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Bijlage A , (BMZ. 427),

bevattende eenc Naamlijst Van Friesche Geestelijken, die wegens de

omhelzing der Hervormde leer zijn gevlucht of gebannen.

Den 12den Januari 1567 werden volgens Gabbema , Leeuw.,
bl. 483; Schotanus, t. a. pi., bl. 738 en Ant. Jz., bl.
402, uit Leeuwarden verbannen 6 *)

volgens Crhit. Sent. boek, uit
Den 18denFebr. 1567, Friesland verbannen op grond, 22
Den 20stenFebr. 1567, »<ht zij ̂  quaet gevoelen hebben 5

»van de Sacramenten der hevli°:en
Den 26sten Febr. 1 o67, »kercken e n d e ceremoniën derzelve l

Den 12den Maart 1567 , »ende dat zij nyeuwicheden int ad- 1
Den 13den Maart 1567 , »"ûnistreren der sacramenten ge- Y

»pleecht hebben.
Bij ordonnantie van 29 Maart 1567 werd gelast deze . . 36

geestelijken gevangen te nemen, zoo zij zich nog binnen
's lands mochten bevinden , benevens nog 2

anderen, boven niet vermeld. Ch.bk., H l , bl. 709, (38
geestelijken). Ant. Jz., in De Vrije Fries, IX, bl. 422,
noemt 57 geestelijken, »die om die geuserije" gebannen
werden (er staat 1566, maar 't is duidelijk, dat het 1567
moet zijn, vergelijk aldaar, bl. 402), van welke er 32
onder de bovenbedoelden alda;ir voorkomen, zoodat er

^ overblijven 25
Menso Poppius, een tijdgenoot, evenals Ant. Jz., vervaar-

digde eene lijst van gevluchte geestelijken, waarop 68 na-
men voorkomen, waarvan 56 onder de vorige opgaven
voorkomen en alzoo te vermelden overblijven. . . . 1 2

Verder werden ons door de bereidvaardigheid van Dr. J. Reit-
sma, Hoogleeraar te Groningen, nog 3 namen opgegeven 3

zoodat het geheele getal namen, die wij verzamelden, beloopt 78

In de hier volgende naamlijst hebben wij aangeduid : pastoor : p . ,
vicaris: v. en prebendaris: preb.

*) Over dit getal zes zie men hierna.
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De lijst van Alenso Poppius komt voor in de Boekzaal van Juli
1731, bl. 66—84, terwijl die namen aldaar bl. 579—601 nader
worden besproken.'

Met betrekking tot de woelingen destijds in Friesland op kerkelijk
gebied, verwijzen wij naar het verdienstelijk werk van genoemden
Hoogleeraar: «Honderd jaren uit de Geschiedenis der Hervorming'
en der Hervormde Kerk in Friesland, 1876," hetwelk wij hierna
aldus verkort zullen aanwijzen : Dr. J. R., G. d. H.; men zie aldaar
meer in 't bijzonder wat de verbannen geestelijken betreft, bl. 145
en 146 ; voorts: Naamlijsten der Predikanten in de dassen, als :
Cl.; lijst van Menso Poppius: M. P . ; de Boekzaal: Bz.

Voor het overige verwijzen wij naar: Schotanus, t. a. pi., bl.
737 , Winsemius, Kronijk, bl. 534 en zijne Historia , bl. 88 , als- »
mede de bekende werken van Harkenroht en Meiners.

Vergelijk voorts bl. 418 en 427 van onzen tekst. Op bl. 418
leze men in noot 1 : Gabbema, bl. 483 en op bl. 427 : dat een
groot getal geestelijken in het voorjaar van 1567 door Aremberg
werden verbannen , waarmede het bovenstaande te vergelijken.

Æ. OOSTERGO.

1. Heer Si/il/de Abbesz., »p. tot Oldehooff,"
2. Heer jlrien IP' arnersz, »p. tot Mjenhooff,"
3. Heer Douwe Jouckesz., »p. toe Sinte Katherinen ," en
4. Heer Pieter Jacobsx., »v. aldaer," 1)

allen te Leeuwarden, waar destijds nog als geestelijken voorkomen
de bekende Heer Ivo Johann.es »ende Heer Douwo, pastoeren lot
»Oldehooff," welke laatste ook genoemd werd: Hr. Douwe Eel-
kesz.; zie Dr. J. R., G. d. H., bl. 101.

Den Uden September 1566 werden zij alle zes »voor den Hove
»van Frieslant verdachvaart," waar hun »te vooren geholden" werd,
dat zij zich toch zouden houden aan de oude «catholicke religie."

De vier eerstgenoemden voldeden daaraan niet, want twee dagen
later in de kerk >vlot Sinte Katherinen," na de vroegmis , »vuijt-
»gesmeien hebbende hair geestelijcke habijten ,"• gaven zij openlijk
te kennen, dat zij de Hervormde leer omhelsden. Daar zij hierin

1) De kerk van St. Catharina of de Hoeksterkerk stond nabij de
voormalige Hoeksterpoort; zie: Eekhoff, Beschr. van Leeuwarden.
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volhardden, vaardigde Aremberg den 12den Januari 1) van het
volgende jaar het bevel uit, dat de vier bedoelde geestelijken »moes-
sten mitter daet bij sonnenschijn vuijt dije stadt Leeuwerden, ende
»binnen drij dagen vuijt die Mats. Nederlanden, ende sijn dselve
»tijt naemiddachs tusschen drij ende vier uren vuijt Leeuwerden
»verlrocken; ende int vertrecken isser een groote droeffenisse onder
»den gemeenen man gecomen, dije hoir toegedaen waren, ende hair
»is vuijtgeleij gedaen by Tjerck Walles," zoo verhaalt Ant. Jz. ,
»met meer andere haere mede complicen ende goetgunders." 2)

Desniettemin komen zij voor op de lijst van gebannen geestelijken ,
van 29 Maart van dat jaar.

Zie Dr. J. R., G. d. H., bl. 138 en 139, waar gezegd wordt,
dat zes geestelijken1 de stad verlieten, maar dat zal vier moeten zijn ,
want onder die zes zijn zeker ook gerekend : Antlionius en Marti-
mu_, (zie : Gabberna, t. a. pi., bl. 483), die echter geen geestelijken
te Leeuwarden waren. Zie over deze twee hierna, op no. \ 2 en no. 49 ;
Ant. Jz., bl. 393—396 en 402; op bl. 413 aldaar worden de
toenmalige acht geestelijken van Leeuwarden opgenoemd, die aan
de oude religie getrouw bleven, waaronder de bovenvermelde
Heer Ivo Joannis en Heer Bouwo, v. Er schijnen dus destijds
12 geestelijken te Leeuwarden geweest te zijn, waarvan 4 de nieuwe
leer omhelsden en verbannen werden.

Heer Sy tilde vluchtte naar Haarlem en van daar naar Einden,
waar hij den 2den October 1567 op zich nam »kranken te bezoe-
»ken en lijkredenen te houden."

»Den 12 Januarius," verhaalt Meiiiers, »liet hij zich bewegen,
»om den vasten dienst hier te aanvaarden," hoewel de Haarlemmers
veel deden, om hem terug te krijgen. »Hij stierf aan de pest"

. (volgens NL classis Leeuw., 12 Sept.), »en wierdt den 13 Septem-
»ber 1568 begraven tot grote droef heit der Gemeente." Ch.bk.,
Ant. Jz. en M. P. - Meiners, »Ooslvrieslandts Kerkelijke geschiede-
nis ," I , bl. 457.

1) Sehotanus, bl. 738, zegt: 11 Jan., maar Gabbema en Ant. Jz.
noemen: 12 Jan.; vergelijk den tekst, bl. 418.

2) In een brief van Aremberg d.d. 8 Sept. 1566, voorkomende in
de Correspondance de Frise, Torn. IV, bl. 97, op 't Belgisch Rijks-
archief, leest men, volgens mededeeling van den Heer Rengers van
Naerssen: „Aremberg propose de donner cinq ou six coups de canon
„au travers des églises ou celles presches se feront." Cf. bl. 14, no. 49.
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Heer Arien vluchtte naar Einden en stierf »zeer oudt van dagen"
in 1606. Bz. 1731, t. a. pi.

Heer Bouwe ging eveneens naar Einden , schreef zich sedert 1571 :
Dominicus Julius Tzercknerius en vervulde daar het ambt van »No-
tarius," terwijl hij aldaar in 1598 overleed. Bz., t. a. pi.

5. Hr. Johannes Ronickesz., beter: Johannes Houclcesz., reeds
in 1565 v. te Kornjum, werd 18 Febr. 1567 verbannen; wellicht
de vader van Daniel Johannis Snecanis. - Crim. Sent. - Ch.bk ; Ant.
Jz. en M. P. - Cl. Leeuwarden, bl. 42. - Aanm. Cl. Leeuw., bl.
134. - Cl. Sneek, bl. 42. - Dr. J. R., G. d. H., t. a. pi., bl.
242 en 379. - Men zie over de geestelijken, die onder den naam
van Johannes op de lijst van M. P. voorkomen, nader iii de Bz.,
t. a. pi., bl. 591.

6. Hr. MicMel Andriesz., v. te Leckum, werd beschuldigd,
dat hij »nyettegenstaende hij y.an sijn beneficie gepriveert is, hem
»evenwel vervordert heeft binnen de Kercke van Leckum int swart
»te prediken," en daarom 13 Maart 1567 door het Hof van Fries-
land verbannen. Hij was in 1570 te Einden. - Crim. Sent.; Ch.bk.;
Ant. Jz. en M. P. - Aanm. Cl. Leeuw., bl. 132 en Dr. J. R.,
G. d. H., bl. 145.

7. Hr. -dgge Hillesz., 1) p. te Hempens, ook genoemd Aggus
Sloot, was aldaar in 1565 pastoor, maar werd 18 Febr. 1567
verbannen en vluchtte met vrouw en kinderen naar Einden, »en
»dewijle hij 5 Kinderen hatt, nam hij tot onderhoudt het schip-
»peren bij de handt." - Bz., 1. a. p. - Crim. Sent., Ch.bk., Ant. jz.
en M. P." - Cl. Leeuw., bl. 35.

8. Hr. Andnes, p. te Hiiizuin, mogelijk dezelfde als Andreas
Stangerus, die omstreeks 1590 te Dockuni predikant was. - Cl.
Leeuw. (Aanm.), bl. 131; Cl. Dockum, bl. 55 en v. B. Waalkes,
«Huizuin," bl. 31 en Vrije Fries , XIV , bl. 30—34. - Ant. Jz. en M. P.

9. Hr. Je/Ie, p. te Finkum. - Ant. Jz. en M. P. - Cl. Leeuw.
(Aanm.), bl. 138.

10. Hr. Eeche Symonsz., sacrista en 11. Hr. Menderiais
Doeshwrgh, preb., beiden te Stiens, werden 18 Febr. 1567 ver-
bannen. - Crim. Sent., Ch.bk., Ant. Jz. en M. P. - Cl. Leeuw., bl.
47 en Aanm. Cl. Leeuw., bl. 136.

1) Aggeus Sloot werd beschuldigd met de vrijbuiters te heulen en
daarover gestraft. In Juli 1570 vertrok hij met vrouw en kindereu
uit Einden; waarheen wordt niet vermeld. —• Bz.
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12. Hr. Anionius Nicnlai, p. te Hoogebeintum, was te Dockum
geboren, werd 12 Januari 1567 verbannen, vluchtte naar Einden,
werd later predikant te Leeuwarden en is in 1574 naar Enkhuizen
verroepen, waar hij na 1595 overleed. - Ch.bk. en M. P. - Dr.
J. R., G. d. H., b'l. 93. - Cl. Dockum, bl. 29 en 30 en de al-
daar aangehaalde bronnen, doch aldaar moeten de deelen van Mei-
ners' Oostfr. Kerk. Gesch. juist omgekeerd staan ten opzichte der
bladzijden. Zie hierna op no. 49.

13. Hr. Phoco, p. te Blija. - Ant. Jz. en M. P. - Cl. Doc-
kum, bl. 31.

14. Hr. Tjebbe Feddesz., p. te Marrum, werd 18 Febr. 1567
verbannen. - Crim. Sent., Ch.bk., Ant. Jz. en M. P. - Cl. Leeuw.
(Aanm.) , bl. 153.

15. Hr. Pieter, p. en 16. Hr. Rey'diner, v., beiden te Fer-
werd. - M. P. noemt den eersten: Petrus Leovardiensis en den
ander: Rodmer. - Ant. Jz. en M. P. - Cl. Dockum, bl. 93.

