
HET SLOT WIAEDASTATE
TE

Gout»!» toij Leeuwarden,

S1ET DE

SCHILDERIJEN, OUDHEDEN enz.

DAARIN AANWEZIG

B E S C H K E V E N E N O P G E H E L D E R D

DOOK

Q. A.. SIX te Utrecht.

MAAKT 1869.

VI. N. E. 12





VOORWOORD,

Van de meeste oude kasteeleu van ons land bestaan
afbeeldingen; van verscheidene zijn, b. v. in de Kasteelen
door VAN LENNEP en HOFDIJK en in de Burgten en Kastee-
len van RoBiDÉ VAN DEK AA, vrij uitvoerige en goede be-
schrijvingen gegeven, voor zoover hunne uitwendige
geschiedenis aangaat, maar hoe zij er in hun welstand
van binnen uitzagen , is meestal onbekend gebleven. Slechts
enkele toch waren zoo gelukkig om, evenals b. v. Devel-
stein, door een SCHOTEL naauwkeurig beschreven te wor-
den, gelijk zij inwendig ongeschonden bestonden. En
bij het voortdurend afbreken en vernietigen van al wat
ons aan den ouden tijd zou kunnen herinneren, wordt dit
ook hoe langer hoe moeijelijker, ja bijna onmogelijk.

Veel merkwaardigs gaat daardoor dikwijls voor ge-
schied- of oudheidkunde verloren: men moet zich
haasten om het weinige, dat nog overblijft, te schetsen
of te beschrijven.

Zoo is b. v. in Friesland Wiardastate misschien slechts
het eenigste oude slot, dat in zijn geheel is blijven staan.
Aan het inwendige van het oude gedeelte of het Groote
Huis is slechts weinig veranderd, zoodat het nog eenig
denkbeeld van zijnen voormaligen luister kan geven.
Ik heb getracht dit in deze schets mede te deelen aan
hen, die met mij prijs stellen op herinneringen aan het
voorleden. De tegenwoordige tijd toch is zoo eentoonig, dat
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men er wel eenige afwisseling in mag b r e n g e n , door

zich in vroegere tijden en andere toestanden en gewoon-

ten te verplaatsen.

De onderlinge vergelijking van het voorheen en het

heden kan bovendien haar nut hebben en leerzaam zijn.

Op Wiardastale heb ik mi j , in verbeelding, twee of drie

eeuwen te rug gedacht en get racht mij met hare toenma-

lige bewoners gemeenzaam te maken. Van oen honderdtal al-

daar bewaarde portraiten heb ik een zeventigtal weten te ont-

cijferen , zoodat ik de namen en famieljebetrekkingen der

daarop afgebeelde personen heb leeren kennen en tevens

hunne verschillende kleederdragten heb kunnen bewon-

deren. Zij zijn mij nu geene vreemden meer. I k weet

wanneer zij leefden en wat zij op Wiardastate hebben

uitgerigt. H e t ware te. wenschen, dat van alle nog

aanwezige verzamelingen portrai ten van oude aanzienlijke

famieljes zooveel mogelijk lijsten werden opgemaakt . De

geslachtregisters zouden daardoor aangevuld of verbeterd

kunnen worden; afbeeldingen van beroemde personen ,

welke thans verloren geacht worden , zouden uit de ver-

getelheid t e rugkomen ; men zou zich hunne daden her-

inneren en in hunne gelaatsui tdrukkingen de ka rak te r -

trekken terugvinden , waardoor zij zich kenmerkten . Men

heeft wel eens voorgesteld, o m , in navolging van E n g e -

land, ook hier te lande tentoonstellingen van portrai ten

van beroemde personen te houden. Eene zoodanige col-

lectie zou zeker hoogst belangrijk zijn en het zou te

wenschen zijn, dat dit denkbeeld wierd ten uitvoer ge-

bra-gt.

E n waarom zou Friesland daarvan niet het voorbeeld
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geven ? E r zijn daar toch nog genoeg famieljeportraiten

voorhanden om eene proeve te nemen van zulk eene pro-

vinciale tentoonstelling van beroemde friesche mannen en

vrouwen. Aanzienlijke geslachten zouden gaarne hunne

voorouders de eer aandoen om door het dankbaar nage-

slacht bewonderd en op nieuw herdacht te worden. —

Port ra i ten , waarop alleen wapens geschilderd zijn , kunnen

volgens mijne methode ontcijferd worden , en wanneer zich

daartoe de gelegenheid mogt aanbieden, zou ik gaarne

daarin behulpzaam zijn. E n wat het verloren gaan ,

dikwijls tot groot nadeel der geschiedenis , van famielje-

arclueven a a n g a a t , zoo wil ik hier alleen herinneren , hoe

groote teleurstelling onze S C H O T E L ondervond , toen hij

v e r n a m , dat een groot deel der famieljepapieren, eer-

tijds op het slot Develstein aanwezig, voor scheurpapier

verkocht en de perkamenten tot het vervaardigen van

doosjes waren gebruikt .

„Moge dit voorbeeld",zegt hij, „tot waarschuwing strekken

van zulke leden van oude en aanzienlijke geslachten in ons

vaderland , als welke nog belangrijke en ongebruikte bij-

dragen tot deszelfs geschiedenis onder zich bewaren , om

dezelve zoo niet door mededeelïng aan een kundig en

bescheiden historiekenner t e r a lgemeene kennis te bren-

gen , dan ten minsten voor een dergelijk volkomen be-

derf te beveiligen."

Wiardastate is to t nu toe gelukkig genoeg gewees t ,

dat (dank zij der zorg van haren tegenwoordigen eige-

naar) veel van hare oudheden en papieren bewaard zijn

gebleven. Slechts eens heeft een wandaal daar gehuisd.

Hij ontzag zich niet zijne schendende hand uit te strek-



•164 —

ken om den zilveren avondmaalskelk aan het altaar der
kapel te onttrekken en verscheidene schilderijen van
hare fraaije ebbenhouten lijsten te berooven. Gelukkig
kan ik hier bijvoegen , dat hij geen Fries maar een
Duitscher was, de eenige vreemdeling die daar eenîgen
tijd woonde.

In deze verhandeling heb ik beproefd, om een
overzigt te geven van de belangrijkste stukken, welke
nog op Wiardastate overig zijn.

Men gelieve evenwel steeds in aanmerking te nemen ,
dat ik geen geschied- of oudheidkundige ben, maar slechts
een beminnaar van die wetenschappen. Ik beken gaarne ,
dat ik als beoefenaar der natuurlijke geschiedenis, mij
meer op mijn gemak gevoel, wanneer ik b. v. in ons
entomologiscli tijdschrift een opstel over inlandsche insekten
schrijf, dan thans nu ik eene verhandeling aanbied voor
een geschied- en oudheidkundig tijdschrift. Het zal mij
dus hoogst aangenaam zijn , wanneer deskundigen de vra-
gen , welke ik heb moeten doen, zullen willen beant-
woorden en ophelderingen geven omtrent hetgeen mij
nog duister bleef.



KOBiDÉ VAN DER A A heeft in zijne Burglen en Kastee-

len van Oud Nederland eene afbeelding en beschrijving

van Wiardastate te Goutum bij Leeuwarden gegeven, vol-

gens naauwkeurige mededeelingen hem gedaan door Mr.
A. VAN HALMAEL Jr. , en eindigt met de verklaring, dat
over dit merkwaardig gebouw weinig geschreven is en
dat dit weinige nog hoogst onvolledig heeten mag.

Van tijd tot tijd op Wiardastate bij mijn zwager
Jhr. E. C. VAN CA'MMINGHA , die tegenwoordig dat
slot, door zijne voorvaderen gesticht, bezit en met zijn
Echtgenoot en twee jonge stamhouders bewoont, logerende,
merkte ik op , dat ook na voormelde korte beschrijving nog
veel belangrijks voor de Friesche oudheidkunde en ge-
schiedenis op dat aloude slot aanwezig was, hetgeen
eene uitvoerige mededeeling overwaardig is.

Maar als Hollander met de bijzondere geschiedenis van
Friesland niet naauwkeurig bekend, vond ik mij op een
vreemden bodem van onderzoek geplaatst, dien ik toch
gaarne nader wenschte te leeren kennen. Gelukkig bevond
zich op Wiardaslate het uitmuntend en kostbaar werk van
de heeren YAN HALMAEL en HETTEMA, Stamboek van den
Frieschen Adel, hetgeen mij vooral door de gekleurde af-
beeldingen der geslachtwapens op weg hielp, om de
hoogst belangrijke verzameling portraiten te onderzoeken,
welke, ten getale van omtrent honderd, op Wiardastate
aanwezig zijn. Op de meeste van die levensgroote en
oorspronkelijke afbeeldingen zijn wapens geschilderd, die
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mij door vergelijking met de geslachtwapens en registers
van het Stamboek in staat stelden om de personen te
leeren kennen op die schilderijen voorgesteld. Ik heb ge-
meend aan liefhebbers van oudheid- en geschiedkunde en
vooral aan mijne JMesche landgenooten geen ondienst te
doen, door het opmaken van eene lijst dier afbeeldingen,
welke personen voorstellen van de oudste en aanzienlijk-
ste geslachten van Friesland. Tevens heb ik bij ieder
portrait de noodige genealogische ophelderingen en eene
korte beschrijving der dikwijls prachtige en naar den
verschillenden tijd zeer onderscheidene kleederdragt ge-
voegd. — Vooraf wil ik eene beschrijving van Wiar-
dastate en hare opvolgende bewoners geven.

Wanneer men van Leeuwarden den straatweg naar Zwolle
opwandelt, ziet men , op een half uur afstands aan de lin-
kerhand , Wiardaslate met liet slottorentje, omringd door
hoog geboomte-, zeer schilderachtig liggen. De hooge
voorpoort binnengetreden, bevindt men zicli op het rui-
me voorplein , van waar men het Groote Huis met
twee liooge verdiepingen , elke met tien ramen in het front
en het daarnevens in 1683 aangebouwd Nieuwe Huis in
hun geheel kan beschouwen, 'hetgeen een indrukwek-
kend gezigt oplevert. Aan de oostzijde even buiten
de slotsingels bemerkt men den kerktoren van liet daar-
nevens liggend dorpje Goutum.

Wanneer hier het allereerst deze state is gesticht
geworden, is onzeker, maar de Friesche kronijken
getuigen, dat zij reeds in 1404 werd bewoond door
SJOEBD WIAEDA , toen Potestaat (opperste magtliebber)
over Ooslergoo* Volgens sommige schrijvers zou hij,
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de partij der Vetkoopers toegedaan, reeds in 1397, na-
dat de potestaat Juw JUWINGA te Schoterzijl, moedig tegen
de" Hollandsche overmagt strijdende, gesneuveld was,
deze waardigheid over Oostergoo hebben verkregen, ter-
wijl HARING HABINXMA te Heeg , een Schieringer, po-
testaat van Westergoo werd. SJOEBD stierf zonder kin-
deren en liet zijne goederen na aan zijnen broeder OENE,

die zich WIAEDA bleef noemen , terwijl zijn andere broe-
der, ÏDS, zich EMINGA schreef, naar hun aller moe-
der , CLAEB EMINGA , die gehuwd was geweest aan PLJBE

WIAEDA. OENE liet zijne state na aan zijnen zoon
TJOMME WIAEDA , getrouwd met ATH BONNINGA. TJOMME

was in 1456 en 1470 afgezant aan den hertog van Bour-
gondië en stichtte de kloosters Groendijk bij Sneek en
dat der minderbroeders Galilëen ten noorden van Leeuwar-
den, terwijl zijn wapenschild ter herinnering aan de
boerenhofstede, welke hij in 1472 aan het St. Anthonij-
Gasthuis te Leeuwarden schonk, aan een der nieuwe ge-
bouwen van dat gesticht geplaatst is. Hij overleed in
1473 zonder kinderen en liet Wiardastate na aan zijnen
neef SIJDS VAN EMINGA , kleinzoon van MINNE en zoon van
bovengenoemde IDS VAN EMINGA. SIJDS en zijn broeder
SJUCK bevonden zich op de bekende vergadering in het Jako-
bijner-klooster te Leeuwarden , in 1495 , om aan te hoo-
ren wat de gezanten des Duitschen keizers aan de Friezen
liadden te doen verstaan, nopens het zoogenaamde Gro-
ninger verbond en het op zich zelf staan van Oostergoo , Wes-
tergoo en de Wouden. SIJDS , die getrouwd was met ANSCK

VAN LJUNGA, liet Wiardastate na aan zijnen zoon MINNE

die getrouwd was met EELK VAN JAKLA en in 1541
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stierf, terwijl zijne vrouw in 1557 overleed. Zij lieten
de state na aan hunnen zoon MINNE, getrouwd aan FROUCK

WIJTSMA. MINNE, met zijn broeder SIJDS en zijn neefÜES-
SEL EMLNGA waren onder de personen, waarbij ook vele
geestelijken , die een request aan den graaf van Rennenberg
aanboden om de aansluiting aan de Unie van Utrecht te
verhinderen, terwijl onder de volmagten der Staten,
drie CAMMINGHA'S , RENICUS , WIJTSE en SUBEANDTJS ,
waren, die vóór deze aansluiting stemden. Opmerkelijk
is het ook, dat in het Stamboek slechts één EMINGA

wordt opgegeven, die gereformeerd werd en daardoor een
grietmansambt, waarvan de catholijken uitgesloten wa-
ren , verkreeg. Het is vooral uit de lijst der Friesche
ballingen bekend, dat TIETE , zoon van TIETE , die een
jonger broeder van WIJTZE VAN CAMMINGHA (no. 2 der
portraiten) was, den koning van Spanje getrouw bleef,
het gevecht van Boxum in 1586 bijwoonde en te Luik
in 1592 stierf. De Staten van Friesland ontnamen hem
daarom Camminghahuis in de Groote Kerkstraat te Leeu-
warden en gaven het den Stadhouder tot woning.

