelijke lijst
bij, en schrijft onder beide de woorden: Sic addo ad Francisci Austrophori picturam calamo scriptoris factam, met
een Latijnsch gedicht van twaalf' regels*
Johannes Henricus Blomendall gaf dit vers:
Si vitare voles acerba quædam
Et graves animi cavere morsus
Sfulli te facies nimis sodalem
GaudeMs minus et minus dolobis.
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En: Nosce te ipsum. Hij is mij overigens nergens voorgekomen.
Abbe van Glins, of, volgens zijne eigene onderteekening,
Abelus a Glins, jonger broeder van Laas, hier boven
genoemd, gaf een kreupel Nederduitsch vers, van den
volgenden inhoud:
Helpt Godt ist imers daghe
Heb ik gheslapen dus langh
Hoe cranck is s mensclis behage
Hoe ydel sin aenfang
I/uy spruet hy om doch ta formeren
Soo rasch dit leven lyt
Maar ick wil mj gaen keeren
Tot min haaven t is meer dan tyt.

En: Canto post inflatum subinde, cornu reunda. Altyt
vuyt Godt. Anno Domini 1607.
Behalve de bovengenoemde schreven nog in het Album,
de Franeker Predikanten Kudolphus Artopeus, 2 Mei 1607,
en Henricus Beylanus, op den zelfden dag, met de zinspreuk: Disce vivere, disce mori. — Jacobus a Ghemmenich, 1 Mei 1607. — Bonethis ab Herbranda, van
Buitenpost, met zijn wapen: zwarte arend op goud, zilveren roos op blaauw en drie gouden streepen (perpendiculair) op rood. — Aemelius Trebutius, van Bolsward. —
Arnoldus Grevingius van Kleef.— Focke en Hessel Aysma, zonen van Hotse en Lolck Aysma. Zij gaven beide
hun wapen, een roode klimmende leeuw op goud, en de
laatste voegde er de spreuk bij: Dulce et decorum est pro
patria mori, — Johannes Petri Hichtumannus, of volgens
zijne eigene onderteekening, Johan von Hichtum, anno
1605, Predikant te Ytens, en later te Ysbrechtum cum
ann., gedemitteerd in 1609. — Regnerus Barels, die in
navolging van Paulus schreef: Sapienter et juste et pie,
en daarbij voegde:
Haec tria perpetuo meditare adverbia Paulî
Haec tibi sint vitse regula certa tuæ.
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