17. Hr. WattJde Pauly , ook Watze of Valerius, p. te Hallum ,
werd 18 Febr. 1567 verbannen. - Cl. Leeuw. (Aanm.), bl. 152 en
vergelijk: Cl. Leeuw., bl. 135. - Mogelijk een broeder van Suffri-
dus Pauly, v. te Heeg; zie hierna. - Crim. Sent., Ch.bk.,
AnL Jz. en M. P.

18. Hr. Bernardus Stellincwerff, p. en 19. Johannes Johannis ,
preb., reeds in 1562 beiden te Wanswerd, werden 18 Febr. 1567
verbannen. - Volgens het St.bk., I I , Kalezing:, bl. 1 , zou de eerst-
genoemde een zoon zijn geweest van den beroemden Johannes Acro-
i"-'us (van- Akkrum) en na zijne vlucht weder in zijn oude woon-
plaats gepredikt hebben onder den naam van Bernardus Acronius.
Hij huwde alsdan met Johanna N., die 12 December 1593 over-

deed, terwijl hij reeds vóór 1582 zou zijn gestorven, twee zonen
nalatende : Johannes en Ruardus, welke laatste ook priester zou zijn
geweest. - Crim. Sent, bk., Ch.bk., Ant. Jz. en M. P. - Cl. Doc-
kum, bl. 192 en 193. - St.bk., I I , Nalez., bl. 1 en 3.

20. Hr. Theodoricus ITarckens, preb. te Brantgum, waar hij
waarschijnlijk reeds gehuwd was, daar zijne vrouw Harike in 1568
te Emden beviel, werwaarts hij gevlucht was. Later werd hij pre-
dikant te Marien weer, nabij die stad gelegen, ging in Sept. 1582 naar
Friesland terug en was in 1585 leeraar te Kornjum en in 1592
te Hantumhuizen. - M. P. - CL Dockum, bl. i07 en 189; Cl.
Leeuw. (Aanm.), bl. 134. - Harkenroht, Oostfr. Oorspr. , bl. 201.

21. Hr. Luilthie jtndriesz. van Hasselt, was in 1569 mede-
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p. te Holwerd en werd 21 October van dat jaar wegens hervormde
gevoelens door het Hof van Friesland gebannen. - Crim. Sent.

22. Hr. Jacob JFeesop , p. te Bornwerd en misschien van Weesp
geboortig, werd 18 Febr. 1567 verbannen. - Crim. Sent., Chbk.
en M. P. - Cl. Dockum, bl. 97 en 114. - Ant. Jz. noemt een Hr.
Johannes, als p. aldaar.

23. Hr. Johannes, p. te Oostrum. - Cl. Dockum, bl. 152. -
Volgens M. P. stond er een Hr. Johannes te »Jistrum," d. i.
Eestrum, maar volgens Ant. Jz. een Hr. Claes. - Zie no. 37 hierna.

24. Hr. Johannes Monac, p. te Engwierum. - Ant. Jz. en
M. P. - Cl. Dockum , bl. 85.

25. Hr. Folckert Foensz., p. te Morra , volgens 31. P. : Folkerus
Foeconis of Fockesz., werd 18 Febr. 1567 gebannen en was in
1568 te Emden. - Crim. Sent. , Ch.bk., Ant. Jz. en M. P. - Cl.
Dockum, bl. 139.

26. Hr. Joannes Bogerman , p. en 27. Hr. Gerardus llidsin-
gius, v., beiden te Kollum. - Ant. Jz. en M. P. - Zie: Oudhfklk.
Plaatsbeschr. van Kolluinerland c. a. en Cl. Dockum , bl. 42 en 45.

28. Hr. Petrus , p. te Oudwoude. - Zie alsvoren en Cl. Doc-
kum, bl. 160.

29. Hr. Antonius, p. te Buitenpost, later loegenaamd Van
Apen, omdat hij na zijne vlucht in 1567 te Ape in Oostl'riesland
predikant werd. Hij ging vervolgens als emissarius naar Vlaanderen
en woonde weder in 1568 te Emden. - Anl. Jz. en M. P. - Cl.
Dockum, bl. 34; Dr. J. R., G. d. 11., t. a. pi., bl. 117.

30. Hr. Schelle Aitzema, p. te Lutjepost en v. te Buitenpost,
werd 26 Febr. 1567 door hel Hof van Friesland verbannen en na
zijne terugkomst vrij zeker predikant te Nijkerk in Oostdongeradeel.
Hij was dat althans in 1595 en overleed aldaar in October 1609,
oud 69 jaar, zoodat hij in 1540 was geboren. Zijn stoffelijk over-
schot werd in de kerk van dat dorp bijgezet onder »enen groten
blauwen steen," waarop een tweeregelig latijnsch gedicht, benevens
een grafschrift is gebeiteld. Bij zijne vrouw Sjouckje Lieuwesd.,
die in 1544 was geboren en in Augustus 1609 overleed , had hij
5 of 6 kinderen , o. a.: Lieiiwe en Maria , die beiden vóór hunne
ouders kwamen te overlijden. - Crim. Sent., Ch.bk., Aut. Jz. en M.
P. - Cl. Dockum, bl. 34 en 149 en St.bk., I I , bl. 161«, waar
echter geene Maria als hunne dochter voorkomt, maai' wel Lieiiwe
en vier andere kinderen.

31. Hr. Ayko, p. te Twijzel. - M. F. - Cl. Dockum, bl. 197.



BIJLAGE A. 1 3

32. Hr. Fuylcke, p. te Junum, bij M. P. genoemd: Mulrkhus
l'sanius, elders: IFilco. - Ant. Jz. - Cl. Dockum, bl. 25.

33. Hr. Re//ner, elders Regnerus MacJdinghis of Reiner Ja-
cobsz: genoemd, v. te Rinsumageest, in 1591 predikant te Aland
bij Einden en in 1593 te Leeuwarden. Johannes Ilarmensz. Klinh-
bijl was aldaar denkelijk destijds p. en nog in 1580, maar ter-
zelfder plaatse in 1596 predikant. - Cl. Dockum, bl. 171—174. -
Harkenroht, t. a. pi., bl. 192 en 509. - Opgaven van Dr. J.
Reitsma. - Ant. Jz. en M. P.

34. Hr. Jelle Hoithesz. of Gellius Ilotsenus, meer bekend als
Gellius Snecanus, van Sneek geboortig, p. te Giekerk, werd 18
Febr. 1567 verbannen en stierf vermoedelijk te Sneek in 1600. Hij is
gehuwd geweest. - Men vindt het een en ander van hem vermeld in
het meergenoemde werk van Dr. J. Reitsma (die ook zijn leven
beschreef), o. a. bl. 116, noot 2 en verder 't Register aldaar. -
Crim. Sent., Ch.bk., Ant. Jz. en M. P. - Cl. Leeuw., bl. 131 en
Aanm. daarop, bl. 151.

35. Hr. Sicke IFybesz. was reeds in 1564 p. te Oudkerk,
werd 18 Febr. 1567 verbannen en waarschijnlijk na zijne terug-
komst predikant te Marrum , o. a. in 1592. - Crim. Sent., Ch.bk.,
Ant. Jz. en M. P. - Cl. Leeuw. (Aanm.), bl. 151 en 153.

36. Hr. Gerrit Lmnbertsz., p. te Wijns, werd 18 Febr. 1567
verbannen. - Cl. Leeuw. (Aanm.), bl. 151 en vergelijk: Cl. Doc-
k";.i, waar hij ten onrechte gehouden wordt voor dezelfde als Ger-
ryt Jansz. - Crim. Sent. bk., Ch.bk., Ant. Jz. en M. P.

37. Hr. Claes, p. te Eestrum. - Zie hiervoor op no. 23. -
Ant. Jz. - Cl. Leeuw. (Aanm.), bl. 149.

38. Hr. Jokannes, Johannis, p. te Noorder-Drachten. - Ch.bk.
en M. P. - Cl. Leeuw. (Aanm.), bl. 149.

JB. WESTERGO.
39. Hr. Jïverardus, p. te Franeker, was in 1574 Leeraar te

Oostdeel in Oostfriesland. - Cl. Franeker, bl. 21.
40. Hr. Sixtus, v. te Ijlst. - M. P. - Cl. Sneek (Aanm.),

bl. 169.
41. Hr. Cornelius Rotsterhanlius, p. en 42. Hr. Andreas C'a-

stricomius, v., beiden te Sneek.
Eerstgenoemde komt ook voor als Cornelius Pojjpius van Rotster-

liaule (of Oosterhaule), vluchtte naar Oostfriesland en werd aldaar
in 1569 predikant te Westerhuisen.
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De andere, ook Andries Dircksz. van Castricum geheelen , pre-
dikte later te Leeuwarden en overleed te Enkhuizen in 1598. -
Ant. Jz. en M. P. - Cl. Leeuw., bl. 6 , Cl. Snoek, bl. 42 en Cl.
Dockum, bl. 2. - Dr. J. R., G. d. H., t. a. pi., bl. 131. - Bz.,
t, a. pi.

43. Hr. Johannes, p. te Boxum, werd in 1567 afvallig. Me-
dedeeling van Dr. J. Reitsma.

44. Hr. Fredericus of Fecco, p. te Wier, werd 18 Febr. 1567
verbannen. - Crim. Sent., Ch.bk., Ant. Jz. en M. P. - Cl. Leeuw.
(Aanm.), bl. 140.

45. Hr. Jacob of Jacob Arenitsz., p. te Marssum, werd 18
Febr. 1567 verbannen, na zijne terugkomst aldaar predikant en in
1580 naar Leeuwarden verroepen. Hij komt ook voor onder den
naam van Jacob Sart of Sartor. - Crim. Sent., Ch.bk., Ant. Jz.
en M. P. - Cl. Leeuw., bl. 3 en 78 en Aanm. aldaar, bl. 142.;
Cl. Zevenwouden, bl. 196. ' Verg.: Meiners, t. a. pi. , dl. I I , bl.
252 en 253.

46. Hr. Frerick, p. te Menaldum, hoewel volgens Mat+a. An- -
lecta, III , bl. 581, 582 en 641 , hij in 1553 en in 1571 áibrandus
Leo aldaar pastoor was, doch deze bediende ook gedurende eenigen
tijd het altaar te Berlikum. - Mededeeling van Dr. J. Reitsma. -
Ant. Jz. en M. P. - Cl. Franeker, bl. 125. - Volgens Bz., t. a.
pi. , bl. 589: monnik en pastoor aldaar.

47. Hr. Ede of Edo Johannis, p. »oppe Schingen." - Ant. Jz.
en M. P. - Cl. Franeker, bl. 99.

48. Hr. Gysbert, p. te Deinum, werd 18 Febr. 1567 verban-
nen en was waarschijnlijk dezelfde als degeen, die door M. P . :
Gysbertus Zytopaeus wordt genoemd. - Crim. Sent. bk., Ch.bk. ,
Ant. Jz. en M. P. - Cl. Leeuw. (Aanm.), bl. 144.

49. Hr. Martinm. Eleus of Eliacus, ook genoemd: Martinus
Argidius Eliacus, was vóór 1565 p. te Tjum en had later een
werkzaam aandeel in de eerste prediking der Hervorming te Leeu-
warden. Hij en de bovengenoemde Antonius Nicolaï predikten o. a.
den 8sten Sept. 1566 »met zwarte mantels ende met hoeden op
»hair hooft" in de Kerk van Oldehove, «gevende haar vuijt," zoo
voegt Ant. Jz. er honend bij , »voor oprechte Leeraars des woorl
»gods." Reeds in 1565 was hij in leendienst te Hinte in Oost-
friesland en werd te Einden 15 November 1568 in den dienst be-
vestigd. Hij overleed aldaar 6 December 1573 ,»terwijl zijne vrouw
j>en Dienstmaagd mede in doodts-noodl lagen." - Zie over
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hem o. a. Dr. J. R., t. a. pi., in 't Register en de bronnen al-
daar ia noot 1 op bl. 127 aangehaald. - Ch.bk. en M. P. - Cl.
Leeuw., bl. 2 , Cl. Franeker, bl. 105 en Cl. Dockum, bl. 25. -
Meiners , t. a. pi. , I , bi. 457. - Zie no. 12 hiervoor. (Ant. Nicolai).