MINNE VAN EMINGA overleed in 1600 en zijne vrouw
TROTJCK in 1613. Zij lieten Wiardastate na aan hunnen
zoon GEERIT , getrouwd met TRIJN VAN GALAMA. Na zijn
overlijden, in 1627, hertrouwde zij met SJUCK WINIA en
bleef met dezen, eenigen tijd , Wiardastate bewonen;
waarschijnlijk tot aan het huwelijk van hare nicht , RIEM

VAN GALAMA, aan welke GERRIT, die kinderloos overleed,
de state, bij uitersten wil, vermaakt had. Deze RIEM huwde
eerst met SICKE VAN AEBINGA , gest. 16 October 1636,
en daarna met SIJDS VAN EMINGA , een kleinzoon
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van SIJDS , broeder van GEBEIT'S vader MINNE.

Deze echtgenooten bouwden de nog bestaande voor-

poort en het zoogenaamd Groote Huis, dat is: het voorste

gedeelte van Wiardastate van het oosten af tot aan de wes-

telijke deur , welke tot het Nieuwe Huis behoort.

SIJDS VAN EMINGA stierf in 1631 , 1) oud 74 jaren,

en werd opgevolgd door zijnen zoon SiCKE , die FBOUCK

VAN AIJLVA trouwde. Deze leefden te zamen tot in

1659 2) en lieten Wiardastate na aan hunnen zoon

TJEPKB TIBERIUS , die in 1683 liet Nieuwe Huis bouwde,

zooals de wapenschilden van hem en zijne eerste

vrouw, LTJTS VAN ORNIA , met genoemd jaartal boven de

westerdeur geplaatst , aanduiden. Hij versierde ook het

Groote Huis van binnen met eenige schilderstukken , welke

hij op zijne reis door Italië had aangekocht, en deed het

keurig gips-plafond, in welks midden zijn wapen ge-

plaatst was, in de groote noordoostelijke achterzaal, die

het oudste deel der state uitmaakt, vervaardigen. Ook

liet hij het met rood satijn behangen spiegelvertrekje

tot toiletkamer van zijne vrouw LTJTS inrigten, zooals hun

beider, op de lambrisering geschilderde, wapens, aldaar nog

aanwezig, aantoonen. TIBEEIXJS bragt ook, denkelijk uit

Italië, het kostbaar en onovertrefbaar, in het laatst

der 17 de eeuw vervaardigd en thans nog op Wiardastate

aanwezig kunststuk mede, zijnde een zwart ebbenhouten kast,

van buiten en van binnen rijk met schildpad opgelegd

en met vergulden ornamenten versierd , van binnen met

1) 1631. Zoo heeft het Stamboek, maar vermits RIEM'S eerste man
eerst in 1636 stierf, Stamb. I bl. 4, moet dit een ander jaartal zijn;
welligt 1641. (EED.)

â) " Zie Stamboek, I bl. 109. (RED.)
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spiegels en laadjcs tot berging van kleinooden ingerigt.
In het museum van Cluny te Parijs, in de schatkamer
van den koning van Saksen te Dresden en in het museum
van antieke meubels van den koning van Pruissen te Berlijn
zocht ik te vergeefs naar eenig meubel, dat dit kunst-
stuk kon evenaren. — TIBEEIUS hertrouwde eerst met
CHRISTINE VAN DER GOES en later met His MARIJ VAN

BTJBMANIA. Hij was de laatste van zijn geslacht, over-
leed den 17 Sept. 1733 in den ouderdom van 77 jaren
en vermaakte zijne state, met zijne schatten, aan ge-
noemde derde vrouw, die den 27 Sept. 1757 oud 63
jaren stierf, na hertrouwd te zijn geweest aan ULBE

SIXMA VAN ANDLA, overleden den 17 Maart 1760, oud
ruim 87 jaren. Zij stelde tot haren algemeenen erfge-
naam G-EKRiT FEKDINAND VAN CAMMINGHA , haren bloed-
verwant , den zoon van VALEEIUS VITUS , Luitenant-
generaal en kommandant der troepen van den Staat
in Friesland in garnizoen. Hij was uit een dei* aloudste en
beroemdste geslachten in dit gewest gesproten, door het
huwelijk van KIENGK IDSES VAN EMINGA (gest. 1531)
met SJOUCK VAN CAMMINGHA (gest. 151S), wier zoon ,
WIJTSE VAN EMINGA , genaamd VAN CAMMINGHA , als
de stamvader van den tegenwoordig nog alleen overge-
bleven tak der CAMMINGHA'S moet beschouwd worden ,
zooals zijne afbeelding ook aantoont, het oudste
"•er op Wiardastate aanwezige famieljeportraiten. Bo-
vengenoemde SJOUCK VAN CAMMINGHA was eene doch-
ter van HAIJE JELMEBA , gezegd VAN CAMMINGHA , naar
zijne vrouw DOEDT SJUCK'S DEKEMA (gest. 1500), weduwe
van SICKE PIETEE'S CAMMINGHA. SJOUCK'S oudere broe-
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der was PIETER VAN CAMMINGHA, heer van Ameland, wiens
nakomelingen in 1680 zijn uitgestorven.

GrERKiT PERDINAND VAN CAMMINGHA had tot echtge-
noot ANNA CATHAEINA ELEONORA VAN ALBADA , gestor-
ven den 2 April 1762 , oud 32 jaren. Hij overleed den
27 Dec. 1770, oud 55 jaren, zonder kinderen, tenge-
volge waarvan , bij boedelscheiding, Wiardastate werd
toebedeeld aan zijnen broeder RUURD CAREL VAN CAM-

MINGHA , in leven Luitenant-kolonel bij liet regiment
Oranje-Friesland. — Deze is tweemaal gehuwd geweest:
lo. met MARIA GERTRUDIS SELIS DE FANSON, uit eene
adellijke Limburgsche famielje; 2o. met ANNA CATHA-

RINA 'LouisA LEMPBR, uit Doornik. Hij overleed den 25
Junij 1793. Bij zijnen uitersten wil schonk hij het vrucht-
gebruik van al zijne goederen aan zijne gemelde tweede
echtgenoot, die, eerst met haren tweeden gemaal,
Jonkheer OTTO FRIEDRICII WILHELM VON GLOCKMANN,

van 1795 tot 1816 , en vervolgens als weduwe, tot op
haar overlijden, op den 16 October 1832, Wiardastale
bewoonde, en gedurende liet laatstgemeld tijdvak bet
gebouw aanmerkelijk verbeterde. Daarna werdt het
bewoond door hare dochter, Jonkvrouwe MARIA GEER-

TRUIDA VAN CAMMINGHA , zuster van Jhr. VITUS VALE-

RIUS VAN CAMMINGHA , Grietman van Leeuwarderadeel,
wiens eenige zoon, RUURD CAREL VAN CAMMINGHA , thans
met zijne echtgenoot J. C. EGÉ en twee jeugdige zonen,
VITUS VALERIUS en JOHANNES CORNELIS , de state be-
woont , door zijne voorouders gebouwd.

Nadat wij aldus de geschiedenis van Wiardastate
en hare elkander opvolgende bewoners van het jaar
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1400 tot op den tegenwoordigen tijd hebben nagegaan,
zullen wij het gebouw binnentreden en inwendig be-
schouwen.

Door de voordeur van het Groote Huis komt men in
een ruimen vestibule, fraai gestucadoord en van nissen
voorzien, waarin beelden zijn geschilderd, welke de vier
jaargetijden voorstellen De zestien kwartieren der famielje
VAN CAMMINGHA hangen hier op wapenborden geschilderd.
Er zijn hier drie dubbele deuren, waarvan de regter in
eene groote, rood en goud geschilderde, zaal voert, met
gobelins-behangsel, jagtpartijen voorstellende. Deze zaal
met vier ramen heeft, door middel van eene dubbelde
eikenhouten deur, gemeenschap met eena nog grootere
achterzaal met een prachtig gestucadoord plafond. Jam-
mer, dat eene vroegere bewoonster het weleer hier aan-
wezige goudlederen behang door een papieren liet ver-
vangen. Door den tegenwoordigen eigenaar is dit eenig-
zins vergoed, dewijl hij hier liet ophangen eenige
fraaije famieljeportraiten en twee groote wapenbor-
den met zeer kunstig uitgesnedene eikenhouten lijsten,
waarop de zestien kwartieren der voorouders van SiCKB VAN
EMINGA en van zijne vrouw PKOUCK VAN AIJLVA zeer
fraai zijn geschilderd. Uit deze zaal kon men vroeger, door
eene thans toegemetselde zoogenaamde Spookdeur, in een
achter den vestibule gelegen gang komen.

De linkerdeur van dien vestibule voert in eene groote met
goudieder behangen zaal, waarin het, levensgroot ten voe-
ten uit zeer fraai geschilderd, oorspronkelijk portrait van
VIGLIUSVAN AIJTTA hangt, met rooden mantel, met wit
gevoerd en rooden kap. Daaronder staat: VIGLITJS ZWI-
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CHEMUS , CANCELLARIUS ORDINIS AUB.EI VELLERIS. Boven-
aan zijn de kenteekens van het guldenvlies geschilderd
en onderaan het wapen van AIJXTA (eene gouden koorn-
schoof op een blaauw veld) en het zinnebeeld van Vr-
GLiTJS, eene brandende kaars, met het bijschrift VITA MOR-

TALIUM VIÖILIA (der stervelingen leven is eene nacht-
wake), benevens een bijbel, waarin geschreven staat: In
principio erat verbum (in den beginne was het woord).
Boven deze afbeelding staat het jaartal 1564 en onder-
aan : aelalis suae 58 (oud 58 jaren). HOIJNCK VAN PA-

PENDRECHT heeft in zijne Analecta een inventaris van
de nagelatene goederen van VIGLIUS uitgegeven. Daarin
komt voor, een groot portrait van dezen, door den be-
roemden POURBUS geschilderd en door hem gelegateerd aan
zijn neef ÏOLKERT , zoon van zijn broeder SEERP. De
jonge VIGLIUS, zoon van HETTE AUTTA, een broeder van
FOLKERT, die van den ouden VIGLIUS bij testament het
huis Aijlta te Zwichem gekregen had, komt later ook
als eenige eigenaar van het huis Aijtta te Leeuwarden
voor en zal dus tevens wel van zijnen oom FOL-
KERT dit portrait geërfd hebben. — Op Wiardastale
is nog een portrait, naar mijn inzien van een
anderen AIJTTA, hetgeen sprekend gelijkt op een der-
de schilderstuk, voorstellende een op een doodbed lig-
gend lijk, zeer treffend en natuurlijk geschilderd, waar
naast een kandelaar met eene uitgebrande kaars, als
zinnebeeld van 's menschen sterven. Deze beide schilder-
stukken hebben noch wapens noch opschriften, maar, daar
zij afkomstig zijn uit de famielje AlJTïA, zou ik denken,
dat zij eenen der neven van den ouden VIGLIUS voorstellen.
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Zoowel in deze linker- als regterzaal bevinden zich
boven de hooge schoorsteenmantels en deuren schilder-
stukken uit de Italiaansche school met voorstellingen uit
de Grieksche godenleer.

