KWARTIEREN en WAPEN
VAN

JÖSi WALTA van JW11A, p u i t van I f f l i ,
Grietman van Wonseradeel, 1542, enz.
(Zie:

VAN SMINIA,

'Nieuwe Naamlijst van
bl. 268).

Grietmannen,

Het oude wapen van HEREJIA was (zooals uit bijgaande
afbeelding blijkt) in blaauw eene gouden keper, vergezeld
in het sohildhoofd van twee gouden eikels en aan de punt
van een eikenblad van hetzelfde metaal, zooals het ook op
een kwartierstaat van TJALLING MINNE WATZE VAN ASKECK
voorkomt met het helmteeken, twee gekruiste zilveren
zwaarden met gouden gevest.
Op een kwartierbord (in het Museum van het Friesch
Genootschap aanwezig) van POOCKEL VAN BOTNIA , (-]- 22
Febr. 1673,) oud 67 jaar (1) gehuwd met ALBERT SIJ BH ANT
(1) Daaruit blijkt dat zij eene dochter was van DOECKE JUWS
VAN BOTNIA en van IJMCK SICKESD. VAN DJSKEMA , en niet, zooals
het Stamboek zegt , van Juw (of JUUÜS DOMINICUS) VAN BOTNIA

on van LUTS VAN MECKEMA, die wel dezelfde zal geweest zijn als
DOUWE (of DOMINICUS JUSTUS) getrouwd met GEEBTKUIJ JUWSD.
VAN MECKEMA.

Misschien is deze FOOCKKJ-, VAN BOTNIA ook wel gehuwd geweest
met Juw AEBES VAN EUSINGA , (t 1649; ; in dat geval moet zij
later zijn gehuwd met ALBAKTUS SIJBKANDUS VAN E.MINGA OP

ROORDABURGII , zooals hij op zijn Kwartierbord wordt genoemd.
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PIJBES VAN EMINGA , Grietman

van

Franekeradeel, (f 9

Januarij 1662,) wordt dit wapen afgebeeld: in zilver eene
roode keper, vergezeld in het scliildhoofd van twee eikels
en aan de punt van een laurierblad, alles in natuurlijke
kleur. Onze JOHAN VAN HEREMA , die van oorsprong een
JUWINGA was, kwarteleerde zijn wapen: 1 en 4 zijn stamwapen (JUWINGA) , 2 dat van zijne grootmoeder van vaders
zijde (WALTA) hetgeen zijn vader ook reeds bij zijn wapen
had gevoegd, als zijnde erfgenaam van Walta-State te
Tjerkwerd en 3 het wapen zijner moeder (HEREMA) , doch
met weglating van de keper.
Het 2e en 3e kwartier wordt in dit wapen ook wel eens
anders gekleurd, nl. het 2 e in zilver drie blaauwe ruiten
(2 en 1), en het 3e in zilver twee groene eikels, waaronder het groene eikenblad. Dit blad wordt ook wel eens
weggelaten (zie o. a. FERWERDA , Aanzienlijk Wapenboek,
Deel I , plaat 3).
Het gekwarteleerde wapen werd uitsluitend gevoerd door
en diens nakomelingen.

JOHAN VAN HEREJIA

Leeuwarden,

den 21 April 1883.

j . wENJsmro jz.
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