Daar hij zich reeds in of kort vóór 1565 naar Oostfriesland be-
gaf, zoo zal hij zeker kort te voren als pastoor te Tjum zijn ver-
vangen door:

50. Hr. Egbert Wig of Wigmans, p. te Tzum, werdl8Febr.
1567 verbannen. - Crim. Sent. bk., Ch.bk., Ant. Jz. en M. P.
Tegelijk met hem:

51. Hr. Henderick, »in onze Kerkboeken," zegt de Bz., t. a.
pi., bl. 590, nHenricus Geestzon toegenaemt," v. aldaar, kwam
reeds in October 1565 naar Einden »als balling vlugten; hij was
»mankgaende." - Bz., t. a. pi.', bl. 590, Ant. Jz. en M. P. -
Cl. Franeker, bl. 106.

52. Hr. Sipcke, p. te Boer, elders Cyprianus Burensis genoemd,
bevond zich in 1572 nog te Einden en werd in 1574 te Grootebroek
in N. Holland beroepen. - Ant. Jz. ; M. P.; Cl. Franeker, bl. 96.

53. Hr. Wyger Diericx, p. te Schalsum, waarschijnlijk elders
Wigerus Millesius genoemd, werd 18 Febr. 1567 verbannen. -
Crim. Sent. bk., Ch.bk., Ant. Jz.; M. P. - Cl. Franeker, bl. 96;
Meiners, t. a. pi., I , bl. 460 en Harkenroht, Oostfr. Oorspr., bl. 172.

54. Hr. Gysbertus , p. te Winaldum. - Cl. Franeker, bl. 115
en M. P.

55. Hr. Tyalle , p. te Huijns, elders Tjallingius Jouckonis ge-
naamd , werd omstreeks 1580 predikant te Ijlst en later te Ooster-
littens. - Ant. Jz.; M. P. - Cl. Franeker, bl. 80 en 120; Cl. Sneek
(Aanm.). bl. 169.

56. Hr. Abbe Sybe'z., Abbo of Abehis, v. te Weidum, werd
18 Febr. 1567 verbannen. - Crim. Sent. bk., Ch.bk., Ant. Jz. en
M. P. - Cl. Franeker (Aanni.), bl. 145.

Dat hij dezelfde zou zijn als Abelus Frankena, is niet waar-
schijnlijk. Zie Bz., t. a. pi. en IJpey en Dermout, Gesch. der
Herv. Kerk enz., II«; bl. 31 der Aantt.

57. Hr. Johannes, v. te Bozum, was reeds in 1566 gevlucht
en kwam met vrouw en drie kinderen te Emden. Hij vertrok in
1570 naar Holland, waar hij in 1573 overleed, terwijl zijne we-
duwe in 't volgende jaar te Emden stierf. - Ant. Jz. en M. P. -
Cl. Sneek (Aanm.), bl. 155.

58. Hr. Wybren Tjepclcesz. , p. , reeds in 1543 en ;
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59. Hr. JFierdl Tzommes, v., beiden Ie Kubaard , werden 18
Febr. 1567 verbannen.

Dat de eerstgenoemde dezelfde zou zijn als Wïbrandus Gerardi,
zooals gemeend wordt in de Naamlijst der Pred. in de Cl. Frane-
ker, bl. 4 en Bz., t. a. pi., bl. 599, is zeer Ie betwijfelen.

De ander, ook JFiardus genoemd, kwam in 1567 te Einden en
was daar nog in 1571 , maar werd later schoolmeester te Kampen
in het Peeuwzumer Ampt, waar hij nog; in fô74 voorkomt. -
Crim. Sent., Ch.bk., Ant. Jz. en M. P. - Cl. Franeker, bl. 4 en
Benei', boek, bl. 390.

60. Hr. Jacob, p. te Arum. - Cl. Bolsward, bl. 23.
61. Hr. Sybren, p. te Kimswerd , oök : Sïbrandus Jacobi ge-

heeten, was nog in 1570 te Emden en overleed als predikant in
1603 te Wibelsum. - Ant. Jz. en M. P. - Cl. Franeker, bl. 65.
Bij Harkenroht, Oostfr. Oorspr. , bl. 304 , vindt men zijn merk-
waardig grafschrift vermeld.

62. Hr. Sicke of Sixtus Poppii, p. te Burgwerd. - Ant. Jz. en
M. P. - Cl. Bolsward, bl. 30.

63. Hr. Johannes of Johannes Jetzonis, p. te Pingjum. - Ani.
Jz. en M. P. - Cl. Bolsward, bl. 59.

64. Hr. Arent of Arnoldus, p. te Dedgum, wellicht Arnoldus
Aetius, volgens de Bz. t. a. pi.; kwam Ie Emden en in 1579 te
Groot Midlum. Hij schijnt in 1600 te Uskwerd en in 1606 van-
daar vertrokken of overleden te zijn. - Ant. Jz. en M. P. - Cl.
Bolsward, bl. 63.

65. Hr. Siurdt Pouweis, v. te Heeg , schijnt eigenlijk Feil kern u
geheeten te hebben, misschien een broeder van Watthie Pouweis,
hiervoor onder no. 12 vermeld. Hij werd met de vier volgende
geestelijken 20 Febr. 1567 door het Hof van Friesland verbannen.
In de Naamlijst der Cl. Sneek, bl. 1 3 , wordt hij genoemd Suf-
fridus Harito.n en daarbij is aangeteekend, dat hij 22 Sept. 1568
door Ds. Albert Hardenburg werd geëxamineerd. Hij vluchtte naar
Einden, werd in 1573 naar Texel verroepen en later naar ver-
schillende plaatsen in Friesland, o. a. ook in zijne oude woonplaats.
Crim. Sent., Ch.bk., Ant. Jz. en M. P. - Dr. J. R., G. d. H., t
a. pi., bl. 234 en 205 (noot). - Cl. Leeuw., bl. 92 en 135; Cl.
Sneek, bl. 1 3 ; Aanm, aldaar, bl. 157; Bolsward (Aanm.), bl. 177
en CL Franeker, bl. 110. - V. d. Aa, Aardr. Wbk., op: Mar-
rum. - In de staat van 1580 komt Suffridvx Pnnli voor onder
Halluin , als spredicant in ferwerderadee.il.'"
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66. Hr. Feyte Peeckesz., p. te Oosthein, werd 20 Febr. 1567
met no. 65 , 67 , 68 en 69 verbannen, (Zie hiervoor op: Siurdt
Pouwels.) Was hij dezelfde als Feike Riordts of Feyto Ruardi,
zooals men wil, dan was hij reeds in 1546 p. te Pingjum en later
predikant te Leeuwarden, Oldersum en Groningen, waar hij in
1602 overleed, zeker in hoogen ouderdom.

Hij was in 1565 beschuldigd, dat hij de mis naliet en andere
nieuwigheden pleegde.

Zou de naam Peeckesz. misschien eene foutieve schrijfwijze zijn
voor Ruirdtsz. ? Zie ook Bz., t. a. pi., bl. 588. - Grim. Sent.,
Ch.bk., Ant. Jz. en M. P. - Cl. Sneek , bl. 33 en de Aanm. al-
daar, bl. 162. - Dr. J. R., G. d. H., bl. 115 en 180. - Reg.
van Aanbreng, III , bl. 462. - Meiners, t. a. pi., I , bl. 394 en
II , bl. 245. - Harkenroht, t. a. pi., bl. 691.

67. Hr. Sybe Ablesz., p. te Santfirt, werd 20 Febr. 1567 met
no. 65 , 66 , 68 en 69 verbannen. (Zie hiervoor op: Siurdt Pou-
wels). - Crim. Sent., Ch.bk., Ant. Jz. en M. P. - Cl. Franeker,
bl. 161.

68. Hr. Jelle Hendricx, p. te Smallebrugge, werd 20 Febr.
1567 met no. 65 , 66 , 67 en 69 verbannen , vluchtte met vrouw
en vier kinderen naar Einden en werd in 1569 predikant te Bede-
caspel, waar hij in 1599 overleed. - Opgave van Dr. J. R. - Crim.
Sent., Ch.bk., Ant, Jz. en M. P. - Cl. Sneek, bl. 48 en Aanm.
aldaar, bl. 168. (Zie hiervoor op: Siurdt Pouwels).

69. Hr. Pieter van Sychene, p. te Koudum, wordt ook wel
Sichemius genoemd. Hij werd met de vier laatslen 20 Febr. 1567
gebannen en was later predikant te Deinum, o. a. in 1583,
terwijl hij vijf jaren later, van Leeuwarden naar zijne woonplaats
terugkeerende, door boeven bij Ritzumazijl werd vermoord. - Da-
llienus schreef hem in 1587 een belangrijken brief en noemt hem:
»Vir eruditione et pietate >ximius." - Opgave van Dr. J. R. -
Ch.bk. en M. P. - Cl. Bolsward, bl. 34 en Cl. Franeker (Aanm.),
bl. 144. •- V. d. Aa, Biogr. Woordenboek. - (Zie hiervoor op:
Siurdt Pouwels.)

70. Hr. Johannes, p. te 0. L. Vrouwen Parochie. - Ant. Jz.
en M. P. - Cl. Leeuw. (Aanm.), bl. 139.

71. Hr. Johannes, p. te St. Anna Parochie. - Ant. Jz. - CL
Leeuw. (Aanm.), bl. 140.

72. Hr. Johannes Jans, p. te St, Jacobi Parochie, vluchtte in
1567 van daar mei vrouw en twee kinderen naar Einden, waar

'i
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hij waarschijnlijk in 1576 stierf. Neef van Martinus Eliacus, hier-
voor o]) no. 49 vermeld. - 31. P. - Cl. Franeker, bl. 60.

O . ZEVENWOUDEN.
73. Hr. Johannes Meinerlsz., v. te Lemmer, werd 18 Febr.

1567 verbannen. - Crim. Sent., Chbk., Ant. Jz. en M. P. -
Cl. Sneek (Aanm.) , bl. 171.

74. Hr. Jacob Galmen] , p. te Beetsterzwaag, ook wel Gelmeri
of Jelrnersz. genoemd, werd beschuldigd van nieuwigheden te heb--
ben «gepleecht int dopen der kynd.-ren" en deswege door het Hoi'
van Friesland den I2den Maart 1567 verbannen.

Hij schijnt na zijne terugkomst in zijne oude woonplaats predi-
kant te zijn geworden en overleden te zijn kort vóór 1606. - Crim.
Sent., Ch.bk. en M. P. - Dr. J. R., t. a. pi., bl. 145 en Cl. Ze-
venwouden , bl. 195.

75. Hr. Jacob .Jbbesz., p. te üreterp. - Ch.bk. en M. P. - '
Cl. Zevenwouden, bl. 202. '

76. Hr. ÏFesselius, p. te Hemrik. - M. P.
77. Hr. Quirinus Palm, p. te Oldemirdum, was, reeds vóór

1566 naar Emden gevlucht, maar omtrent dien tijd te Leeuwarden
werkzaam. Later verviel hij tijdelijk weder tot het Pausdom, maar
keerde daarna weder tot de Herv. Kerk terug. Hij werd vervolgens
predikant te Leerdam, waar hij in 1574 door de Spanjaarden is
opgehangen. - M. P. - Dr. J. R., G. d. H., t. a. pi. , bl. 117. -
Cl. Sneek (Aanm.), bl. 161. - Bor, 7de Boek, fol. 41 v. vak.

78. Hr. Begnerus , p. te Nieholtwolde. - M. P.

N.B. Op de bovenvermelde lijst komen niet voor:
Hr. Petrus ITotzenius, p. te Oldeholtwolde (misschien een

broeder van Jelle Hotzes of Gellius Snecanus, boven vermeld
op no. 34), die reeds vóór of in 1567 de wijk had genomen,
blijkens Dr. J. R., G. d. IL, t. a. pi., bl. 116;

alsmede: Hr. JLndries Slrom of Schorm, uit West-Stel-
lingwerf, 18 Mei 1569 gebannen, omdat hij zich onder de
vendelen van Graaf Lodewijk had gevoegd en wiens naam men
vindt in Marcus' Sent., bl. 191 ; zie hierna in Bijlage C op :
Heiliserlee.
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bevattende namen der Friesche edelen en aanzienlijken, van wie
het deels zeker, deels onzeker is of zij op het Verbond der Edelen
hebben geteekend. 1) Wij hebben daarom deze Bijlage in drie
nummers verdeeld , als :

I , bevattende de namen van hen, van wie het zeker is,
dat zij daaraan deelnamen, ten getale van 36

II , van wie dit door ons wordt vermoed 53
III, van hen, die bij Te Water buiten de vorigen, als

zoodanig nog genoemd worden, doch voor wier deelname,
onzes inziens, geen genoegzaam bewijs bestaat . . . . 31

Samen . . . 1 2 0
Vergelijk noot 2 op bl. 446 van den tekst, terwijl hierna eene

verbetering zal voorkomen met betrekking tot bl. 453 van den tekst.
Bronnen: Sententiën van Alva, uitgeg. door Marcus; Charter-

boeken van Friesland; Te Water, »Historie van het Verbond en de
«Smeekschriften der edelen," enz.; De Vrije Fries, XIV , bl. 35—
47, terwijl nog enkele andere bronnen hierna zullen worden aan-
gewezen. Zie ook de verkortingen op bl. 5 hiervoor.