In den vestibule tegenover de voordeur is eene deur,
welke naar een gang brengt, alwaar een trap naar het
bovenportaal leidt. Halverwege van dezen trap is eene
deur, die op een zijtrap in den toren voert, waaruit
men een schoon en ver gezigt over de omstreken geniet. Op
het bovenportaal met marmeren vloer komen drie eiken-
houten deuren uit. De middeldeur leidt naar de gewe-
zene pastoorskamer, terwijl de regter naar de Roomsch
Calholijke kapel voert: eene groote zaal met vier ra-
men, waarin één groot en twee kleine met rood be-
kleede altaren, terwijl ook de toestellen voorhan-
den zijn om deze met zwart te behangen. Volgens
latijnscli opschrift op een koperen plaatje, in een wit mar-
meren steen gevat en midden op het groot altaar ge-
plaatst, is dit door NICOLAAS ZOES , bisschop van 's Her-
logenbosch, den 20 Sept. 1615 aan God, St. Franciscus
en de heiligen zijner orde gewijd, met een gift van
jaarlijks 40 aflaten. Deze NICOLAAS ZOES, vijfde bis-
schop van 's Herlogenbosch, te Amersfoort uit een adellijk

geslacht geboren, stichtte te Leuven, alwaar hij in 1625
stierf, een collegie voor tlieologanten. Op de twee kleine al-
taren zijn slechts marmeren van een kruis voorziene plaat-
jes. Onder een aantal groote en kleine beelden en
schilderijen is een groot en fraai schilderstuk, op koper,
uit de Italiaansche school, voorstellende: Maria met het
kind Jezus en Johannes met het lam. Eene andere schil-
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derij stelt 5/. Agneta voor, door een krijgsman door-
stoken', terwijl zij op een brandstapel verbrandt; mis-
schien afkomstig uit de kerk te Goutum, dewijl er
onder staat: patrones van Goutum. Eene oude schilderij,
op hout, stelt de aanbidding der Wijzen voor en eene
andere Christus aan het kruis, uit wiens handen, zijde
en voeten bloedstroomen afvloeijeii op St.Ignatius, St. Isi-
dorus, St. Theresa, St. Philippus Nenis en Franciscus Xa-
verius.

Het oorspronkelijk portrait van beatus EELKO LIAUKAMA,

abbas Lidlumensis etmarlijr ord: praemonstr., of van den geza-
ligden EELKO LIATJKAMA , abt van Lidlum, martelaar ,
tot de orde van Praemonstreijt behoorende, met het
opschrift: tabescere me fecit zelus meus [Mijn ijver was de oor-
zaak van mijn dood) en een knots op zijn hoofd, waar-
uit bloeddroppels afstroomen, wordt hier ook gevonden.
Deze abt EELKO werd door de monnikken van ter Poorte
bij Boxum, in 1332, vermooi'd. De moordenaars werden
levend verbrand en het gebouw afgebroken. (MATTHAEUS ,
Veteris Aevi Analecta , I I I , 554.)

Ook wordt hier de pauselijke bul bewaard van CLE-
MENS XIV, waarbij aan EUUED KAREL VAN CAMMINGHA

en zijne echtgenoot SELIS DE FANSOÏT wordt toegestaan
om in de slotkapel van Wiardastate dienst te doen en
een eigen priester te hebben , benevens een Agnus Dei van
CLEMENS X I , zijnde een rond stuk was, zoo groot als
een theeschoteltje, op welks eene zijde ingedrukt is een
vaandeldragend lam en op de andere zijde de afbeelding
van een Papa Martijrus, of Pausmartelaar. De geeste-
lijken van de kloosters St. Bernardns en St. Prudenliana

VI. N. R. 13
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te Rome maken deze Agni Dei van was, van het over-
schot der Paaschkaai'sen. De paus zegent ze in het eerste
jaar zijns pausdoms en daarna van zeven tot zeven jaar,
in de week van de octave na Paschen plegtig in;
ze worden dan aan voorname personen, die een
witten neusdoek aan zijne heiligheid toereiken, uitgedeeld.
De Âgni Dei toch mogen niet met de hand aangeraakt worden
en daarom worden ze, even als ook in de kapel van
Wiardastate , in een lijstje achter glas gezet. Ze mogen
ook niet vei'kocht worden. Paus Urbanus V zond er een
aan een Grieksch keizer met een Látijnsch rijmpje , dat
er de krachten van aanduidt , en in het Hollandsen over-
gezet luidt :

Uit balsem en uit was , met het Chrisma gedeeld,
Bestaat het Agnus Dei: van Christus 't ware beeld.
Ontvang , o groote Prins, deze verborgendlieden ;
Die ze zuiver bij zich draagt, vindt veel baat Her beneden,
't Bewaart voor yuur, voor storm, voor bliksem en voor

donder,
Voor schipbreuk , watersnood ; al raakte alles onder.
Het helpt een kraamvrouw in 't verlossen, zonder hinder,
't Helpt heel zoo veel als half, al was. het nog vrij

minder.
In eenc kast worden verscheidene prachtige fluweelen

en satijnen , rijk met goud en zilverdraad bestikte priester-
gewaden bewaard, terwijl ook nog een bundel in het la-
tijn geschreven preeken aanwezig is, en een boek in
folio : Evangeliae historiae imagines, auctore, HIEEONYMO

NATALI, Autv. 1596 , met 153 platen van H. WIEEX.

Verder zijn hier nog vele en daaronder zeer fijn van wit



TE GOUTUM BIJ LEEUWARDEN. 177

ivoor en zilver, bewerkte crucifixen , misboeken , kande-
laars en eene menigte heilige reliquien, waaronder die van ST.
PBOSPERUS Martyr en ST. LACTANTIUS Martyr met bij-
behoorende certificaten van echtheid, Meteen woord, al
het benoodigde is nog aanwezig om hier dienst te doen;
alleen de priester ontbreekt. Het is bekend, dat de
grootmoeder van den tegenwoordigen eigenaar van Wi-
ardastale, na den dood van haar echtgenoot, hare kinde-
ren in den hervormden godsdienst heeft doen opvoeden,
zoodat de thans levende CAMMING-HA'S protestanten zijn.

Wanneer men deze kapel bezoekt en het hoogaltaar
nadert, wordt men onwillekeurig door godsdienstigen
eerbied bevangen, vooral wanneer men bedenkt, dat de
vorige bewoners hier hunne gebeden en dankzeggingen
kwamen uitstorten. Dit zal vooral het geval geweest
zijn met de zwaar beproefde Barones SELIS DE JTAIÏSON,

die , als echtgenoot van E. C. VAN CAMMINGHA , omtrent
honderd jaren geleden dit slot bewoonde, en in haar (hier
nog liggend) kerkboek een naauwkeurig geboorte- en doop-
register harer vijf kinderen aanhield. Zij had den moed om
achter de geboortedagen van vier harer lievelingen tel-
kens ook de-sterfdagen te voegen. Slechts ééne dochter
overleefde , haar met welke zij zich op één doek liet uit-
schilderen, beide gekleed in blaauwe zijde; zij houdt
haar dochtertje krampachtig omarmd, als ware zij be-
vreesd, dat de dood haar ook dit eenigst overgebleven
huwelijkspand zou ontrooven. Geen wonder dat in naar
kerkboek een los gedrukt vel papier ligt, een gebed be-
vattende voor stervenden. De godsdienstige vrouw zal dit

1 3 *
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bij liet sterfbed harer kinderen en in haar eigen sterf-
TLUI' trouw hebben gebruikt.

Een geheel anderen indruk verkrijgt men, wanneer men,
op liet portaal teruggekeerd, door de linkerdeur de
Ridderzaal binnentreedt, die door vier vóór en twee
beschilderde zijramen goed verlicht is.

Dit schrijvende, gezeten in het midden dezer zaal, waar-
van de muren geheel met levensgroote portraiten zijn
behangen , zien de hoogadellijke heeren en dames, die daarop
zijn afgebeeld, mij met bedaarden en statigen blik
aan. Zij zijn meestal in prachtige costumen uitge-
dost , in hunnen famieljekring gezellig bij elkaar ver-
eenigd, en schijnen welgemoed, dat zij zich nog steeds
bevinden op het slot, hetwelk zij bij hun leven bewoonden,
en lief hadden; zij stellen zich tevreden met de hooge
en ruime zaal, hun tot verblijf aangewezen, het overig
deel van het gebouw aan hunne afstammelingen ter bewoning
overlatende; een glimp van vergenoegen schijnt zich over
hun gelaat te verspreiden, wanneer de twee jeugdige en
fikse stamhouders van het geslacht CAMMING-HA zich komen
verlustigen in het beschouwen der edele uitdrukkingen
en prachtige kleeding hunner voorouders. — Om deze
nader te leeren kennen, laat ik hier eene lijst volgen
der portraiten van leden der geslachten CAMMEST-

GHA, EMING-À en aanverwante adelijko friesche famieljes, in
deze zaal aanwezig, met eene beschrijving der costumen,
waarin zij zijn uitgeschilderd.

No. 1. Met de wapens van CAMMIKGHA — EMXNGA—

MlNNEMA.

WIJTZE VAN EMINGA , genaamd VAN CAMMINGHA , raad
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in den liove van Friesland, gest. 1533, getr. met HINTS

FRANSdochter VAK MINNEMA, gest. 1546; op den ach-
tergrond is eene afbeelding van Camminghaburg bij Leeu-
warden, door hem nieuw opgebouwd.

Groudseele kleedino" met zwart fluweel en ingesneden,
mantel en dito baret.

No. 2.. Met de wapens van CAMMINGHA •— DEKEMA ;
MINNEMA — HOMMEMA. — WATZE VAN CAMMINGHA tot Wir-

dum , f 1576. Hij was de zoon van No. 1. De wapens
zijn die zijner grootouders van vaders- en moederszijde.

Zwarte kleeding en baret. De gelaatsvorm dezer twee
CAMMINGHA'S is ovaal, het haar ligt bruin. Beiden
hebben hun linkerhand op liet gevest van hun zwaard
en handschoenen in de regterhand.

No. 3. Met de wapens van HAERDA — BTJRMANIA ;
HEREWEIj — JONGEMA. — FROTJCK VAN HAERDA,f 1584,

getr. met No. 2. Uit deze wapens harer grootouders
blijkt dat PLTBE MERNSTRA, genaamd HAERDA, getr. was
met JOUCK VAN BURMANIA, zoo als ik ook in een af-

schrift van het Burmaniaboek zag, en niet met JOUCK

TJAEETS HANIA , zoo als het Stamboek van den Frieschen Adel
opgeeft.

Zwarte kleeding, oranje ondermouwen, witte kapmuts
en paarlkleurige handschoenen. De halskragen en man-
chetten dezer drie eerste portraiten zijn zeer smal.

No. 4. De wapens van CAMMINGHA — MINNEMA; HAER-

DA — HEREWEIJ. — WuTZE VAN CAMMINGHA , f 1612,
zoon van No. 2 en 3.

No. 5. De wapens van ROOBDA (met de baar) — J t ro
KAMA; GALAMA — "WALTA.
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EiXT EüüRDS dochter van ROOBDA (met de baar), ge-
schilderd in 1608, oud 47 jaren; f 1625, getr. met No. 4.

Deze echtgenooten zijn in geheel zwarte ldeeding, met
opstaanden breeden kraag en smalle manchetten. Ieder
heeft een kerkboek in de hand. WIJTZE heeft aan zijn
linkerwijsvinger een zegelring met het Camminghawapen.
KIXT heeft smalle gouden armbanden en negen met edelge-
steenten versierde ringen aan hare vingers.

No. 6. De wapens van CAMMINGHA — HAEBDA ; ROOEDA

(met de baar) — GALAMA.

FROUCK VAN CAMMINGHA , t 1623, geschilderd in 1608;
dochter van No. 4 en 5, getr. met No. 7.

Roode kleeding, bestikt met gouden eiken- en wijn-
gaardloof. Een zwart fhrweelen , van voren en op de schou-
ders geheel weggesneden, mantel, breede opstaande kraag,
lange zware driedubbele gouden halsketting, smalle gou-
den armbanden, handschoenen , op de omslagen met paarlen
versierd , en negen kostbare ringen aan de vingers.

No. 7. De wapens van SIJTZAMA — JUCKBMA ; EMIN-

GA — J A K L A .

SIJDS VAN SIJTZAMA, t 1635, geschilderd in 1608,
op 52jarigen ouderdom. Zijne ouders waren HAEINGH

VAN SIJTZAMA en SIJTS VAN EMINGA. Zijne vrouw was
PEOTJCK WiJTZEsdochter VAN CAMMINGHA. De wapens
en namen van hun zoon HAEINGH VAN SIJTZAMA, f 1668,
en diens vrouw PERCK VAN RINIA, f1666, staan opeen
steen gehouwen boven de voordeur van het Groote Huis
van Wiardastate.

Geheel in zwarte kleeding, breede' staande kraag,
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een kerkboek in de linkerhand , een zegelring aan den
linkerduim.

No. 8. De zelfde wapens als No. 7.
HARINGH VAN SIJTZAMA , f 1612, getr. eerst met

BJUOK PiJBESdochter VAN EMINGA, daarna met No. 9.
Hij was een jonger broeder van No. 7, geschilderd iu
1603 , oud 46 jaren.

Bijna even zoo gekleed als zijn broeder No. 7; ook
met een zegelring aan den linkerduim, maar zonder
kerkboek.

No. 9. De wapens van EMINGA—HEEMSTRA; HERMANA—

AIJLVA. — His VAN EMINGA, die testeerde in 1660. Hare
ouders waren HESSEL VAN EMINGA en WICK VAN HER-

MANA; geschilderd in 1603, op 23jarigen ouderdom. Zij
kocht uit den nalatenschap van den raadsheer ROMBEÄ-

TUS ULENBTJRGH Ulenburgh-state, welke aan REMBRANDT'S

vrouw SASKE , als mede-erfgename van haren vader ROM-

BERTUS, voor een gedeelte toekwam.

In zwarte kleeding, met vierdubbelen zwaren gouden hals-
ketting, acht ringen aan de vingers, waaronder een met
het wapen van EMINGA. De omslagen der handschoenen
zijn rijk rnet goud bestikt en met edelgesteenten versierd.
Een kerkboek ligt naast haar op tafel.

No. 10. WATZE VAN CAMMINGHA , zoon van No. 4 ,
t 13 Dec. 1686, oud 84 jaren, zoo als op zijn wapen-
bord staat, dat in den gang van Wiardastale hangt; levens-
groot portrait ter halver lijve, pendant van No. 12.

In zwarte kleeding, platte liggende halskraag en
manchetten met kanten omzet. De degen hangt aan een
dwars over het lijf geslagen vergulden bandelier. Een
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armstoel met leeuwenkoppen, zoo als naast hem staat,
is nog op Wiardastate aanwezig.

No. 10a. De zelfde WATZE VAN CAMMINGHA , levens-
groot portrait ter halver lijve, pendant van No. 11.

In wit satijnen kleeding met rood gevoerd; de breede
sjerp en broek zijn zwart.

No. 106. Met het wapen van CAMMINGHA.

De zelfde WATZE VAN CAMMINGHA , klein portrait ten
voeten uit, pendant van no. l la .

In grijze kleeding met goud gezoomd; de armmouwen
zijn goudgeel; de grijze met goud omzoomde mantel ligt
naast hem op tafel, en daarnevens de zwarte hoed met
gouden band.

No. 10c. Een ander even klein portrait van een CAM-
MINGHA , ten voeten uit, in 1643 door H. W. geschilderd.

No. 11. SJOUCK ScHELTEsdochter VAN AEBINGA van
Hijum, eerste vrouw van No. 10, gest. 18 Dec. 1630;
levensgroot portrait, ter halver lijve.

In wit satijnen met goud omzoomden onder- en zwarte
bovenkleeding ; dubbele, opengesneden met rood gevoerde
pofmouwen; een zware vierdubbele gouden halsketting.
Een waaijer van witte vederen in de hand.

No. l la . Met het wapen van AEBINGA.

De zelfde als No. 11; klein portrait, ten voeten uit.
Bijna even zoo gekleed als No. 4, maar de onderklee-

ding rood met goud en de kraag breed geplooid en opstaand.
No. 12. ANNA VAN WIJTSMA , geb. 1613, f 1652,

tweede vrouw van No. 10, dochter van No. 13 en 14.
Haar naam staat achter op liet portrait, anno 1642, oud
29 jaren.
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In zwarte kleeding, de platte kraag, chemiset en man-
chetten rijk met kanten bezet; armbanden en zware zes-
dubbele gouden ketting.

No. 12a. Ander portrait van de zelfde; haar wapen
staat achter op het portrait.

Het blonde haar met kanten kapsel; in zwarte, goud-
gebloemde onder-en effen zwarte bovenkleeding; de platte
kraag, chemiset en manchetten rijk met kanten omzoomd;
halsketting, doekspeld en armbanden rijk bezet met edel-
gesteenten en paarlen. Een zesdubbele zware halsket-
ting om de borst. Een vederwaaijer in de hand.

No. 13. De wapens van WIJTSMA en EMINGA.

GERRIT VAN WIJTSMA op Obbemaslate te Ee, geb.
1576, f 1652, getr. met No. 14, geschilderd in 1641,
oud 65 jaren.

No. 14. BJUCK OFCKEsdochter BAWEMA van Kollum, f
1652, geschilderd in 1641, oud 63 jaren.

Beide deze echtgenooten zijn geheel in zwarte klee-
ding, met breeden staanden kraag en breede geplooide
manchetten , ieder met een kerkboek in de hand. GTEERIT

heeft een witten baard en knevel en een zegelring aan zijn
regterduim. Op een tafel naast hem staat een crucifix
en liggen een doodshoofd en paternoster. Zijn geheel
uiterlijk heeft veel van een geestelijke of kluizenaar.
BJUCK heeft geene ringen aan hare vingers.

No. 15. WIJTZE VAN CAMMINGHA , oudste zoon van
No. 10 en 11, volgens bijschrift, geb. 28 Jun. 1629;
geschilderd in 1634, oud 5 jaren. Hij trouwde SOPHIA

ANNA VAN PIPENPOIJ , f 1670, eenigste dochter van
EKAERD VAN PIPENPOIJ, een trouw staatsgezinde. WIJTZE
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noemde zich naar de heerlijkheid zijner vrouw heer van
Merchten en bewoonde met haar Liauchamaslale. Toen
deze echtgenooten een bedevaartgang naar Eppeghem in
Brabant deden, werd WIJTZB, den 14 Sept. 1652, aldaar
vermoord door GTJLDENTÆW, bastaardzoon van den koning
van Denemarken, op welke gebeurtenis VAN LENNEP , in
de Kasteelen van Nederland, een gedicht heeft gemaakt.
Volgens de legende keerde ANNA met GTULDENLEW naar
Liauckamastate terug, maar werd zij door dezen in het burgt-
verlies opgesloten, alwaar de schuldige vrouw, door ha-
ren verraderlijken minnaar vergeten, van honger stierf.
„In de donkere welfselkrocht, grafstilte in 't rond,
„Ligt het lijk van vrouwe ANNE op den vochtigen grond:

„Heur bittere strijd is volstreden . . .
„Den hongersdood heeft zij geleden."

Het jonkertje heeft blond haar en is levensgroot ten
voeten uit geschilderd, in geheel roode kleeding, als ware
deze een voorbode van zijn toekomstig bloedig uiteinde;
breede, liggende met kanten omzoomde halskraag en man-
chetten , geele kaplaarzen met gouden sporen , een kar-
wats in de regter-, een grijze hoed met breeden rand en
groote Avitte veder in de linkerhand.

No. 15a. De zelfde als no. 15. Tot jongeling opgegroeid ,
heeft hij nu een harnas aan met rooden en witten dwars-
bandelier om het lijf en een stok met ivoren knop in de
hand.

No. 16. Misschien een broeder van No. 15 en dan
RrjURD VAN CAMMINGHA. Hij is bijna even zoo gekleed
als no. 15.
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No. 17. Misschien GEKEOLT VAN CAMMINGHA , zoon van
No. 10 en 12, f 1712, oud 65 jaren.

No. 18. Vrouw van No. 17 en dus CATHAEINA VIC-

TORIA VAN STEBNSEE , gest. 1703. Zij was dochter van
No. 27 en 28, als erfdochter der STEENSEES bragt zij
de portraiten No. 22 tot 28 in de famielje van haren
man.

No. 19—21. Waarschijnlijk drie zoons van No. 17 en 18.
Deze drie jeugdige broeders dragen groote paruiken en

zijn geheel geharnast.
No. 22. CHEISTOITEL VAN STEENSEE, hoogduitsch

kolonel in dienst van keizer Karel V en drost van
Harlingen, gest. 1560. Onder de handschriften van VAN
SWINDEN, eenige jaren geleden te Amsterdam bij F.
MULLER verkocht, kwam voor zijn reisjournaal van
1515—54. Hij bezocht 450 steden en 18 eilanden en
was bij den togt van keizer Karel V tegen Tunis te-
genwoordig. Dit htrfs<werd voor Oostenrijksclie rekening
aangekocht. Is de inhoud daarvan bekend en merkwaardig
en zijn er meerdere afschriften van bewaard ? De op-
schriften van de grafzerken der famielje SIERNSEE te Har-
lingen zijn onlangs door de commissie voor het bewaren van
oudheden in de verslagen der Kon. Akademie uitgegeven.

CHRISTOFEEL heeft een zwart met gouden versiersels be-
zet harnas aan. Aan een roode koord hangt het gulden-
vliesteeken. Het is een forsch, eenigzins stug en ovaal
gelaat met goed gevulde baard en knevel.

No. 23. CNIEK VAN EOPTA, vrouw van No. 22, gest.
1555. Zij was eene dochter van WOKP VAN ROPTA en BJUCK

VAN HüMALDA.
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In zwarte mot goud en paarlen versierde kleeding,
met gouden kapsel en lange paarlen halsketting.

No. 24. CABEL VAN STEBNSEE, ZOO als zijn wapen aan-
toont, gesch. in 1584, oud 33jaren, f 1615; zoon van
No. 22 en 23, get.r. met LiJTS VAN CAMMINGHA. Zij stier-
ven kinderloos en CAEEL maakte BOCKE VAN HUMALDA

tot zijn erfgenaam, onder voorwaarde, dat deze den
naam van STEENSEE ZOU aannemen. Deze BOCKE was getr.
met TRIJNTJE HBEEMA en had twee zoons: CAEEL, vader
van No. 26, en SJUGK, vader van No. 18.

Paarlkleurig wambuis, breede staande kraag, zware, drie-
dubbele , gouden halsketing. Een rond, kleurig gelaat
met weinig baard en knevel.

No. 26. BOCKE VAN STEENSEE, zoon van CAEEL VAN

STEENSEE en AVA VAN GEAMMAIJE , zoo als de wapens
van STEENSEE en GBAMMAIJE aanduiden. Hij stierf in
1666, ongehuwd.

Een zwak gelaat. lange bruine haren, paarlkleurige
kleeding. De lange befkraag met breede kant omzet.

No. 27. SJUCK VAN STBRNSEE , zoon van No. 24 en
oom van No. 26, benevens

No. 28. IJMCK VAN PAFFENKODE, vrouw van No. 27.
Zij waren de ouders van No. 18.

No. 29. De wapens van PAFFENBODE en DEKEMA.

De zelfde als No. 28 , geschilderd op öjarigen leeftijd.
In paarlkleurige kleeding en met witten boezelaar met

kanten.
No. 30. De zelfde wapens als No. 29 en dus hare zuster ,

IDA CATHAEINA VAN PAFFENBODI , geschilderd op drieja-
rigen leeftijd; zij stierf ongehuwd te Tjum. De ouders
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dezer twee meisjes waren SCHELTB VAN PAFFENRODE en
WiCK VAN DEKEMA. Het blonde haar met bloemen ge-
kapt. Een groen met goud en veelkleurige bloemen ge-
stikt onderkleed; een goudgeel met groen eu wit gebloemd
bovenkleed. De platliggende kraag en manchetten met
breede kanten. Een waaijer in de eene, kersen in de
andere hand.

Deze twee laatste portraiten zijn levensgroot, ten voeten
uit geschilderd in 1634. Beide hebben ingesnedene,
dubbele, blaauw en rood gevoerde pofmouwen, zwareu
vierdubbelen gouden halsketting en roode schoenen.