Bekend is het werk van den Hoogleeraar Te Water, belangrijk
vooral wegens de vele merkwaardige aanteekeningen en levensbijzon-
derheden, die daarin zijn opgenomen. Jammer is het echter, dat
de Naamlijst daarin, althans wat de'Friezen aangaat, niet geheel
te vertrouwen is. - In die Naamlijst toch worden 111 namen van
Friezen gevonden, die aan liet Verbond zouden hebben deelgenomen.
Behalve dat daarin namen worden genoemd van personen, van wie
het geheel onzeker, ja onwaarschijnlijk is, dat zij aan het Verbond
deelnamen, komen bovendien vyf^pamen. van Friezen daarin Ie veel
voor, zoodat er een getal van 106 namen overblijft. Hij vermeldt
nl. de namen : Jan. Bellema , WiUem Binga , JFittem Bonga ,

1) Hoewel niet van Friesche edelen afkomstig, zoo willen wij er
toch aan herinneren, dat er zich op het Nederlandsch Museum te
'sHage enkele voorwerpen bevinden, afkomstig van Verbondene ede-
len; zie: „Eigen haard," 1879, bl. 79.
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. . . Bouwema en Otto Heringsma, waarvoor hij de juiste namen
ook opgeeft, te weten : Jan Bonga, JPillem JSunia , HottMe Bou-
wema en Otto llerema.

Ant. Joostz. vermeldt t. a. pi., bl. 425, de namen van 37
edelen en op bl. 439 van 42 , te zamen 79 namen, doch dewijl 5
namen op die lijsten tweemaal voorkomen, zoo wordt dit getal tot
74 teruggebracht. 1) Ant. Jz. noemt dezen alleen als gebannenen
en voegt er niet bij , dat zij tot de Verbondene Edelen behoorden,
hetgeen wel door Winsemius, die t. a. pi., bl. 90 en 114 dezelfde
namen vermeit, schijnt verondersteld, te worden. 2) Dit is moge-
lijk , maar de noodige zekerheid ontbreekt in dezen. Wij komen
hierop nog- nader terug.

De bron, waarvan Te Water ten opzichte van de Friesche
verbondenen heeft gebruik gemaakt, is, behalve de werken van
Winsemius en M. S. aantt. van E. M. van Burmania, eene Naam-
lijst, van den Hoogleeraar Wesseling: afkomstig, aan wien zij was
verstrekt door Duco Martena van Burmania, nakomeling van Duco
van Martena, »die," zoo zegt Te Water, »ook zelf tot het getal
»der Bondgenooten behoorde," hetgeen echter, zooals wij hierna
zullen zien, in 't geheel niet zeker is en zelfs zeer te betwijfelen
valt. Overigens vermoedt hij , dat deze lijst van Duco van Martena
afkomstig zou zijn.

Deze Naamlijst zullen wij in 't vervolg als Lijst W. en de na-
men , die daarop voorkomen en hierna vermeld worden, met een
kruisje (-[) aanduiden. Zij komt voor bij Te Water in Dl. IV, bl.
30 en bevat 51 namen, waaronder die van Brederode , Bouwema ,
Jan Bellema, en Willem Bonga, welke laatste drie aldaar ook
voorkomen als: Hoitie Bouwema, Jan Bonga en Willem, Binga
(of Buma), zoodat er een getal van 47 namen van Friezen daarop
overblijft. Veel waarde meenen wij aan die lijst niet te mogen
hechten. Zij schijnt in lateren tijd voornamelijk uit de Sent. van
Marcus te zijn opgemaakt, blijkens de verkeerde spellingen van
Aggania voor Aggema en Binga voor Bonga.

Om echter niemand van het voorgeslacht te kort te doen, zoo
hebben wij in deze Bijlage ook de namen opgenomen van hen, van

1) NL van: Jelte Eelsma, Doytze Wingia, Edo Gerbranda, Oene
Grovestins en Oene Heringa.

2) Op bl. 115 ald. komen nog andere namen vool', vermeld in het
Ch.bk., III, bl. 726 en 762; zie hierna: Bijlage E.
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wie hel naar ons gevoelen geheel onzeker is of zij ooit lot de Ver-
bondenen hebben behoord, maar die door Te Water daartoe ge-
bracht worden.

Dewijl bij de bespreking: van de Verbondene Edelen op bl. 453
in den tekst later een paar misstellingen zijn ontdekt, willen wij
die vooraf rectificeeren :

In regel 11 van hoven: leze men 38, in plaats van 39, daar de
naam van Tjerck /halles, wèl in het Charter van 9 Jan. 1568,
maar niet in dat van 8 Sept. voorkomt. Voorts in regel 15 i'. b.,
in plaats van : »met 42 edelen": vmet de namen van 42 edelen,
waaronder echter voorkomt die van Doytze Wingia, die reeds op
de lijst van 9 Jan. staat vermeld." In plaats van hetgeen vermeld
staat in regel 16 v. b. tot en met regel 23 v. o. («Het—personen".)
het volgende: titaan deze 80 personen (39 + 41) namen ontegen-
zeggelijk , zooals hierna zal worden aangetoond, een getal van 31
deel aan het Verbond, nl.: de 23 eerst genoemden, alsmede de
volgende acht, wier namen op 26 Juni werden afgelezen: Edo
van Abbema, Alef van Aggema, Jan van Bonga, Jelte van
lïelsma , een der van Eysinga's, Jouw en Oene 1) van Heringa en
Jelle Jacobsz. Bovendien is het nog van elders bekend, dat daar-
aan deelnamen de 5 volgende edelen: Sjoert van Beyrna, JFillem
van Buma, Tjalling van JEysinga, Hartman van Galama en
Sybe van Schelt erna. Met zekerheid kunnen wij alzoo de namen
van 36 Friesche Verbondenen aanwijzen." (Men leze dus in regel
4 v. o. op bl. 453 , niet: 34, maar 36.)

t)Verder is het naar onze meening zeer waarschijnlijk, dat ook
de 49 overigen van die 80 op het Compromis hebben geteekend,
te weten: de 16 anderen, die 9 Januari 1568 werden gedagvaard
en de 33 personen, die met de reeds genoemde 8 edelen, in het
Charterboek van 26 Juni tlan dat jaar en bij Ant. Jz. vermeld
ivorden. 2) Hierbij voegen wij nog 4 namen, die wij , behalve de

1) Oene, niet Douwe, zooals op bl. 453 van den tekst staat, waar-
over hierna.

2) De 42 personen, die vermeld worden in het Ch.bk. van 26 Juni
1568 (ald. III , bl. 737) worden ook genoemd bij Ant. Jz., bl. 439 en
440, waar gezegd wordt, dat zij omstreeks de maand Augustus van
dat jaar twee Volmachten naar Antwerpen , naar den Hertog van Alva
zonden. Vergelijk: Ch.bk., dl. I II , bl. 747: 24 Aug. 1568, waar-
door het zeer waarschijnlijk wordt, dat zij tot de Verbondenen be-
hooren. Zie ook bl. 454 van den tekst en hierna op: Edo Abbema.
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meesten der bovenbedoelden, dan nog bij Anl. Jz. vermeld vonden ,
soodat wij voor deze rubriek een getal van 53 namen verkrijgen.

Wij achten het dus aannemelijk, dat er in het geheel 89 Frie-
zen op hel Compromis hebben geteekend."

Alzoo in regel 6 v. o. op bl. 453 te lezen : 89 , in plaats van 92.

I.

De namen der 36 eerstbedoelden zijn opgespoord als volgt:

a. uit eene acte van 30 Januari 1568, zie Gabbema,
Leeuw., bl. 504 (op bl. 452 van den tekst vermeld): 23

Ant. Jz. en Te Water noemen ze allen, behalve: Epo
van Bootsma, Gornelis Cornelisz. en Wyger van Sytsma;
ook worden zij allen met 16 anderen, hierna gemeld, ge-
noemd in het Charter van 9 Jan. 1568 en in de Viglii Epis-
tolae, in II. v. P . , I I , 406, terwijl op 428 aldaar: JFilco
van Holdinga en Pïbo van Haerda meer bijzonder als leden
van 't Verbond der Edelen genoemd worden. Verder ver-
gelijke men bladz. 419 en 420 van onzen tekst.

b. van hen, wier namen op 26 Juni 1568 werden af-
gelezen , een achttal, nl.: \Alej Aggema, jjan
van Bonga, ~\Jelte van Eelsma, jJouw en Oene van
Heringa en jjelle Jacobsz., die op bl. 127 van Mar-
cus, Sent. van Alva als onderteekenaars van het Ver-
bond voorkomen, waar men echter : floeue van Heringa
leest, op grond wraarvan Te Water van Douwe spreekt;
maar dat men daar Oene moet lezen kan blijken uit
Ch.bk., I I I , bl. 738 en 762 en Ant. Jz., bl. 440;
verder: \Eáo van Abbema (Marcus, 170). In Viglii
Epistolae, in H. v. P . , I , bl. 428, worden drie ge-
broeders Fan Eysinga als leden van het Verbond
vermeld, van welken Frans reeds hiervoor is ge-
noemd , terwijl Tjalling volgt, zoodat Focke ol'
Ritscke de derde zal zijn geweest, alzoo . . . . 8

c. in Marcus, Sent. van Alva, worden als Verbondenen
nog genoemd de vier volgenden: -\Sjoerl van Bei/ma
(bl. 75); -f/F Mem van Buma (bl. 353); jTjalling
van Eysinga (bl. 166) en j Hartman van Galama

- (bl. 80). . 4
d. Sybe van Scheltema, blijkens Ch.bk. , 'III, bl. 707 . 1

Alzoo in 't seheel . . . 36
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De onder b., e. en d. genoemden komen allen bij Te Water voor ,
en, uitgenomen Tjallin.g van JEysinga, ook bij Ant. Jz. In het
Ch.bk. worden: Beyma en Galama niet genoemd, maar de overi-
gen wel; zie bl. 738, 744 en 762.

n.
Deze lijst bevat 53 namen, waartoe gebracht zijn:
a. de 16 overigen, die met de 23 hiervoor onder I»

genoemd, op 9 Januari i 568 werden gedagvaard: . 16
"fjfbcÆe van jlysma , '\Sybolt von ylysma , Wouter

Coquilain, Sierck Fongers , Cornelis Fonck, jl/omme
van Ifettinga, Tjepcke van Oenema, Pieter Pietersz,
Carel van Roorda, Jan Symonss, Leo Symonsz,
Sybren Sybrensz, Eebe Tinckes, Jeppe Verielsina,
Syurdt Verielsma, Dirck Willemsz.

Ant. Jz. en Te Water noemen van dezen alleen de
vijf cursief gedrukten.

b. al de overigen, die voorkomen op de tweede lijst van
Ant. Jz. (ald. bl. 439), bevattende 42 namen, van
welke hiervoor reeds negen zijn genoemd, onder ïa:
Doytze /Fingia, en onder lb: Edo Abbema , Æef van
Aggenia, Jan van Bonga , Jelte van Eehma , Jouw
en Oene van Heringa, Jelle Jacobsz. en een der Pan
Æysinga's, zoodal er alzoo 33 overblijven, allen ver-
meld in het Charter van 26 Juni 1568 (Chbk., III ,
bl. 737) en bij Te Water 33

Zie ook de noot op bl. 21 hiervoor.
, Watthie van Aylva, Upcko v. Burmania, Gerame

v. Burmania, Syds v. Donia, Idzert v. Douma, Fop-
pe v. Douma, Erasmus v. Douma, Douwe v. Douma,
Wyger v. Eelsma, Ritscke of Focke v. Eysinga, Hes-
sel v. Eminga, Syds v. Eminga, Botte v. Eminga,
Ate Fernia, Edo v. Gerbranda, -J-Oene v. Grovestins,
Tjepcke v. Goslinga, Taco v. Galama, fSeerp v. Ga-
lama, Frans Gerritsz, Jorrit v. Hania, Laes v. He-
ringa , jOtto v. Herema, -j-Tiete v. Hettinga, Tjaerdt
Jellersma, Aellie v. Jaersma , Scipio v. Meckema,
Fr. v. Offenhuizen, Agge v. Osinga, Jelte Riddersma ,
Schelte v. Tjaerda, yAucke v. Unia, Hoyte v. Unia.

49
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49
c. eindelijk komen nog de vier volgenden voor bij Ant.

Jz., t. w.: Fjverard jLrckens en Frans Hemmes, die
9 Aug. 1568 werden gedagvaard (Ch.bk., III , bl. 744),
alsmede: Otto Hania en Schelt e v. Iioorda, welke
laatsten nergens anders voorkomen, dan alleen inel de
twee anderen bij Te Water 4

Samen alzoo . . . 53

III.

Zooals wij opmerkten noemt Te Water 106 Friezen, die
aan het Verbond zonden hebben deelgenomen; zie bl. 19
hiervoor. Van dezen zijn 33 onder I en 42 onder II ver-
meld , samen: 75 , zoodat er nog te vermelden overblijft een
getal van : 31

•j-Goossen v. Andringa, fTjeerd v. Andringa, f Wybrand
v. Aylva, yPieter v. Aylva , -j-Hessel v. Aysma, jjulius v.
Bolnia, fSyds v. Botnia , -j-Hotze v. Buma, -j-Pieter v. Cam-
niingha , -j-Haring v. Glins, fAedo Gabbema, •{•Hartman Gau-
ma , -j-Watze Gauma , -J-Wybe v. Groveslins, fC. Haga , jTIa-
ring v. Haersma, -J-Hartman v. Haersma (llarinxma thoe
Heeg), Hessel Haylsma, Leo v. Hania, jDouwe v. Heringa,
•J\Douwe v. Hottinga, fHero v. Holtinga , -J-Baerte v. Idzarda ,
j"Eco IJsbrandtsz., jLaes v. Jongeina, Simon Lougobardus ,
fDuco v. Maiiena, fAucke v. Oedtsma , fTzomme v. Rol-
lema, jPopcke v. Roorda, -J-Sippe v. Scheltema.

NAAMLIJST. (*)

i. FAIÛ of Tde Abbema (453), zoon van Sipeke, omstreeks
1544 olderman Ie Sneek en Rensck Baringa, huwde met Edwer
van Popma, die in 1575 als zijne weduwe voorkomt, terwijl hij
in 1566 burgemeester was in die stad. Twee jaren later werd hij
gebannen en zond vervolgens met 41 zijner land- en lotgenoolen
twee gemachtigden naar Antwerpen, met name: Fecko Rhala en

(*) De nummers achter de namen, duiden de bladzijden in den
tekst aan.
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Jurrien- Godofredi. Hij is daarop vermoedelijk gevlucht, bevond
zich echter in 1572 weder in Friesland en stierf vóór 1575. In
eene Sententie van 22 Oei. 1568 wordt hij een der Verbonden
edelen genoemd. - Marcus , Sent., bl. 170; T. W., I I , bl. 139;
Stbk., op : Solckema , aant. 20; De Vrije Fries, IX, bl. 440; Dr.
J. R., G. d. H., bl. 131; Chbk., III , bl. 737.

2. Ah f Aggema (kil , 453 en 454), verkeerdelijk Aggania
genoemd, waarschijnlijk zoon van Pieter en IJnts van Siersma of
Unts van Eminga, die vermoedelijk op Aggemastate te Witmarsum
woonden. Hij schijnt niet gehuwd geweest te zijn. Zijn naam werd
26 Juni i 568 afgelezen, terwijl hij 10 Sept. daarna nogmaals werd
gebannen, waarvan het vonnis 26 Januari 1569 in Friesland werd
afgekondigd. - T. W., II , bl. 144; Stbk, op: Walta, gen. 5;
Marcus, Sent, bl. 127, en Chbk., I II , bl. 737 en 765.

3. ' Ilendrick Albertsz. (452) of Allartsz., zooals T. W. hem
noemt, in 1566 schepen te Leeuwarden, woonde in de «Gulden
Handt." Hij bevond zich in Januari 1568 in Emden en werd in
diezelfde maand gedagvaard, en nadat hij in Mei daarna met zijn
zoon onder Graaf Lodewijk bij Heiligerlee gestreden had, gebannen. -
T. W., I I , bl. 147; Gabbema, Leeuw., bl. 50; Chbk., I II , bl.
726 en 752. Zie ook: Bijlage C.

4. Sjoert van Jïei/ma (411, 429 en 445) werd, zooals in den
tekst is vermeld, in Mei 1567 bij Harlingen gevangen genomen en
1 Juni 1568 Ie Brussel onthoofd. Zijn hoofd werd op een paal
geplaatst en zijn lichaam daaraan gehangen, »in welke akelige om-

. »standigheid zijn lijk zou hebben moeten blijven , hadt hij , door
»biechten de eere niet verdiend, dat zijn lichaam in ongewijde aarde
«begraven wierde."

Zijne weduwe, die waarschijnlijk niet hertrouwde, zooals elders
wordt gemeld, leefde nog in 1615, was toen 80 jaren oud en ont-
ving toen een jaargeld van 150 pd. (gld.) »vuyt commiseratie" en
uit dankbaarheid voor de diensten, die haar man den lande had
bewezen. Haar broeder Sydis schijnt haar tot zijn overlijden, dat
in laatstgenoemd jaar plaats had , onderhouden te hebben.

T. W. (II, bl. 184, noot) teekent aan , dat het geslacht Van
Beyma, waartoe Sjoert behoorde, te zijnen tijde reeds zou zijn
uilgestorven , maar volgens het Stbk. behoorde hij tot het thans
nog levend adellijk geslacht Van Beyma.
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Men vergelijke verder T. W., I I , bl. 364, op den naam : Suffridus
Eejenus. - Marcus, Sent., bl. 75 ; Stbk. , op : Beyma, o. a. aant. 21
aldaar, in verband met aantt. 10 en 16 op: Mockema; Feith,
Reg. v. h. Archief van Gron., 2de vervolg, op: 156*7 , no. 64,
waar vermeld wordt, dat hij 28 Maart 1567 zich te Groningen
bevond en aldaar zijn intrek had genomen in »Het golden vareken";
Tegenw. Staat, I II , bl. 160 en over het Jaargeld van Beyma's
weduwe: Navorscher, jaarg. 28 , bl. 58. Voorts zie men over de
gevangenneming van Beyma en de zijnen, alsmede over den gees-
telijke , die Beyma in de laatste ure zou hebben bijgestaan, noot
160 op bl. 75 der Aantt. van het 1ste deel van de »Gesch. der
F. H. Kerk," door IJpey en Dermout. Die geestelijke zou, vol-
gens E. M. van Burmania, zijn geweest een landgenoot van Beyma ,
met name: Heer /Fatxe of Valeriiis van fferema, die in 1560
Deken van Bolsward werd. Vergelijk 't Stbk., alsmede: De Vrije
Fries, V., bl. 25.

5. Jan van Bonga (453 , 462 , 519 enz.), zoon van Syds en Rints
van Roorda, die te Hohverd woonden, zeer zeker op Bongastate, waar
ook hun zoon Jan later verblijf hield en met Sytske van Aylva
huwde. Hij werd in 1560 grietman van West-Dongeradeel, maar
deed in 1567 afstand, om plaats te maken voor den Spaanschge-
zinden Reinier Fritema. (Zie bl. 497 van den tekst).

Nadat Bonga op het Verbond der edelen had geteekend, werd
hij den lOden Sept. 1568 verbannen, terwijl zijn naam ook reeds
den 26sten Juni van dat jaar was afgelezen, hetgeen op nieuw
26 Januari 1569 geschiedde.

Hij streed bij Heiligerlee en Jemmingen , voegde zich later bij de
Watergeuzen en was misschien in Juni 1570 tegenwoordig bij een
inval der Geuzen te Hohverd, toen de grietman Frittema werd op-
gelicht , dié mogelijk zijn verbeurd verklaard huis bewoonde;
althans men vindt vernield , dat Bonga zijn eigen huis in brand
heeft doen steken.

Hij zal wel dezelfde zijn als Jan Beljema (Bouwema), die volgens
den geschiedschrijver Hooft in 1575 met 50 anderen (Watergeuzen)
uit Engeland de wijk moest nemen. (Zie aldaar, fol. 443). Zie
hiervoor, bl. 19 o. a.

Den 16den Augustus 1580 bekwam hij in een gevecht tegen de
Spanjaarden bij Aduarderzijl eene wonde, waaraan hij na een lang
en smartelijk ziekbed te Leeuwarden overleed.
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Stbk., zie het Register en o, a. Roorda van Tj. , aant. 21 ;
Marais, bl. 127; V. Sminia, bl. 5 1 ; V. Gron., bl. 168, 174 en
438, aant. 48*; Navorscher, IV, Bijblad LII; Hooft, fol. 443.
Over de verschillende schrijfwijzen, als: Binga, Bonga, Eouwema,
Buma, Buwingha, enz. zie men: T. W., I I , bl. 255 en I I I , bl.
496 en voorts over Johan Bonga, ald. bl. 189. - Chbk., I I I ,
bl. 737 en 762.

Bij eene andere gelegenheid hopen wij op dezen vrijheidsheld
nader terug te komen.

6. EJJO van Boolsma (452). Omtrent denzelfden tijd woonde
er een Epo van Bootsina te Kolluin en een van dienzelfden naam
te Huizum. Het is onzeker, wie van deze beiden in Januari 1568
zich Ie Einden bevond en in die maand gedagvaard werd. - T. W.
noemt hem niet. Men zie over dien uit Kolluni: Frisia Nobilis,
bl. 150 en 153; Koll.land c. a. g. beschr., bl. 138 en de Plaats-
besclir. dier gemeente, I , bl. 123. Over dien uit Iluhtmi: De
Vrije Fries, XIV, bl. 3 1 , 1) en overigens: Gabbema, bl. 504;
Chbk., I II , bl. 726 en 752.

7. IFillem van Buma (412, 429—445), vrij zeker zoon van
Wopke en Odtzen van Heemstra, (en niet, zooals in den tekst, bl.
412 staat: zoon van Johan en Ebel van Popma), die waarschijnlijk
op Buma-state te Driesum verblijf Melden, waar ook deze hun zoon
met zijne vrouw Auck van Heemstra schijnt gewoond te hebben.
Volgens Schotanus was hij »ongetrout"; volgens E. M. van Bur-
mania had hij een zoon, die Popcke heeüe, hetgeen wij betwijfelen.

Van Meeteren en Bor, en op hun voetspoor ook enkele andere
geschiedschrijvers, meenen, dat hij 25 Aug. 1568 met vier anderen
te Utrecht werd onthoofd. Sommigen stellen dit op den lsten Juni
van dat jaar, maar uit zijn vonnis blijkt duidelijk, dat hij den
24sten December veroordeeld werd, om vijf dagen later onthoofd
te worden.

De verschillende schrijfwijzen van zijn naam zal tot deze verwar-
ring aanleiding: hebben gegeven. Zie daarover: T. W., I I , bl.
255 en III , bl. 496.

Zijne weduwe hertrouwde met Matthijs Rommerts, syndicus der
stad' Leeuwarden. - T. W., I I , bl. 211 , 263 , 272 en 308; I I I ,

1) Op bl. 32 aldaar zegt de Heer V. B. Waalkes: „Roordahuizmn ,"
maar men zie ook: Frisia Nobilis , bl. 153.
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bl. 484; Fr. Volks-Alm. voor 1887, bl. 15 enz.; Marcus, bl. 353 ;
Stbk., in 't Register en dl. I I , Nalezing, bl. 8; Bor, IV, bl. 169
en 177; Hooft, fol. 180; Van Meeteren, III , bl. 56 en vergelijk:
V. Sminia, bl. 122, aangevuld uit M. S. aantt., alsmede Feith,
Register van het Archief van Gron., 1573, no. 44; Chbk., III,
bl. 762, en Aant. V hierna.

8. Foppe van Camstra (452), zoon van Homme en Eelck van
Eysinga, die waarschijnlijk te Wirdum woonden, terwijl Foppe ,
die met Tieth, dochter van Ruurd van Feytsma, huwde , te Dei-
num, vrij zeker op Feytsma-state, verblijf hield.