No. 31. Een PAFFENRODE, ZOO als het wapen aanduidt;
misschien de vader van No. 29 en 30. Deze krijgsmans-
afbeelding zou ook kunnen voorstellen JOHAN VAN PAF-

FENRODE , Luitenant kolonel, die zijn vaderland 37 jaren
diende en in 1673 voor Maastricht, door LODEWUK XIV
belegerd, sneuvelde. Hij was geleerd, bedreven in do
Grieksche en Latijnsche talen, zoo als blijkt uit zijn werk:
„der Grieken en Romijnenkrijgshandel," Gor. 1675, fol.
met ziva portrait. Zijne godichten, in 1676, voor de zevende
maal uitgegeven, getuigen dat hij een goed dichter was.
De State Paffenrode ligt een half uur N. van Leeuwarden.

No. 32. De wapens van POPMA van Weidum en
ROORDA van Tjummarum. Het levensgroot portrait ten
voeten uit van ANNA VAN POPMA, dochter van SAECKLE

VAN POPMA, f 1622 en WOB FREDEiiiK'sdochter van
ROORDA van Tjummarum, f 1616.

In zwarte kleeding, met goudgeele veel kleurige ge-
bloemde armmouwen en rood kapsel; de staande kraag
en de witte boezelaai' met breede kanten omzoomd. Een
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groote gouden penning hangt aan een groene koord voor
op haar lijf.

No. 33. Het wapen van EOORDA van Tjummarum.
Het levensgroot portrait ten voeten uit van een jonge-
ling van omtrent 12 jaren, in de kleeding van omstreeks
1610. Denkelijk een zoon van BAVB VAN ROORDA f
1633, of van POPPE VAN KOORDA | 1616.

Misschien stelt deze jongeling wel voor BAVE R.OORDA
van Tjummarum, die door zijne vrouw DOROTHEA VAN

WIJTSMA met behulp van den jezuit VAN DER HEIJDEN

op zijn ziekbed, in 1629, van Mennoniet tot R. Catholijk
werd gemaakt. Zie het Verhaal van de verrigtingen der Je-
zuïeten in Friesland, bl. 97 en volg.

In blaauw wambuis en broek , breede staande kraag,
geele kousen, roode met goudgestikte kniestrikken en
kwasten. Aan zijne regterliand een hazenwindhond, aan
zijne linkerhand eene tafel met boeken.

No. 34. His WiGLEsdochter VAN BUIJG-ERS, f 1677,
getr. met MINNE VAN EMINGA, gest. 1662.

No. 36. WIGLE ZwiCHEMUs VAN AiJTTA, eerste man
van FROUK VAN AIJLVA , welke hertrouwde met SICKE

VAN EMINGA.

De hier volgende, met letters gemerkte, portraiten,
zijn kleine op koperen plaatjes geschilderde afbeeldingen ,
zeker copiën van grootere. Zij stellen voornamelijk per-
sonen voor uit de famieljes EMINGA , AIJLVA en
ORNIA en hebben vroeger in ovale, vergulde lijstjes ge-
hangen.

o. TJEPCKE VAN AIJLVA en

p. FROUCK DOUMA , in 1643 geschilderd.
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Deze waren de ouders van FKOCIK VAN AIJXVA.

q. EEIJE VAN AIJLVA , | 1631 en

r. AELKE VAN GALAMA, f 1622.

Zij waren de grootouders van FBOUCK.VAN AIJLVA.

Hunne wapens en namen met het jaartal 1642 zijn op
de ruiten van een zijvenster op de portraitenzaal van
Wiardastate geschilderd. Op het ander zijvenster staan
de wapens en namen van FRANS VAST EMINGA en van zijne
vrouw, BAUCK VAN EMINGA , ook met het jaartal 1642.

Tn de beschrijving van Wiardastate door VAN HALMAEL

staat: dat op een venster dezer portraitenzaal de wapen-
schilden van MINNE VAN EMINGA en van zijne vrouw His
BuuGERS, met het jaartal 1669, zijn geschilderd. Deze
wapenschilden zijn thans daar niet meer aanwezig. De
ouders van dezen MINNE waren FRANS VAN EMINGA en
BATJK VAN EMINGA, maar zijne dochter BAUCK trouwde ook
met een EBANS VAN EMINGA. Ik meen, dat voornoemde
nu nog aanwezige wapens, die der ouders van MINNE

zijn.

Een zilveren vingerhoed met den naam van BAUCK

VAN EMINGA, en het jaartal 1588 is op de overplaats
van Wiardastate gevonden.

s. Het portrait van SIBOLT VAN AIJLVA, oud 19 ja-
ren, in 1671 geschilderd. Hij was vierde, jong gestorven
zoon van TJEPCKE VAN AIJLVA en dus broeder van
ITKOUCK, vrouw van SICKE VAN EMINGA, wier afbeel-
ding waarschijnlijk op het koperen plaatje (t) geschilderd
is , dewijl er liet wapen van AIJLVA op staat. Zij was
blond en zeer schoon. Ik meen dat een portrait ten
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voeten uit, en een ander ter halver lijve, haar ook voor-
stellen in jeugdigen leeftijd.

u. Portrait van SLTDS VAN EMINGA, vader van SICKE.

v. Portraiten van SICKE VAN EMINGA , man van
PROUCK VAN AIJLVA en zoon van SIJBS VAN EMINGA

en EIEM VAN GALAMA, weduwe van SICKE VAN AEBIN-

GA. De namen en wapens dezer twee laatsten staan met
het jaartal 1636, buiten op de voorpoort van Wiardastale
in steen gehouwen.

In het Stamboek van den Frieschen Adel, I, 109, staat: dat
SIJDS VAN EMINGA, getr. met KIEM VAU GALAMA in 1631
stierf. Hoe kan dit, gelijk reeds hier vóór is opgemerkt,
waar zijn, daar SICKE VAN AEBINGA , de eerste man
van RIEM, eerst in 1636 gestorven is? SIJDS moet dus
later gestorven zijn.

No. 37. Portrait van den zelfden SICKE VAN EMIN-

GA , zoo als eene vergelijking van het koperen plaatje
met dit levensgroot portraït bewijst.

No. 38. Dit levensgroot portrait met een zwart paard er
bij en liet wapen van AIJLVA—POPMA van Terschelling en
het moederswapen van AEBINGA, is dat van GEELANT

VAN AIJLVA, t 1681, dochter van BAETIIOLT VAN AIJLVA ,
broeder van FBOUCK VAN AIJLVA en DOEOTHEA VAN

AEBINGA, dochter VAN SICKE VAN AEBINGA en EIEM

VAN GALAMA. Zij trouwde met J. H. DE W O L F F , die
haar overleefde en hertrouwde met HULCK VAN OCKINGA,

bij wie hij verwekte FEOUCK DE W O L Ï T , die trouwde
met SJUCK VAN CAMMINGHA, f 1719, oudste broeder van
VALEEIUS VITUS VAN CAMMINGHA.

In paarlkleurige kleeding , met goud opgelegd en roode
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armbanden. Zij heeft in de eene hand een karwats, in de an-
dere een zwarten hoed met goud omzoomd en roode vede-
ren. Zij staat naast een zwart, roodgezadeld paard, dat
zij aan de teugels vasthoudt. Een ander even groot
en op gelijke wijze .geschilderd portrait stelt een meisje
met een hazewind voor. Deze levensgroot ten voeten
uit geschilderde afbeelding is misschien die van AELCKE,

jong gestorven zuster van GEELANT VAN ALJLVA.

ij. GOSEWXTN VAN ORNIA, gest. 1665.
z. GERBRANT VAN OENIA, vrijheer van Vrijenesse,

geb. 1627, gest. te Amsterdam in 1692, weduwenaar
van. EMERENTIA VAN ZELL, geb. 1634, f 1662 en van

EMERENTIA DEIJMAN. Hij was zoon van den vorigen (ij).
Zijne vrouw schreef met een diamant op een ruit der
portraitenzaal haren naam: Mevrouw van Vrijenes.

w. LUTS VAN ORNIA — dochter van den vorigen (z)
en diens tweede vrouw. Zij was de eerste vrouw van
TJEPKE VAN EMINGA.

41. Portrait van TJEPKE of TIBERITJS PEPINTJS VAN

EMINGA, gest. 1733, oud 76 jaren. Hij was het
eenigst kind van SICKE VAN EMINGA (NO. 37 en volg.)
en van FROUCK VAN AIJLYA (t) en laatste afstammeling
der EMINGA'S. Hij was zeer rijk, en bezat, onder an-
deren, onder Goutum 7 boerenhofsteden, onder Zwichem
3 en onder Wirdum 2. Zie Cohieren der stemmen van
Friesland. Leeuwarden, 1730. 4°. Achter zijn naam staat
telkens: Papist.

42 en zb. CHEISTINA VAN DER GOES, tweede vrouw
van TJEPKE VAN EMINGA , gest. te Goutum, oud 38 jaren.
Op bladz. 167 van den Catalogus der bibliotheek van het

VI. N. R. 14
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Friesch Genootschap staat: Triplex chrono-acrosticon in obitum
nobiliss. dominae CHRISTINAE GENOVEVAE JACOBI VAN DEK

GOES , in vita conjugis nobiliss. domini TIBBKII SXCONIS AB

YMINGA. 4°.

z*. Hiss MARIJ VAN BTJBMANIA , dçrcle vrouw van TJEPKE

VAN EMINGA , die haar man overleefde. Zij was eene
oudere zuster van LUCIE VAN BÜRMANIA , die getrouwd was
met HENEIK baron VAN MOENS, wier beider portraiten,
op zijde gedrukt, hier ook hangen.

De oudkatholijke Amsterdammer HILLEBRAND DE

OTTEE , op wiens getuigenis, w?gens het gebeurde van
1578, HOOFT zich, in een zijner brieven, beroept, was
grootvader van den frieschen jonker GERBRAND VAN OENIA,

katholijk burger binnen Amsterdam, die tot kleinzonen
had, met dezelfde poortersceelen de graven HENDRIK

en BEENAEDIJN MOENS, wier moeder dus eene zuster
van L U Ï S VAN OENIA was.

Bij WAGENAAE , Beschrijving van Amsterdam, 8°, deel
III, p. 37 en 176 en in de Naamlijst der regeerders van
Amsterdam, staat het volgende omtrent deze famielje
DE OTTEE.

FLOEIS JAN CLAASZ. , Scliepen in 1486 , burgemeester
in 1505.

HILLEBEAND JANSZ. , Schepen in 1505 , burgemeester
in 1502, raad 1526.

DIEK HILLEBEANDS. was hoofdman der burgerij in
1535; toen hij van PIETER HONIG vernam, dat de her-
doopers Amsterdam kwamen overvallen, gaf hij er den
burgemeesters op liet stadhuis kennis van. In 1556
werd hij door de landvoogdes, in plaats van door de
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regeerende oudburgemeesters, tot burgemeester benoemd.
FLORIS DIRKSZ. , Schepen in 1562, gaf in 1566 aan de

regeering van Amsterdam den raad om de beelden uit de
kerken te doen wegnemen, uit vrees voor beeldenstorm.

Op een der koperen portraitplaatjes is eene mansaf-
beelding met een mij onbekend wapen, hetwelk niet
duidelijk geschilderd is, maar misschien wel het wapen-
schild van de famielje DE OTTBE is. Het is gequarte-
leerd: 1 en 4 een bruin viervoetig dier, veel op een Otter
gelijkend; 2 en 3 een rood en zwart gekleurde vogel;
onder in de punt van het schild 3 jagthoorns op een
rood veld. Indien dit liet wapen van DE OTTER is, zou
dit portrait dat van HILLEBKAND DEOTTEK, grootvader
van GERBRANT VAN ORNIA kunnen zijn.

His MABIJ VAN BURMANIA , f 1757, maakte bij testament
Wiarda-, Drinkuilsma- te Gou turn en Tjaerdastate te Rinsuma-
geesl aan GERRIT VAN CAMMINGHA, ouder broeder VAN BUURT

CAREL VAN CAMMINGHA , die van hem Wiardaslate erfde,
thans het eigendom van zijn kleinzoon en naamgenoot.

39. GEOKG JÜRIEN VAN BURMANIA, in krijgs-
mansgewaad, f 1634. Hij trouwde eerst met:

40. LUTS JUWESD. VAN DEKEMA en daarna met FEDT

WIJTZES VAN CAMMINGHA, zuster van WATZE VAN CAM-

MINGHA , No. 10.

GEORG in blaauw satijnen Meeding. Een zwaard in de
hand. Eos haar en baard.