Hij bevond zich in Januari 1568 te Einden, werd op den 9den
dier maand gedagvaard en later verbannen. Zijne vrouw overleefde
hem en stierf in 1606. Een portret van hem bevindt zich op het
Friesch Museum van Oudheden Ie Leeuwarden; zie: Catalogus, bl.
141, no. 234. - T. W. , II , bl. 317,- en Stbk. , op : Camstra ;
Chbk. , III, bl. 726 en 752.

9. Cornelis Cornelisz. (452) bevond zich in Januari 1568 te
Einden , werd den 9den dier maand gedagvaard.en later verbannen. -
Chbk. , III , bl. 726 en 752.

10. Epo van Douma (452), »d'olde," zoon van Epo en Tjels
van Camstra, die te Irnsuin woonden op Doumastate , waar Epo
(en ook diens broeder Golî'e , die later te Huizum verblijf hield) ,
zal zijn geboren , althans vóór 1516 , dewijl toen zijn vader over-
leed. Epo, de zoon, werd »d' olde" toegenaamd , omdat zijn
broeder Goffe een zoon had , die eveneens Epo heette.

Naar onze meening heeft van deze twee Epo's , die van Hallum
op het Verbond geteekend , daar uit een Charter van 30 Januari
1567 vrij duidelijk blijkt, dat »Epo van Douma toe Hallum" tot
de » Geconfedereerde Heeren" behoorde. Deze zal zich dan ook in
Januari van het volgende jaar te Einden hebben bevonden (bl. 452) ,
vervolgens 9 Januari van dat jaar als voortvluchtig zijn gedagvaard,
om 2 Februari daarna te verschijnen, waarna hij, daaraan niet
voldoende , verbannen werd.

In eene der afschriften, in 't Keiopo Martenaboek opgenomen,
waarvan in 't Chbk. , t. a. pi. , bl. 707 , wordt melding gemaakt,
staat ook zeer duidelijk : » Epo van Douma toe Hallum."

Epo »de olde," zooals Ant. Jz. t. a. pi. , bl. 425 , hem noemt
en dezen als een der voortvluchligen in 1567 vermeldt, woonde te
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Hallum , waarschijnlijk op Feytsrna-state en was gehuwd met Saapke
van Feytsma, daarna met Tietcke Tjaarda van Starckenborgh. Over
Epo van Douma , van Huizuni , die ook is uitgeweken , zie men
de belangrijke levensbeschrijving door Ds. Van Borssum Waalkes,
in het XlVde deel van De Vrije Fries.

Wij hebben nergens het stellige bewijs kunnen ontdekken , dat deze
laatste aan het Verbond zou hebben deelgenomen. - ï . W. , I I , bl.
347 en IV , bl. 462 en het Stbk. , op : Douma ; Chbk. , III, bl.
696—707 , 726 en 752.

11. Jelte van Eelsma of Elinxma (422) , zoon van Bippert en
Trijn van Elinga , woonachtig op Eelsma-state te Sexbierum , waar
Jelte zal zijn geboren omstreeks 1539. Hij huwde met Wiek van
Galama en woonde met haar op Hottinga-state te Pietersbierum ,
hetwelk hij in 1564 , toen hij 25 jaar oud was , had betrokken.

Den 26sten Juni 1568 werd zijn naam afgelezen en den lOden
September daarna werd hij gebannen.

In zijne ballingschap begaf hij zich naar Emden en voegde zich
later bij de Watergeuzen, terwijl zijne vrouw daar bleef wonen.

Over zijn dood in 1572, zie bl. 514 in den tekst.
Zijne vrouw stierf in 1574 op hare. terugreis van Emden naar

Friesland. - T. W. , I I , bl. 365 en III , bl. 460 ; Stbk. , op :
Eelsma, o. a. aant. 11 en Hottinga, aant. 35 ; Chbk., I II , bl.
737 en 762.

Dat hij een zoon was van Rippert en Trijn Elinga , is ons ge-
bleken uit de kwartieren van zijne dochter Foeck , die blijkens E.
M. van Bumania aldus zijn :

Eelsma , Douma , Elinga , Greustra ;
Galama , Osinga , Hoxwier , Dekema.

12. Frarnt van Eysinga (452), zoon van Aedo en Tieth van
Juckema , op Eysinga-state te Oenkerk woonachtig , die , behalve
Frans , ook nog tot zonen hadden : Tjalling , Focke en Ritscke.

Van Frans en Tjalling (die volgt) is het bekend , dat zij tot het
Verbond der edelen behoorden , maar dewijl Viglius in een zijner
brieven vermeldt, dat drie gebroeders daaraan deel namen, zoo
zullen wij voor dien derden ôf Focke óf Ritscke moeten houden.

Frans huwde driemalen. Met zijne eerste vrouw Lisck Jousma
zal hij waarschijnlijk op Jousmastate te Wirdum gewoond hebben,
althans in 1567 was dat dorp zijne woonplaats. Zijne derde vrouw
was Riem , zuster van Hartman van Galama,
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Hij bevond zich in Januari 1568 te Einden en werd later ge-
bannen , terwijl hij in 1603 stierf en te Wirdum werd begraven. -
T. W. , I I , bl. 390 ; Stbk , op : Eysinga en Viglii Epistolae, in
H. v. P. , I I , bl. 406 en 428 , alsmede : Chbk. , I I I , bl. 737.

13. » Doctor Tzaling Eyssinga" (413 , 453 en 462) , broeder
van den voorgaande , huwde met Hylck , dochter van Pieler van
Haersma of Hariirana thoe Heeg en His Jo.usma. Hij woonde te
Leeuwarden op het huis Muntenburg , thans nog bekend.

Bij vonnis van 22 October 1568 werd hij , zoowel als zijne vrouw
en schoonmoeder , met eenige anderen verbannen , wat hem betreft ,
omdat hij , niettegenstaande hij Z. M. Raad in den Hove van Fries-
land was , nogthans had aangehangen en begunstigd de Hervormde
Godsdienst, de Predikatiën had bijgewoond en toegelaten , dat er
bijeenkomsten en geheime vergaderingen in zijn huis gehouden wer-
den van de voornaamste bewerkers der oproerigheden en nieuwig-
heden en bekend van in geschrift opgesteld te hebben het zooge-
naamde kleine Verbond en het geteekend , en in 't Leger der Vijanden
gediend te hebben als Commissaris der Monsteringen, Schatmeester
of iets dergelijks.

Zijne vrouw en schoonmoeder werden beschuldigd de Hervormde
leer te hebben aangehangen en begunstigd, de Predikatiën bijge-
woond en de Hervormde Predikanten onthaald te hebben in hunne
woningen.

Zij waren reeds 9 Aug. 1568 gedagvaard , terwijl hun vonnis
van verbanning den 26sten Januari 1569 in Friesland werd afge-
kondigd.

Hij overleed te Wezel volgens sommingen in 1569 , volgens an-
deren in 1572 , zoo het schijnt, aan een beroerte. - Volgens 't
Stbk. in 1572 ; T. W. , I I , bl. 391 ; De Vrije Fries , XI , bl. 405 .
aant. 17—-20 aldaar en de aldaar aangehaalde schrijvers ; Marcus ,
bl. 166; Chbk., I I I , bl. 744 en 762.

14. Focko ôf Mitscke van Eysinga (453) , broeders van de
voOrgaanden. Misschien teekenden beiden op het Verbond, doch
dit is niet volkomen zeker. Wel weten wij , dat beiden later wer-
den gebannen. Zie hiervoor op no. 12.

Focko huwde met Jel van Glins en was in 1557 en 1563 subst.



BIJLAGE B. 3 1

grietman van Baarderadeel. Zijne vrouw overleefde hem. In 1555
woonde hij te Harlingen. 1)

Zijn broeder Rüscke huwde met Mary van Tjaerda , van. Rinsu-
sumageest. Deze begaf zich naar Oostfriesland en overleed 9 Mei
1573 te Leer, vanwaar zijn gebeente in 1592 naar Leeuwarden
werd overgebracht. Zijne vrouw stierf, niet zooals in het Stbk.
staat in 1601 , maar in of na 1607 , zooals blijkt uit Beschr. van
Leeuw, door Eekhoff, I I , bl. 125. - T. W., I I , bl. 387 en 391
en I I I , bl. 528 ; Ant. Jz. , bl. 439 ; Stbk.; Chbk. , I I I , bl. 737.
Zie Bijlage B II , no. 17.

15. Sjuck van JEminga (423 , 451 , 452 en 463) , zoon van
Ids en Wiek van Heemstra , huwde met Fouwel van Holdinga,
met wie hij te Kornjum woonde.

Hij onderteekende 8 Febr. 1567 eene acte betreffende het Com-
promis der edelen , vluchtte naar Oostfriesland en bevond zich in
Januari 1568 te Einden. Den 9den dier maand werd hij gedag-
vaard en later verbannen.

In 1580 werd hij grietman van Dantumadeel en stierf in 1586. -
T. W. , I I , bl. 377 ; Stbk. , op Eminga ; V. Sm., bl. 120; Chbk.,
I I I , bl. 707 , 726 en 752.

16. Hessel van Feytsma (452) , te Huizum woonachtig, ver-
moedelijk de oudste van de beide Hessels van Feytsma , die aan het
Verbond deelnamen en van zijn naamgenoot, die volgt , aldus on-
derscheiden werd. Hij was dan de zoon van Jelger en Claer van
Eminga en huwde eerst met Bauck van Galama , daarna met Habel
van Offenhuizen, die hem overleefde. In Januari 1568 bevond hij
zich te Emden , werd den 9den dier maand, gedagvaard en daarna
verbannen. Met zijne eerste vrouw heeft hij »in ballingschap ge-
»leeft toe Lier in Emderlant alwaer Bauck ook is versturven," ter-
wijl hijzelf in 1585 overleed. - T. W. , I I , bl. 394 en 395; Stbk.,
op : Feytsma ; De' Vrije Fries , XIV , bl. 30 en Aantt. van E. M.
v. B , ; Chbk,, I I I , bl. 726 en 752.

17. Hessel v. Feytsma (452) , te Peins woonachtig", zooals wij
zeiden, vermoedelijk de jongere geheeten , ter onderscheiding van
den vorige , was waarschijnlijk de zoon van Gerrolt en Anna van

1) Zie Leeuw. Courant van Donderdag 10 Dec. 1885.
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Camstra en gehuwd met Wilsck van Heemstra. Hij bevond zich
in Januari 1568 te Einden , werd den 9den dier maand gedagvaard
en daarna gebannen en overleed vóór 1577. - (Bronnen als boven.)

18. Gerrit Florisz. (452 en 453) , toegenaamd »van Delff",
geboren in 1519 , vermoedelijk te Leeuwarden , komt in 1563 eti
'67 voor als schepen dier stad , bevond zich in Januari 1568 te
Emden en werd den 9den gedagvaard en daarna gebannen o. a. op
grond , dat hij in Januari 1567 zijn kind had laten doopen »nae
»die Zwingelsche maniere."

Of hij bij Heiligerlee heeft gestreden is onzeker ; zie daarover:
Bijlage C. - T. W. , I I , bl. 402 ; De Vr. Fries , IX , bl. 417 ; Oork.
v. h. St. Anth. Gasthuis , Ie Leeuw. , bl. 388 en 605 , waar hij
»van Delff" genoemd wordt, terwijl Gabbema , t. a. pi. , bl. 504,
hem «Gerrit Floriszoon Delf" noemt ; Chbk , I I I , bl. 7?.? ;n 752.

19. Hartman van Galama (411 , 429—445). Zijn vader tee-
kende over zijne geboorte aan : »In 't jeer van tryentrytigen de 18
»dey Jan. de morns voor tryen doe word ws Hartman bern."

Hij huwde met Riem van Hermana , (wed. van Wytze Camstra ,
gest. 1555) en woonde met haar te Wirdum, vermoedelijk op Cam-
stra-state. Zijne moeder was ecne zuster van Hector van Hoxwier ,
wiens dochters met Egmond en Huchtenbroek huwden. Zie tekst,
bl. 404 en 405.

Volgens sommigen is hij ook gehuwd geweest met Kinsck van
Ropta (gest. 1581) , doch dit is zeker eene dwaling , dewijl Riem
(geb. vóór 1508) in of na 158.8 is overleden.

In eene acte van 31 Januari komt hij voor als tot de Verbon-
dene Edelen behoorende. - T. W. , II , 405 ; Stbk. , op : Galama ,
waar zijn geboortedag op 18 Februari wordt gesteld ; later vonden
wij bovenvermelde aanteekening zijns vaders. Marcus , bl. 80. - Zijne
zuster Wiek huwde met den hiervoor vermelden Jelte van Eehma.

20. Douwe van Glins (452) , zoon van Laes en Wilsck Uninga
Van Hoytema , die op de state Glins te, Dronrijp hebben gewoond ,
huwde met Tjets van Galama , zuster van Hartman , met wie hij
op gemelde state heeft verblijf gehouden , welk huis door zijnen
grootvader Taecke in 1548 was gebouwd en ook wel »'tBlaauw
Huis " heette.

Douwe vluchtte in 1567 , was in Januari 1568 te Emden en
werd den 9den dier maand gedagvaard en daarna gebannen. Later
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voegde hij zich bij de Watergeuzen en schijnt tegenwoordig te zijn
geweest bij de inneming van deu Briel. Kort daarna werd hij
gevangen genomen en te Groningen onthoofd. Zie bl. 510 van den
tekst. Tegenw. Staat van G-ron. , I , bl. 402 en vooral : Gron.
Bijdr. , V , bl. 332.

E. M. v. B. teekende nog uit zekere genealogie over deze echte-
lieden aan : »hebben te saein in ballingschap gewoont tot Einden ,
»ahvaer Douwe in den Heere is verslurven" (onjuist, zooals blijkt
uit den tekst t. a. pi.) »en Tiets daer na wedergekomen in 't land en
»weder gestorven binnen Leuwarden m 'tjaer van 1581 in Leu-
»warder leste merkt."

Stbk., op : Galama en Glins , waar 1568 als zijn sterfjaar wordt
vermeld; T. W. , I I , bl. 417; V. Gr., bl. 239 en de Aantt. al-
daar , bl. 240 ; Schotanus , Fr. Gesch. , bl. 766 ; Van Haren , »De
geuzen" (uitgave 1875), bl. 175 , noot 2 2 ; Kronijk van Rengers
ten Post, I , bl. 357 ; Chbk. , H l , bl. 726 en 752.

21. Pibo van Eaerda (429, 451 en 452, 462) wordt eender
onderteekenaars van het Verbond genoemd in een der brieven van
Viglius van Aytta. Hij was de zoon van Fedde en diens eerste vrouw
Saeck van Herwey , of van diens tweede vrouw Woinck van Jon-
gema , die zeer zeker op de state Herwey te Ternaard woonden .
die Pibo in 1558 , nog minderjarig zijnde , uit zijns vaders
nalatenschap erfde en waarop hij later , o. a. in 1567 , met zijne
vrouw His van Bootsma , van Eollum , ook verblijf heeft gehouden,
in welk laatste jaar hij de wijk nam.

In 1568 was hij te Emden , werd den 9den dier maand gedag-
vaard en daarna gebannen. Later voegde hij zich bij de Water-
geuzen. - T. W. , I I , bl. 448 , Viglii Epist. (II. v. P . , II , bl. 428};
?'Z\. , op: Haerda ; »Koll.land c a., geschiedk. beschr.", bl. 140 ;
Chbk., I I I , bl. 726 en 752; Fr. Volks-Alm., 1887 , bl. 64 en 76.

22. Edo van Heringa (430) , zoon van Eelcke en Womck van
Jongema , van Rauwerd , die te Marssum , zeer waarschijnlijk op
de aldaar gelegen Heringastate , verblijf hielden. Hij is niet gehuwd
geweest.

Als lid der Verbondene edelen komt hij voor in eene acte van
31 Januari 1567 , vluchtte in dat jaar en bevond zich in Januari
1568 te Emden, werd den 9den dier maand met verschillende
anderen gedagvaard en op den 20sten dier maand nog afzonderlijk

3
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met Cornelis Fonck. (Zie tekst bl. 453.) Later werd hij gebannen.
Hij stierf 31 Augustus 1575 en werd te Rauwerd begraven. -

T. W. , I I , bl. 455 en IV , bl. 413 ; Stbk. , op : Heringa en ver-
gelijk aldaar Aant. 31 ; Adell. Jaarboekje voor 1884, bl. 93 en 94.

Een zijner broeders , die na den dood van den hier genoemden ,
Edo werd geheeten , was Spaanschgezind ; zie T. W. en het Stbk. ,
t. a. pi. , alsmede de Conscriptio Exulum en het Adell. Jaarboekje ,
t. a. pi. ; Chbk., I I I , bl. 726 en 752 en Ant. Jz . , bl. 432.

23. Jouw van Heringa (422), zoon van Haring , (broeder van
Eelcke , vader van Edo) en His Aebinga , die te Hijum woonden ,
zeer zeker op Aebinga-state , huwde met Tiets van Harinxir,_ 'thoe
Heeg) en hield zijn verblijf waarschijnlijk te Heeg , terwijl hij'éven-
als zijn broeder Oene , die volgt, in 1568 en nogmaals 10 Sept.
van dat jaar verbannen werd - T. W. , I I I , bl. 456 ; Stbk. , op :
Heringa ; Marcus, Sent. , bl. 127 en Chbk., I I I , bl. 737 en 762.

24. Oene van Heringa (422, waar men in plaats van Douwe :
Oene moet lezen) , was een broeder van Jouw en huwde met Foo-
ckel van Aylva , met wie hij op Aebingastate te Hijum woonde.

Hij werd , evenals zijn broeder Jouw , bovengenoemd , in 1568
verbannen en 10 Sept. van dat jaar wederom , welk vonnis 26 Jan.
van dat jaar in Friesland werd afgekondigd.

Beiden stierven in 1575 en werden in de Kerk te Rauwerd bij-
gezet. - T. W. , I I , bl. 457 ; Stbk., op : Heringa ; Sent., bl. 127
en vergelijk daarmede 't Chbk. van Fr. , III , bl. 737 en 762, als-
mede Geogr. Woordbk. van Fr . , 1743 , op Hijum; Adell. Jaar-
boekje van 1884 , bl. 93 ; en bl. 21 en 22 dezer Bijlagen.

25. Wilco van ffoldinga (420 , 452, 462) , omstreeks 1536
vrij zeker op Holdingaslate te Anjum geboren , zoon van Botte en
Hack van Eysinga , huwde : a. met Tet Sjaarda , en b. vóór 1566
met Haring van Roorda , die in 1574 te Bremen overleed , terwijl
hij na 1577 ten derdenmale in het huwelijk trad met Helena van
Bimau , weduwe van Idzard van Douma (zie hierna: I I , no. 12),
met wie hij op Doumastate te Britsum woonde , waar hij in 1595
overleed. 1)

1) Volgens de overlevering üoü W. v. H. in de groote zaal van
het Holdingahuis (nu het Diaconiehuis in de Gr. Kerkstraat, te Leeu-
warden) in 1565 bijeenkomsten van edelen hebben gehouden. Dit



BlJ I i (JE B.

Uit een der brieven van Viglius van Aytta en uit eene oorkonde
van 31 Januari 1567 blijkt duidelijk , dat hij tot de Verbondene
edelen behoorde. Hij vluchtte daarom in laatstgenoemd jaar , toen
hij op Holdinga-slate verblijf hield en bevond zich in Januari van
het volgende jaar te Emden , terwijl hij in diezelfde maand werd
gedagvaard en daarna gebannen. Vermoedelijk was hij tegenwoordig
bij den slag van Heiligerlee en bevond zich in 1573 te Breinen ,
maar keerde vervolgens naar zijn Vaderland terug.

Rengers vermeldt van hem in zijne Kronijk , 1, bl. 326 : »W.
jiHollinga een westfriesch edelman vertoernde voorsz. entens seer
»mit etliche woerden," nl. Asinge Entens een »veenrich" van Jochem
Panser , die tot de Spaanschgezinden behoorde en zich in Mei 1568
in Appingadam bevond; zie ald. bl. 324 en 325. Zie voorts:
T. W. , I I , bl. 466 en III , bl. 543 ; Chbk. , I I I , bl. 707 ; Vi-
glii Epist. in H. v. P. , II , in 't Register; Stbk., op : Holdinga , en
Chbk. , I I I , bl. 726 en 752. - Zijn originele testament is in ons
bezit. Zijne bepalingen daarin omtrent de plaats zijner begrafenis
worden bij T. W. vermeld.

26. Rienck Hotzema (419, 420, 452), zoon van Gerlof Epes
Hotzema en Rints Camstra , werd vóór 1533 vermoedelijk te Beers
geboren. Hij was een volle neef van Viglius van Aytta en van den
verraderlijken Rommert Friesina. (Zie bl. 446 van den tekst.)

Hij schijnt gewoond te hebben te Aeguin in Idaarderadeel »op
v>de Bolle, 't welk om de Geuzenfaktie werd verbeurd verklaard."
Inmiddels wordt Franeker als zijne woonplaats aangewezen, toen
hij in 1567 de wijk nam. Hij was tweemaal gehuwd, maar de
namen zijner vrouwen zijn ons onbekend. 1)

In een paar oorkonden uit 1567 wordt hij »Geconi'edereerde"
genoemd. Hij bevond zich in Jannari 1568 te Emden en werd in
diezelfde maand gedagvaard en daarna gebannen. - T. W., I I , bl.
477 en de noot; Stbk. , aant. 1 3 , van Aytta en vergelijk: aant.
22* van Aylva van W. ; Chbk. , I I I , bl. 697 en 707 , 726 en 752.

27. Frans Huyghes (452 en 463) was de zoon van Leendert en
Anna Jacobsd. Buygers en werd te Leeuwarden geboren , waar zijn
vaedr • ïstreeks 1531 burgemeester was. Hij huwde met Geel van

wordt ook van 't Martenahuis en Muntenburg gezegd. «• Eekhoff, Leeuw.,
I , bl. 348; Cat. Kunstverz., bl. 165, 181 en 182.

1) Dissertatie van Mr. J. Minnema Buma, bl. 14 en 15 der Bijlagen.
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Bootsaia , uil Kolliiin , waar hij in 1567 schijnt verblijf gehouden
te hebben en vanwaar hij de wijk naar Emden nam. Althans hij
bevond zich in die stad in Januari 1568, maar nam in Mei daarna
deel aan den slag: van Heiligerlee. Den 9den Januari van dat jaar
gedagvaard , werd hij daarna verbannen. Later teruggekeerd, werd
bij in Nov. 1578 , niet zonder veel tegenkanting van de zijde van
Rennenberg , tot secretaris van Kollumerland c. a. gekozen en ver-
wisselde deze betrekking in 1582 met die van ontvanger der Kloos-
tergoederen in Oostergo , maar bleei' te Kollum wonen. - T. W. ,
I I , bl. 482 ; Stbk. , op : Bootsma ; Oork. van St. Anth. Gasthuis
te Leeuwarden, in 't Register; K. en N. K. geschiedk. beschr., bl.
70 en '141 en Plaatsbeschr. van Koll. land c. a., Ie Ged., bl. 121.
Zie: Eekholi", Beschr. van Leeuw., op: »Huyghes-huis." - De Vrije
Fries, XI, bl. 434 ; Chbk. , I I I , bl. 726 en 752.

28. Jelle Jacobsz. (422 en 453) , zoon van zekeren Jacob Jelles
(of Aegidius) , die in 1533 burgemeester van Leeuwarden was, ter-
wijl de naam zijner moeder ons onbekend bleef.

Hij huwde Trijn Hoppers en was in 1564 schepen te Leeuwarden.
Later vluchtte hij , en werd 10 Sept. 1568 verbannen , welk von-
nis den 26 Januari daarna in Friesland werd gepubliceerd. Ook
was hij vroeger en wel vóór 26 Juni van dat jaar reeds gebannen.
Waarschijnlijk vluchtte hij naar Emmerik , dewijl zijne vrouw aldaar
later overleed. - T. W. , II , bl. 483 en III , bl. 545; Stbk., op:
Hoppers ; Oork. St. Anth. Gasth. , te Leeuwarden , bl. 343 en 587.
Marcus , Sent. , bl. 127 ; Chbk., I I I , 737 en 762.

29. Jfessel van Ostheim (453 en 462) , zoon van Hans en Fo-
ckel van Martena , huwde met Tet van Burmania. Zijn vader was
een vreemdeling, zeer waarschijnlijk een Duitscher, die met de
Hertogen van Saksen in Friesland was gekomen.

Hessel werd in 1565 grietman van Idaarderadeel, moest in 1567
vluchten , bevond zich in Januari 1568 te Emden en nam deel aan
den slag van Heiligerlee. Den 9den Januari 1568 gedagvaard, werd
hij daarna verbannen.