LTJTS in wit satijn met goud omzoomde onder- en
zwart met goud versierde bovenkleeding; eene tien dub-
bele zware gouden halsketting; op haar linkerborst
hangt eene groote met edelgesteenten versierde roset;

14
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lioofdkapsel, kraag en manchetten met breede kanten,
paarlen, armbanden, witte handschoenen met rood en
goud gestikte omslagen.

c. Portrait van een VAN SIJTZAMA , zoo als het wapen
aantoont, oud 34 jaren, in 1563 geschilderd. Het roode
kruis met vier kleine kruizen (het wapen van Jeruzalem)
en de palmtak toonen aan, dat deze een togt naar
Jeruzalem deed.

d. Ook het portrait van een VAN SIJTZAMA of nog eerder
van een WIABDA wegens de ster Loven de zwaan van
het wapen.

e. Stelt in het klein denzelfden persoon voor als op het
groote portrait No. 8, en dus HABINGH VAN SIJTZAMA.

Ook hij was ridder van Jeruzalem.

Nog zijn op Wiardastate aanwezig de volgende por-
traiten: van VALEKITJS VITUS VAN CAMMINGHA , geschil-
derd in 1759, oud 77 jaren. Hij stierf in 1764, oud 82
jaren, en was luitenant-generaal on gouverneur-generaal van
de troepen, in Friesland in garnisoen. In geheel roode kleeding.

Het portrait van zijn zoon RUDEMCUS CAKOLUS VAN

CAMMINGHA , geb. 1721, f 1793. Hij was luitenant-
kolonel bij het 2e bataillon Oranje-Friesland, woonde op
Wiardastate en ligt begraven te Wirdum. Hij is geharnast;
zijn helm ligt naast hem.

In eene galerij van het koninklijk paleis te Leeuwarden
zag ik onder de portraiten van officieren der garde van
den stadhouder, ook dat van een CAMMINGHA. Waar-
schijnlijk van dezen of van zijnen vader.

De portraiten van de twee vrouwen van RUDEBIUS
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CAEOI-US VAN CAMMINGHA , MAEIA GEBTBUDIS SELIS

DE FANSON van Maastricht, gest. te Goulum 'm 1785,
met dat van haar derde kind, PETBONELLA JACOBA MAMA

ELISABETH VAN CAMMINGHA , geb, 176ä3, f, iu 1792 , getr. in
1770 met ADBIANUS SPEIJAET VAN WOEBDEN; en van

ANNA CATHABINA LOUISA LEMPEB, geb. te Doornik 'm
1784, f te Goutum, in 1882.

De famielje SBLIS DE FANSON was verwant aan die
van DE VAES te Maastricht. Op Wiardastale is een adels-
diploma, in liet latijn, op perkament geschreven , door keizer
LBOPOLD van Oostenrijk aan ANTONIJ VAES, in 1690, ge-
schonken, waarin de volgende leden dier famielje voor-
komen: DiONYSius VAES, f 1480, lid der regeering van
Tongeren; ANDBEAS KKBUSEN , bisschop van Roermond ,
later aartsbisschop van Mechelen; JOHANNES LIBEBTTJS

VAES, raad, eerst van Vlaanderen, later van Brabant;
FBANCTSCUS en HENEICÜS VAES, bevelhebbers der ge-
harnaste benden. Do grootvader van ANTONIJ VAES ,
kapitein van 100 soldaten te voet, was door een geweer-
kogel door liet hoofd geschoten en gedood. Zijn vader
was secretaris van Maastricht, hij zelf secretaris en pen-
sionaris van Maastricht. Zijn zoon was ANDRÉ JOSEPH

VAES. Het wapen van VAES was, volgens de gekleurde
afbeelding in het diploma, gequarteleerd: 1 en 4 zwart
met 3 gouden rammen, 2 en 3 goud met een blaauw
schild en zwarte spreeuwen.

Uit aanteekeningen omtrent de peters en meters van
MAEIA GEETEUDIS SELIS DE FANSON, in bovengenoemd
kerkboek, blijkt, dat M. J. VAES DE SCHEEPENBEEG in
1759 getr. was met een baron SELIS DE FANSON ; MAEIA
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ADRIANA VAES DB SCHEKPENBEKQ, in 1761, met N. LBE-

NARTS; en nog een DE VAES VAN SCHERPENBEBG met

MARIAELiSABETHbarones DE BONAM DE EICHOLT , in 1763.

ïn Limburg bestaan nog leden van de famielje de SELIS

DE FANSON. Volgens een wapenschild, door een steenen
leeuwtje vastgehouden, op het voorplein van Wiardaslale,
is het wapen ;der famielje SELIS DE PANSON een kruis,
waarop vijf St. Jacobs-schelpen.

De slotkapel, de nog aanwezige kerkboeken, de cru-
cifixen en kerkboeken , waarmede zij zich lieten uitschil-
deren, dit alles toont duidelijk genoeg aan, dat de vo-
rige katholyke bewoners van Wiardaslale zeer op hunne
kerk gesteld waren. Maar dit schijnt niet belet te heb-
ben, clat men zich bij famielje-feesten en bruiloften op
eene gepaste wijze wist vrolijk te maken. En wat zou
daartoe beter hebben kunnen bijdragen dan het bij zulke
gelegenheden zingen van vermakelijke sonellen, brui-
loftliedekens enz. zoo als bijv. van JOAN IJSERMANS „fac-
teur van de gilde van den Heijlighen Gheest, die men
noemt den Olijf-Tack te Antwerpen, anno 1628." Ik vond
dan ook in eene oude kast, die als huisbibliotheek schijnt
gebruikt te zijn, dit boekje; het bevat ook tevens stich-
telijke liederen, zoo als dat tot lof van de maagd Maria
op de wijze: Gehoerde Philis en een ander met het Cort
begrijp van den heijlighen Noberlus beheeringhe; maar het

bezingt ook het leed der min:

Venus, wreede Godinne ,
Die mij dit lijden doet,
Dat ick de doot besuren moet;
Ghij slacht voonvaer de spinne,
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Die het cleijn bieken vroet
Vanght, en doodet met den spoet..
Alsoo 't uwen ghewinne,
Trapt gliij ons door de minne ,
Oock ellendich met den voet.

En als de moeder dan niet gedachtig is aan het spreek-
woord : „Als 't kint de moeders huijck begint te passen,
dan ist tijt dat moerken, haer versiet van eenen man,"
aan haar dochter, die klaagt, dat:

Zij sonder man en conde seiner
Grheleven meer,

onvoorzigtig antwoordt:

Ghij moet u duldich lijden
En mijden
Van vrijers noch;
Wilt setten doch
Dees ijdelheijt besijden ,
Ghij sijt noch jonck al sijdij groot.
't Is teghen re'en,
lek vrees ghij bleefter onder doot.
Sprack d' oude queen:
Beijdt vrij nog seven jaren.

Dan zegt haar dochter spijtig.:

Te cleijn ? waert dit dat mij gebrack
Neen moerken neen!
Oock doet mij 't lang vertoeven
Bedroeven;
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Want wie weet bet
Waer dat hem let,
Dan die de pijn moet proeven.
Doch , ick sal wel eens proeven, sprack
Dit meijsken kleen
En maken glieen geschille
Al stille.

Waarop zich dan de moeder bedenkt:

En sprack lief kint
Nemt liever bidd' ick eenen man,
Die u bemint.

De goede LTSEBMANS had gelijk, dat hij de jeugd
tot min aanspoorde, want hoe zou hij anders zijne brui-
loftsliederen hebben kunnen dichten ter eere der Ant-
werpsche aristocratie, hetgeen hem zeker niet onvoor-
deelig zal geweest zijn. De smaak des tij ds , waarin hij
leefde, in aanmerking genomen, bleef de Belgische vader
CATS toch altijd vrij eerbaar in zijne Hedekens.

Na deze letterkundige uitweiding, waarbij wij toch
altijd op Wiardaslale bleven , vermits deze gedichten bij
voorkomende gelegenheden aldaar wel gezongen werden,
keeren wij tot het beschouwen der famielje-portraiten
terug en wel tot die der drie zusters van RUDEBIUS CABO-

LUS VAN C A M M I N G H A :

CATHAEINA VICTOEIA, geb. 1707, | 1773.

CHAELOTTE JULIANA en

SÜSANNA BABBAEA , getr. met TJALLING VAN ASBECK.

Van de tweede is ook een portrait aanwezig in de
kapel van Wiardastate, in de kleeding van priorin van
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de abdij van Farret bij Brussel. Zij stierf aldaar in 1781 ,
oud 70 jaren, in liet 45ste jaar harer professie, het 22ste
sedert hare aanstelling als abdis, zoo als op een gedrukt
papier, achter deze afbeelding geplakt, te lezen staat.

Welk een onderscheid tusschen dit zwarte gewaad en
de satijnen paarlkleurkleeding met paarlensnoeren om hals
en hoofd van de jeugdige CHAELOTTE JULIANA , zoo als
zij even als hare zusters op de andere portraiten is af-
gebeeld ! Haar ldoosternaam was CONSTANTIA.

De volgende schilderijen stellen mij onbekende perso-
nen voor. Een mansportrait in zwarte kleeding, geschil-
derd in 1650 door WIJBEANDDE GEEST; een vrouwenportrait
in paarlkleur-satijnen kleeding, rijk met paarlen versierd,
geschilderd in 1674 door J. DE GEEST, en een zeer fraai
geschilderd jeugdig mansportrait, misschien van FBEDE-

EIK BE VoOGHT VAN EiJNEVELDT in paarseh wambuis,
geschilderd in 1607 door P. MOEEELSE, den beroemden
Utrechtschen kunstenaar.

Na ons aldus nader te hebben bekend gemaakt met
de portraiten op de ridderzaal van Wiardastaie aanwe-
zig , wil ik ten slotte nu nog over eenige personen en za-
ken handelen, welke in betrekking tot dat gebouw staan,
en wel vooreerst omtrent het testament van VIGLITJS VAN

ÂIJTTA, dat op Wiardastate berust en in den laatsten tijd
nog gebruikt is om het regt te doen gelden, dat de af-
stammelingen van VIGLIUS ervenhebben om twee jongelingen
uit Friesland op het door hem gestichte collegie te Leu-
ven te laten studeeren, hetgeen ook gelukt is, zoodat,
op voordragt van Jhr. E.. C VAN CAMMINGHA , nu nog
een friesch jongeling in het collegie de schoof studeert,
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aldus genoemd naar het wapen van AIJTTA, een schoof
voorstellende. VIGLIUS had er een kamp lands te Ruijsbroek
bij Brussel en een ander stuk grond te Pirck bij Vilvoorden,
jaarlijks ƒ 600 rentende , aan geschonken.

De overblijfsels der beelden en snijwerk in hout en
steen uit de kapel van het door ViGLius te Zwichem ge-
stichte gasthuis, bevinden zich thans op Wiardaslale. Vooral
zijn daaronder merkwaardig twee zeer fijn en kunstig in
Ilalie bewerkte albasten plaatjes , de aanbidding der her-
ders en de graflegging van Christus A'oorstellende. Der-
gelijke albasten platen zag ik ook in de verzameling
oudheden van mijnen neef Jhr. J. P. Six te Amsterdam.

In liet Museum van Oudheden dier stad zag ik houten
beeldjes, welke gediend hebben om de altaar-tooneel-ver-
tooningen voor te stellen van liet lijden van Christus.
Zulk eene verzameling beeldjes op wier gelaat de ver-
schillende hartstogten zeer natuurlijk zijn uitgedrukt, be-
vindt zich ook op Wiardaslale en is uit het gasthuis
van Zwichem afkomstig, evenals een stamboom van Chris-
tus , waarop, in den vorm van een ladder, de voorou-
ders des Heereii uit eikenhout zijn gebeeldhouwd. Deze
kleine beeldjes, vorsten en andere personen voorstellende,
zijn à jour gesneden en ware kunststukjes.

Iets omtrent het Archief op Wiardas ta te
aanwezig.

Men hoort dikwijls de onderzoekers van oudheden en
geschiedenis zich beklagen, dat de archieven van oude
geslachten niet genoeg in ons land onderzocht wor-
den. Op Wiardastate zag ik eene groote kast
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met perkamenten en oude papieren, waarvan ik eenïge
voor de hand liggende beproefde te ontcijferen. Zij had-
den betrekking op de geslachten TAKT EMINGA, VAN

BUEBEN, DE VOOGHT VAN EiJNEVELDT (beide laatsten
uit het sticht van Utrecht) en DE HTJIJTEK. Daar het on-
derzoek van archieven mij vreemd is en ik het oude schrift
en zonderling notarislatijn moeijelijk kon lezen of be-
grijpen , is het mij niet mogelijk daaromtrent veel mede te
deelen. De door niij onderzochte bundel bevatte onder
anderen:

lo. Een groot stuk perkament met het zegel van
Friesland, waarbij de staten dier provincie in 1700 nog-
maals voor 25 jaren vrijheid van belasting toestonden
aan TIBEEIUS VAN EMINGA, even als dit reeds vroeger
was geschied in 1637 en 1660, voor gronden in het
Wargastermeer, waarvan hij mede erfgenaam was, dewijl
het onderhoud van molens en dijken meer kostte dan de
grond opbragt. De EMINGAS hadden dit meer doen
droogmaken.

2o. Perkamenten omtrent het geslacht DE VOOGHT

VAN RIJNEVELDT. De papieren van deze famielje zijn
denkelijk door de VAN BUEBENS aan de CAMMINGHA'S

gekomen.
Een perkament, onderteekend door FEEDEEIK DE

VOOGHT VAN EIJNEVELDT, waaraan zijn zegel hangt, en waarin
hij , als commandeur der Duitsche Orde van Doesburg,
getrouwheid belooft aan DIDEEICUS BLOIJS VAN TEES-

LONG, landcommandeur der balije van de Duitsche orde
binnen Utrecht, anno 1614.

Een ander perkament bevat een contract tusschen de
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Duitsche orde en de stad Doesburg, anno 1615, waarbij
DE VOOGHT VAN RIJNEVELDT als commandeur der Duitsche
orde te Doesburg, de pastorij der St. Maartenskerk aar.
de regering van Doesburg afstaat. Dit stuk is ondertee-
kend en van zegels voorzien door BLOIJS VAN TRESLONG,

DE VOOGHT VAN EIJNEVELDT en WILLEM MULEET , com-

mandeur van Dieren, alsmede met het zegel der stad
Doesburg.

In de Kerkelijke historie en oudheden door H. VAN

HEUSSEN en H. VAN RIJN, deel VI , bl. 680, wordt
over de twisten der pastoors vaa St. Maarten en de
vicarissen in de 15de eeuw uitvoerig gehandeld, maar
noch DE VOOGHT VAN RIJNEVELDT, noch dit contract worden
daar vermeld. In de Analecla van MATTHAEUS , dl. V, p.
896, vind ik: Anno 1612 stierf JACOB TAJETS VAN AME-

EONGEN, 31ste landcommandeur van de Balije van Utrecht;
anno 1619 stierf DIDEBICK DE BLOIJS VAN TEESLONG,

32ste landcommandeur.

3o. Een e halfvergane lijst op papier met opschrift:
Specificatie van sekere kerkelijke ornamenten gehorende

aan de balije der Ridderen der Duitsche Orde binnen U-

trecht, gemaakt 29 April 1619 en aldus beginnende:
Eene silvere monstrans.
Een repositorium venerabilis Sacramenti.
Een rood fluweel statieboek enz.
4o. Een perkament, waarbij de regeerders van het wees-

huis te Utrecht in erfpacht geven aan ELISABETH VAN

VOOEST, weduwe van Jhr. WILLEM DE VOOGHT VAN

RIJNEVELDT, 18 morgen lands, gelegen in het gerecht van
Cattenbroeck; onderteekend BEEBDT, anno 1607.
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5». Oude perkamenten, waarin, door tusschenkomst

van pastoors, door particulieren goederen worden gege-

ven aan kerken te 's Gravenhage.

60. Testament van Jhr. JAN DE HTJIJTEE , hoogheem-

raad van Delfland, en van zijne vrouw BARBARA SUIJS, 1574.

7«. Octrooi verleend door PHILIPS , Koning van Spanje,

aan WODTES VAN OUDHEUSDEN, en zijne vrouw COB-

NELIA SPIEBINX , 1583.

8c Octrooi verleend aan Jhr. JAN DE HUIJTER, 1624.

9°. Een dito aan PIETEB DE HUIJTER en zijne vrouw

M. A. VAN OUDHEUSDEN , 1644.

10°. Een dito aan MARIA ANNA VAN OÜDHETJSDEN,

weduwe van P. DE HUIJTEB, 1616.

11°. Een handschrift, bevattende de costumes van

Oudheusden De heerlijkheden van Oudheusden en

Zuijdoort zijn door liet huwelijk van VALEKIÜS VITUS

VAN CAMMINGHA met PETBONELLA JACOBA , dochter van

FEEDEEIK IGNATIUS TAN BUEEEN, f 1751, aan de CAM-

MINUHA'S gekomen.

In de Navorscher, 1867, bl. 83 en 124, zijn fragmenten

van dit geslacht VAN BUEEEN opgegeven, waaruit de

volgende lijst is opgemaakt:

JOHAN VAN BUEEEN; zijn zoon BALTHASAB bezat het

huis en hofstad Reijgersfort in 1403. Diens zoon HEN-

DKIK in 1435; DIEK TAN BUEEEN in 1442, getr. met

JUTTE TAN DEN BOGEET 1450—1491. Hun kleinzoon Hu-

BEBTÜiEKszooNin 1.548, getr.metAGNiET VAN BUCHEL, 1555;

BALTHASAE in 1570, getr. met MAEGEIET VAN DEEHAAE.

Hunne kinders :
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DIKK1612.ANNA, 1617 ge-

tr. met FUEDE-

EIK DE VOOGHT

V. KlJNEVELDT,

1618. Hij was
command. der
Duitsche orde
te Doesburg.

ELIZE erft in
1621 van ANNA

enmaaktinl625
1 sABEAU univer-
sele erfgenaam,
t in 1643.

ISABEAU,1617,

getr. met DIBK

VAN BUEBEN,

1625.

ADKIANA VAN BUEREN erft van haar broeder DIRK,

in 1647.

HUBEET VAN LEEUWEN , universeel erfgenaam van ISA-

BEAU , f 1643.

N. VAN BUEREN, getr. met N. DE CONICK.

Hun zoon FIIEDERIK vader of oom van:
J A C O B V. BUEEEN. N . V. BUEREN V.ZUIDOOKT. E L I S A B E T H V.

BUEREN; hare moe-
der was eene Ko-
VELASCA.

Nos vind ik in De Straten van Utrecht beschreven door

VAN DER MONDE:

HUIBEET, HlEEONIJMUS, J A C O B EK B A L T H A S A R VAN

BUEEEN verkochten den grond der tegenwoordige kei-
straat te Ulrechi voor /"21000 met f 100 voor het zoontje
van den lieer van Zuidoort.

Ik denk dat HUIBERT, de heer van Zuidoort was en
JOHAN FKEDEEIK zijn zoon: want in den Tegenwoordige
staat van Utrecht, II, bl. 369 , lees ik, dat HUIBERT VAN

BÜEKEN, in 1649, met Amelisweerd beleend werd en zijn
zoon JOHAN FREDERIK in 1710, die waarschijnlijk in
1724 gestorven zal zijn: want toen ging Amelisweerd over
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in den famielje van VAN DELEN. — BEATBIX MARIA VAN

BOEKEN getrouwd met WILHELM VAN LÏNTELOO , land-
commandeur der üuitsche orde te Utrecht, was denkelijk eene
dochter van JOHAN FEEDERIIC VAN BUEREN: want zij bezat tot
1749 Oudheusden en Zuidoort, welke heerlijkheden, na
haar dood, aan hare bloedverwante (misschien broeders
dochter) PETBONELLA JOIIANNA VANBUEBEN, echtgenoot van
VALEIUUS VITUS VAN CAMMINGHA , en dochter van FKEDER.

IGNAT. VAN BOEEEN, gekomen zijn. Hun zoon RUUBT

CAE. VAN CAMMINGHA werd in 1721 te Bunnik, waar-
onder Amelisweerd ligt, geboren.

De stukken omtrent de Duitsche orde kwamen dus
door het huwelijk va:i FEEDEKIK DE VOOGHT VAN BIJNE-

VELDT met ANNA VAN BOEKEN en de archieven van Oud-
heusden en het wapenbord van Parijs van Zuidoort, door
het huwelijk van PETKONELLA JOHANNA VAN BOEEEN met
VALEEIÜS VITUS VAN CAMMINGHA, in de famielje van
CAMMINGHA .

Op dit wapenbord van Parijs van Zuidoort, op
Wiardastale aanwezig, staan twee gouden adelaars op een
rood veld en daaronder is, in het latijn, vermeld , dat: JA-
COBA van Parijs van Zuidoort, dochter VAN JACOBUS

van Parijs van Zuidoort , de laatste afstammeling
van dit oud adelijk geslacht, op den 8 December 1640,
is overleden.

In VOET 'S Beschrijving van Culemborg, 1753, p. 16,
vind ik het volgende omtrent Parijs van Zuidoort:

In 1251, ten tijde van HUIBERT , vierde heer van Culem-
burg, ontstond twist tusschen de vrijheeren van Pavijen
en Parijs aan de eene en van Kedichem, Caets en Lanks-
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meere aan de andere zijde. De twee eerste heeren verbrand-
den de huizen en dorpen der laatsten, die uit wraak de
Lekdijk doorstaken, zoodat de goederen van Parijs en
Pavijen overstroomd werden. De heer van Culemburg
leed hierdoor ook zoo zeer, dat de heeren van Parijs en
Pavijen als schadevergoeding hunne heerlijkheden aan
heer HUIBERT moesten verkoopen, en naar Zeeland ver-
trokken , alwaar die van Pavijen de heerlijkheid van Strijen
kocht en die van Parijs de heerlijkheid van Zuidoort.

Parijs met zijn kasteel lag ten westen van Culemburg
en noordelijk van Pavijen. In 1385 waren de dorpen
Parijs en Pavijen nog betimmerd, maar toen geraakten
deze plaatsen onder water en werd de nieuwe stad aan-
gelegd en half Parijs in Culemburg getrokken, waarvan
nog eene straat de Parijsche heet, en de plek, waar eertijds de
kerk van Pavijen gestaan heeft, het kerkhof van Pavijen
genoemd is.

Ik heb slechts weinig omtrent de famielje PARIJS VAN

ZUIDOORT kunnen vinden.
JOOST VAN HARDENBROEK, grietman van Kollumerland,

f 1575, was getr. met JOSINA VAN PARIJS VAN ZUIDOORT,

f 1540. Beiden waren uit het Sticht van Utrecht.
Op eene lijst der Edelen van Utrecht van het einde der

16de eeuw staat: LUBERTUS PARIJS VAN ZUIDOORT.

Ik weet niet of de volgende personen tot de famielje
VAN PARIJS VAN ZUIJDOORT behoorden :

JAN VAN ZUIJDOORT, burgemeester van Wijk.
LUBBERT VAN ZUIDOORT, burgemeester van Utrecht, 1542.
ÀRIJ VAN ZUIDOORT in 1539, momboir der kinderen van

VAN OosTRUM.
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De Brusselsche famielje PARIJS had een geheel an-
der wapenschild.

Van de famielje DE VOOGHT VAN RIJNEVELDT heb ik ook
geene geslachtlijst kunnen vinden. In het Biographisch
Handwoordenboek van KOBUS en DE RIVECOURT lees ik,
dat dit aanzienlijk Utrechtsen geslacht sedert de 14de

eeuw den naam VAN RIJNEVELDT had aangenomen, nadat
HILDEBKANT DE VooöHT, burgemeester van Utrecht, in
het huwelijk getreden was met CLARA VAN RIJNEVELDT.

HENDRIK DE VOOG-HT, die de Brusselsche unie in 1577
onderteekende, was toen burgemeester van Utrecht. Op
eene lijst der edelen van Utrecht van het einde der 16âe

eeuw staat: JODOCÜS DE VOOGHT VAN RIJNEVELDT en BLXJC-

KENBTJRG. B E A T R I X DE VOOGHT VAN RlJNEVELDT , dochter

van FREDERIK DE VOOGHT VAN RIJNEVELDT en CATHARINA

VAN BEEST , was getrouwd met ADRIAAN DE WAEL VAN

VRONESTEIJN, een der verbonden Edelen.
In de Nederlandsche Geschiedzangen, I. bl. 192, staat het

volgende schimpdicht op FEEDERIK DE VOOGHT VAN

RIJNEVELDT, die in 1528, als deelgenoot van de Geldersche
partij te Utrecht, door de handlangers des'bisschops, die
de stad bij verrassing hadden ingenomen, in levensgevaar
kwam.

FREDERÏCK DE VOOGHT VAN RIJNEVELDT, dolle,
Van bontwerekers ende brouwers zij£ ghij gekomen.
U over- oude- moeder sat 't Amsterdam , verkocht warmoes-
Hoe zij dij nu dus uitgenomen, (bollen,
Dat ghij van de Coenroetsen wout zijn geacht?
Ghij hebt se onderhouden ende met dranck vrije.

Omtrent de famielje GEAMMAIJE uit Gelderland, No.
VI. N. E. 15
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26 der portraiten, lees ik in NIJHOFP'S Register op het
Archief van Gelre en Zutphen, bl. 17 , dat THOMAS GBAMMAIJ

de oude, in 1586 een boekje had geschreven, getiteld : Rede-
nen die ons solden moveren om eenen bestendigen vrede te sollici-

teren en met onse koning te reconsileren, waarin hij het

volk tot oproer aanzet en den koning van Spanje als zijn
koning erkent, schoon hij hem heeft afgezworen; wes-
halve hij zijne bediening als raad en rekenmeester van
Gelderland verloor en het land in het jaar 1586 moest
ruimen. (*) Even als de EMÏNGA'S waren dus ook de GKAM-

MAIJE'S strenge Catholyken, die steeds met de Span-
jaarden bleven heulen.

Op Wiardastale is een stuk snijwerk van eikenhout,
met een mans- en een vrouwen wapenschild, dat gediend
kan hebben tot ornament boven eene kast of deur. Het
manswapen, waarbij een S staat, is gequarteleerd: 1 en 4
het bovendeel van een gekleed mensch, twee pijlen krui-
selings over de borst vasthoudend; 2 en 3 met twee boven
elkaar geplaatste rijen, ieder van drie Andreas-kruisen.
Het vrouwenwapen, waarbij I staat, is in tweeën gedeeld:
het bovendeel twee gekruiste met de punten naar bene-
den gekeerde zwaarden; in elk der hierdoor ontstane
vier hoeken een klaverblad; het onderdeel heeft een staande
leeuw. Bij deze wapens staat: ANNO 1619. Ik zocht te
vergeefs naar deze wapens in het Stamboek van den Frie-
schen Adel, in het Wapenboek van FJERWERDA en ook in

(*) Doch reeds 60 jaren vroeger was een THOMAS GRAMAIJE raad
des Keizers en Generaal van het Muntwezen in Nederland , ea werd
hem in 1526 bevolen in Friesland eenc Munt op te rigicn, volgens
het Charterboek, II 510, en EEKHOFF, Geschiedkundige Beschrijving
van Leeiiv!arden, I 148.
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andere wapenboeken. Kan iemand mij ook de famieljes

opgeven, die deze wapens voerden ?

Evenzeer is mij het volgende wapen onbekend, dat ik

op een theeservies geschilderd aldaar aantrof: op rooden

grond een zilveren toren, regts met een staande zilveren halve

maan, links met twee boven elkaar staande gouden sterren.

Ook zag ik op een zilveren koffijkan den naam gegraveerd

van JOHANNES COBNELIS DuQTJESNE. Zou deze aan een der

nakomelingen van den beroemden Franschen admiraal

DUQUESNE , die zich na het intrekken van het edict van

Nantes in Holland kwamen vestigen, behoord hebben?

Ik voeg hierbij eene lijst der zeven EMINGA'S , die

^ achtereenvolgende , van de tweede helft der 15de tot de

eerste helft der 18de eeuw, Wiardastate bewoonden:

1. SIJDS v. E. = ANSCK V. LIUNGA.

1473. |
2. MINNE V. E. = EELCK V. JAHLA.

f 1541. | f 1557.
3. MINNE V. E. = FKOUCK WIJTSMA

f 1600. | f 1613.
SIJDS V. E. f 1605, broeder van 4. GEUHIT V. E. = TBIJN V. GALAMA-

3, = metTRiJNv.BooR.DAmet f 1627. | t 1627.
de baar, hun zoon PiJBEV.E.was 5. SIJDS V. E. = EIEM V. GALAMA.

vader van 5,= PERCK V.ROOKDA f 1631. |
van Tjummarum. 6. SICKE V. E. = FaoucK V. AIJLVA.

tot 1669. t

7. TIBEK. PEP . V. E. = 1. LUTS V. OE.NIA_

f 1733. 2. CHKIST. V. D.

GOES.

3. His MABIJ V.

BüSMANIA.
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Als proeve van de wijze , waarop ik to werk bon ge-

gaan , om de namen te vinden der personen, wolke op

met wapens voorziene portraiten zijn afgebeeld , laat ik hier

mijne bewerking volgen van vier zoodanige schilderijen, welke

ik op de bibliotheek van het Friescli Genootschap te Leeu-

warden zag en waarvan de namen onbekend waren.

1. Mansportrait: aet. suae 28, anno 1576.

De wapens van BOTNIA. |] HOTTINGA V. KEE.

HERINGA CAMSTEA. II DOUJIA.

TJALLINGHV. BOTNIA, f 1553, getr. ABBE VAN HEEINGA , f 1517 f

metFBOüCKJAKiciiSD.v.HoTTiNGA. getr. met? DOUWES V. DOUMA.

I I
SIJDS v. BOTNIA , | 1548, getr. met BAUCK ABBESD. HEEINGA V.

| CAMSTEA.

Dus: SIJDS VAN BOTNIA , f 1615 ,

getr. in 1571 met JEL DOUWESD. DOUMA

v. OENEMA , f 1620.

2. Vrouwenportrait: aet. suae 2 1 , anno 1576.

De wapens van DOUMA V. OENEMA. || LUEESMA.

ABBINGA van Huizum. ]j mij onbekend wapen.

JANCKE V. OENEMA DOUWAMA. HESSEL V. ABBEMA , die hetzelfde

= TETH LÜERSMA uit Groningen. wapen had als ABBINGA ,

| getr. met?

DOUWE v. DOUÏIA, f 1 5 6 5 , ~= TETH HESSELSD. V. ABBEMA.

I
Dus: JEL DOUWES VAN DOUMA ,

getr. met SIJDS VAN BOXNIA.
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8. Mansportrait met de wapens van OAMSTEA. || LIAÜCKAMA.

AEBINGA tot Blija. || CAMMINGHA.

HOMME v. OAMSTKA. GOFFE V. AEBINGA, f 1579.

= SJOUCK V. LIAUCKAMA. = BJUCK V. CAMMINGHA, f 1626.

! I
TJALLING v. CAMSTEA, f 1614, getr. met TJEMCK V. AEBINGA.

!
Dus: TJALLINGH VAN CAMSTRA

4. Vrouwenportrait met de wapens van WALTA en HOIDINGA.

Dus: eene der dochters van SIJBREN VAN WALTA ,

— TJETS TJAERDSD. V. HOLDINGA.

Zietdaar dan de uitkomsten van mijn onderzoek om-
trent de vroegere bewoners van Wiardastate, en de his-
torische herinneringen en kunstwerken, welke zij hebben
nagelaten. Indien geschied- en oudheidkundigen aangaande
de hierin vermelde personen en zaken nadere inlich-
tingen weten te geven, zoo verzoek ik deze te willen
mededeelen in de Navorscher. Daardoor zullen verschei-
dene adellijke geslachten, die meestal zijn uitgestorven
en, omdat zij Catholiek waren gebleven, weinig onder-
zocht zijn, nader bekend worden.

Mei 1870.
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AANTEEIiEMOGES.

Het adellijk geslacht DE HULJTEK komt dikwijls vóór
de reformatie onder de hooge regeeringspersonen van
Delft voor (zie Beschrijving van Delfl). PONTUS HEUTEBUS,

de geschiedschrijver , was een bastaardzoon uit dit geslacht,
dat na de reformatie streng Katholijk bleef, dewijl ik in
de Dietsche warande van 1869 zie, dat de door mij anno
162á genoemde JAN DE HUIJTEE getrouwd was met ANNA

DE VOOGHT VAN EiJNEVELDT en hun zoon JOHAN Jezuit
was, en dat P. DE HUIJTEB, getrouwd met N. A. VAN OUD-

HEUSDEN, beiden ook door mij vermeld, twee zoons had-
den , WALTHEEUS en FBEDEEICUS, die ook Jezuiten werden.

Omtrent het geslacht OUDHEUSDEN bleef mij steeds
veel duister. Nu en dan zie ik in de Navorscher eenige
opgaven daaromtrent, waaruit blijkt, dat JOHAN VAN

OUDHEUSDEN VAN EST en DONCK en zijn zoon JOHAN

in 1708 in Gelderland leefden, hoewel de heerlijkheid
van Oudheusden toen aan de VAN BUEEENS toebehoorde,
zoodat ik geloof, dat VOET, in 1753, in de narede zijner
Beschrijving van Culenborg, zich ten onregte den naam
VAN OUDHEUSDEN meende te mogen toeëigenen.

Zijn overgrootvader PAUWELS VOET mag, als achter-
kleinzoon van IDA , DIEK'S dochter VAN OUDHEUSDEN,

deze heerlijkheid in 1597 bezeten hebben, die toen door
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clen bevelhebber van Heusden verwoest werd, maar deze
behoorde, ten minste sedert de helft der 17de eeuw,
aan de famielje VAN BUEREN, en ging door het huwelijk van
PETEONELLE JACOBA VAN BTTEREN (f 1751) met VALE-

EIUS ViTUS VAN CAMMINGÜA aan de CAMMINGHA'S in
eigendom over.

In 1403 leefde HAK VAN OUDIIEUSDEN , raadsheer van
JOHAN VAN BEWEREN.

MAEGAEETHA HAK VAN OUDIIEUSDEN , getr. met MAAR-

TEN VAN DER GOES , waren de ouders van AERT VAN DEK

GOES , die in 1525 advocaat van Holland werd.
In 1635 leefde NICOLAAS VAN OUDHEUSDEN te Giesen.

(Navorscher, 1869.)
Het wapen van OüDHEUSDEN was: keel, met drie palen

van vair met een schildhoofd van goud, waarin een
zevenspakig rad van keel. (Navorscher, Februarij 1870.)

HENDRIK JACOBUS VAN OTJDIIEUSDEN, Heer van Zeven-
huizen , geboren te Rotterdam, verkreeg in 1755 van de
Keizerin van Oostenrijk een Adelbrief met een wapen-
schild van sinopel en zilveren leeuw. Hij trouwde met
ANNA MAEIA DIEET, bij welke hij een zoon had, JAN

GEKARD VAN OUDHEUSDEN VAN WOLFSLINDEN , geboren
1747 in den Haag, in 1785 getrouwd met JOHANNA MA-

EIA DB MEESTEE (geboren 1765) en overleden in Wolf-
linden onder Eppeghem en Mechelen in 1823.

Deze tak stamde welligt af van PETER LAMBRECHTSEN

VAN OUDHEUSDEN, getrouwd met CORNELIA LEENDERTS

BRUIJS. Hun zoon, MAKIÜS, gedoopt in 1665 te Bergen
op Zoom, was getrouwd met MARIA POOIJ. Op naam
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van een anderen zoon, LAMBEKTUS , aldaar gedoopt in
1669', bestond in 1719 in de Groote kerk te Rotterdam
een graf. (Navorscher, April 1870.)

Zouden tot het in bl. 191 vermelde geslacht VAN OE-
NIA ook behoort hebben DOMINICTJS OBNIA , in 1620 ge-*
trouwd met MABGAEITA BONEES (Stamboek, I 369), en
TAETSKEN OBNIA, gehuwd aan ALBEET VEELKEE, op
welke beide huwelijken bruiloftsverzen voorkomen in STAB-

TEE'S Friesche Lusthof, Ie druk, bl. 45 en 142.

Op bl. 199 staat verkeerdelijk gedrukt: „de abdij van
Farret." Dit moet zijn Forest. Dit Benediktijner kloos-
ter, ook wel ter Vorst genoemd, was in 1096 gesticht
door FuLGENTius, abt van Affligem. In 1582 door de her-
vormden verwoest, werd het iets later door de abdis
ADEIANA DE PETIT CAMBBAIJ gedeeltelijk hersteld en
en in 1674 geheel herbouwd.

Men gaf voor, dat daarin de martelares HELENA was
begraven. De nonnen van dit klooster moesten van adel
zijn. (Zie GKAMAIJE, Anliq. Brabant. 28.)