Zijne vrouw overleed in 1589 te Franeker en werd aldaar begra-
ven ; hijzelf is waarschijnlijk in Oostfriesland gestorven. - ï . W. ,
I I I , bl. 198 en IV , bl. 448 ; Stbk. , op : Burmania en Martena ;
De Vrije Fries , I , bl. 111 en XIII, bl. 205. - Volgens Dr. Van
Vloten , t. a. pi. , I , bl. 169 , was hij met Brederode uitgeweken ,
doch wij hebben, dit nergens bevestigd gevonden. - Dat de naam
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van dit geslacht Ostheim moet worden geschreven, wordt vermeld
op bl. 111 van het Iste deel van De Vrije Fries. - Chbk. , III ,
bl. 726 en 752.

30. Minne van Scheltema (452) , zoon van Gabbe en Tjels
Udsma , die op Groot-Scheltema onder Ferwerd verblijf hielden ,
terwijl in het plaatwerk : »Friesche Oudheden" wordt vermeld ,
dat Gabbe op Grool-Scheltema onder lîlija woonde.

Hij huwde met Tietke van Feytsina , met wie hij in 1567 te
Hallum woonde, vrij zeker op het aldaar gelegen Feytsma-state.
Hij bevond zich in Januari 1568 te Einden , werd den 9den dier
maand gedagvaard en daarna gebannen. Later kwam hij in het
Vaderland terug en overleed in 1597 Ie Hallum, terwijl zijne vrouw
reeds in 1578 was gestorven.

Volgens E. M. v. E. woonde er in 1557 een Jelger van Feytsma
te Hallum , wellicht de vader van genoemde Tietke. - T. W. , I I I ,
bl. 285 en Stbk, , op : Scheltema. - Men vindt eene afbeelding van
Gabbe's grafsteen in de » Friesche Oudheden." - Chbk. , III , bl,
726 en 752.

31. Sybe of Sybetli vaa Scheltema , een broeder van den voor-
gaande , huwde met Trijn van Feytsma , van Boxum , waar zij in
1559 en 1566 op Schel temastate hebben gewoond, welk huis in
het midden der vorige eeuw nog in wezen was.

In eene acte van 31 Januari 1567 wordt hij een der Verbondene
edelen genoemd en was dientengevolge genoodzaakt kort daarna de
wijk te nemen.

Volgens 't Registr.boek van Koll. land woonde Hessel, de vader
van Trijn , in 1555 te Boxum. - Aanlt. van E. M. v. B. ; Geogr.
Wbk. , 1764 ; T. W. , III , bl. 287 ; Chbk. , I I I , bl. 707; Stbk.,
op : Scheltema. 1)

32. Gabbe Selsma (408 , 452 en 463) , zoon van Gabbe Selsma ,
die de oude werd genoemd , waarom zijn zoon : »jonge Gabbe Sel-
sma" werd geheeten. De naam zijner moeder bleef ons onbekend.

1) Hun broeder Syds of Sitæus, gehuwd met Tjemck van Aylva,
wordt in zekere oorkonde genoemd: „een groote rebel en geus," wes-
halve in Januari 1582 zijne goederen werden geschonken aan zekeren
Johan van Blankenoort, waarschijnlijk in Groningen woonachtig. —
Feith, Register van het Arehief enz., h. a. no. 19. - Hij leefde nog
in 1585; K. en N. K. geschiedk. beschr., bl. 83.
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» .> Jonge Gabbe" was wijnheer en woonde te Leeuwarden in »den
Vergulden Helm," waar ook zijn vader » placli te wonen."

Hij was gehuwd met Jees Wybrantsdr. , die 9 Aug. 1568 werd
gedagvaard en 22 October daarna gebannen , dewijl zij in haar
huis Raephorst, Huchtenbrouck en Egmont had ontvangen en ont-
haald. Zelfs had zij gedoogd , dat vele Verbondene Friesche Edelen
voor haar huis hunne Wapenborden gehangen hadden, met het
bijschrift : »Lang leven de Geusen."

Selsma bevond zich in Januari 1568 te Einden , werd den 9den
dier maand gedagvaard en daarna gebannen en begaf zich onder de
vanen der Nassausche Graven. Hij woonde de slag van Heiligerlee
bij , maar ontkwam en woonde in 1571 te Einden.

' T. W. , I I I , bl. 291 ; Slbk. , op : de With , Bijlage Buma ,
aanl. 14 ; » Oud en Nieuw," door Scheltema , I I , bl. 152; Eek-
hoff, Leeuw., I I , bl. 433 ; Viglii Epist., in H. v. P . , I I , bl.
407 ; De Vrije Fries , IX , Aanlt. van Anth. Jz. , enz.

In de Navorscher , jr. 27 , bl. 557 , worden lacob Seldenrick
en zijne vrouw de ouders van Gabbe de jonge genoemd , maar uil
de Oork. van het St. Anth. Gasthuis te L. , blijkt voldoende , dal
deze lacob Thijszoon Seldenrick en Rixt Gabbes, in 1531 ie
Leeuwarden woonachtig , de ouders waren van Gabbe de oude, die
aldaar omstreeks 1542 leefde; aldaar : bl. 242 , 320 , 375 , 394
en 416 en de noot op de laatste bladzijde. - Chbk., I I I . bl. 726
en 752.

33. Wyger van Sytsma (452) , waarschijnlijk een natuurlijke
zoon van Frans van Sytsma en Kinsck van Tjaerda , huwde met
Auck van Jellinga , weduwe van Taecke van Mockema.

Hij bevond zich in Januari 1568 te Einden , werd den 9den dier
maand gedagvaard en daarna gebannen , terwijl hij zich later bij
de Watergeuzen voegde. T. W. noemt hem niet. - Zie: Stbk., I I ,
bl. 248 en V. Gron. ; Chbk., I I I , bl. 726 en 752.

34. Alle Teijes (451 , 452 , 462) , omstreeks 1567 Burge-
meester van Leeuwarden , vluchtte in dat jaar , vermoedelijk naar
Groningerland , waar hij bezittingen schijnt gehad te hebben. Im-
mers , hij wordt in een »cohier oi't registre van den gegoeden fu-
»gitiven," die in de stad Groningen , zoowel als ten platte lande
werden gedagvaard , aangeduid als : »Alle Theys vuyt Westvrieslandt."
Dit register is gedagteekend : 9 Juli 1569. 't Is echter waarschijn-
lijk , dat hij toen niet meer in leven was. (Zie rubriek II , no. 3.)
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In Januari 1568 was hij te Emden, op den 9den van welke
maand hij reeds met vele anderen was gedagvaard , terwijl hij zich
vervolgens in Mei daarna bij de graven van Nassau voegde en zeer
zeker later werd verbannen , hoewel wij dat nergens vermeld vonden.

Hij huwde met Machtelt Dircksdr. , die den 9den Augustus van
laatstgenoemd jaar gedagvaard en den 22sten October daarna ver-
bannen werd, omdat zij de nieuwe leer aanhing niet alleen, maar
bovendien haar man daartoe had overgehaald.

Te Water vermeldt, dat Alle Teijes volgens opgave van E. M, v.
B . , van de algemeene vergiffenis werd uitgesloten , doch wij vonden
dit overigens nergens vermeld en wij vermoeden, dat dit niet hem,
maar zijn ambtgenoot Tjerck Walles (die volgt) betreft. Op de lijst
der personen , die van het »pardoen" van 7 Juni 1574 ('t welk
volgens Chbk. , I I I , bl. 1043 in Aug. van dat jaar in Friesland
is gepubliceerd) werden uitgesloten , vermeld bij den geschiedschrijver
Bor , t. a. pi. , 1574 , lol. 29 vso. (zie ook : Schotanus, t. a. pi.,
f'ol. 788) komen van de Friezen alleen voor : Sipcke Ansckes, van
Oosterzee; 1) Oene en Wyhe van Grovestins (zie hierna); Tiet e van
Hettinga (zie hierna) ; Ioachim lansz. Vermeer, predikant te Fra-
neker, maar volgens Marrus, Sent. , bl. 208 : JoacJdm Joestz. Ver-
nier , zie : Bijlage C hierna ; Boecke van Martena (zie hierna); Tzom-
me Rollema (zie hierna) ; Syvert liompckes en Derck Willemsz., van
Leeuwarden (zie hierna) , bij Schotanus genoemd : Harcke Willens,
van Leeuwarden , terwijl hij ook nog noemt : Tjerck Walles. - T.
W., I I I , bl. 328 en IV , bl. 543 ; Van Hasselt, Bijdragen, I ,
bl. 371 ; Chbk. , I I I , bl. 726 ; De Vrije Fries , IX , 't. a. pi.

35. Tjerk Walles (414 , 450 , 451 , 452 en 462) , evenals de
voorgaande omtrent 1567 burgemeester van Leeuwarden, huwde
met Rinsck Jorritsdr. van Andringa. (Zie hierna op : Andringa.)

Hij verzette zich met nadruk tegen de Spaansche regeering, hield
o. a. in September 1566 eeue vergadering ten Stadhuize, waarin
hij op hevigen toon zijne grieven uiteenzette. Ook nam hij deel
aan het avondmaal en beschermde de Hervormde leeraars , die hij ,
ioen zij ingevolge het vonnis van Aremberg de stad moesten ver-
laten, met »groote droeffenisse" uitgeleide deed op den 12den Jan.
van het volgende jaar.

1) Misschien een broeder van Pier Ansckes, grietman van Lemster-
land. Zie: Van Sminia.
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In Januari 1568 bevond hij zich te Emden, werd den 9den dier
inaand gedagvaard , en den 8sten Maart nogmaals , terwijl hij later
werd gebannen.

In Mei van dat jaar was hij tegenwoordig geweest bij den slag
van Heiligerlee , terwijl hij volgens Schotanus bij de algemeene ver-
giffenis van 7 Juni 1574 werd uitgesloten (zie hiervoor op : Alle
Teijes), heigeen ook Winsemius in zijne Historie, bl. 206 , op
goede gronden verhaalt. Te bejammeren is het zeker, dat zijne
aanteekeningen over de tröKTslen in die dagen , evenals die van zijn
lotgenoot Sybolt van Aysma , zijn te loor geraakt. Winsemius
heeft ze echter gekend en gebruikt, zooals o. a, blijkt uit zijne
» Historia ," bl. 206. - T. W. , I I I , bl. 368 ; Gabbema, Leeuw.,
bl. 451—454 , 457 , 483 , 486 , 487 , 508 en 513; De Vrije Fries,
dl. IX (Anl, Jz.) , o. a. bl. 402 , 433 enz. ; Schotanus , t. a. pi.,
bl. 747 ; Stik., I I , bl. 20 : Andringa , 3de fragment, aant. 2 en
vergelijk het Stbk. van Ferwerda.

Zijne weduwe leefde nog in 1607 en stichtte toen o. a. met de
wed. van Ritscke v. Eysinga (zie hiervoor) , in de Bollemansteeg te
Leeuwarden , de zoogenaamde Bollemanskamers ; Leeuw., door Eek-
hoff, I , M. 125. - Chbk. , I I I , bl. 726 en 752, alsmede Ant.
Jz. , bl. 433 en bl. 453 van den tekst.

36. Doylze Wingia (452), door Gabbema bijgenaamd : » toe
Abinga ," was, naar men wil, op grond eener acte van 1554, de
zoon van Remmert van Wingia of »Wynia," De naam zijner moe-
der bleef ons onbekend en overigens schijnt hij van Blija afkomstig
geweest te zijn , waar zijne ouders op Aebingastate zullen hebben ge-
woond. Misschien was hij gehuwd met Jick Binnertsdr. Echtcls.

Inmiddels leefde er terzelfder tijde een naamgenoot van dezen ,
die de zoon was van Sjuck en Frau van Ileynsma, iets, wat T. W.
niet schijnt geweten te hebben.

Een Doylze Wingia werd 9 Januari 1568 gedagvaard en bevond
zich in diezelfde maand te Emden , volgens Gabbema , t. a. pi. ,
die hem daar Doytze Wingia »toe Abinga" noemt. Later werd hij
gebannen.

Doytze Sjucksz. van Wingia, die volgens het Stbk. de balling zou
zijn , hetgeen wij betwijfelen , huwde met Eeck 1) of met Auck van
Burmania en was zeker dezelfde , als die in 1570 Rentmeester van
Leeuwarden was. Volgens T. W. , I I I , bl. 380 , bevond de bal-

1) Oork. St, Anth. Gasthuis, te Leeuw., bl. 420, noot.
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ling zich in 1575 nog in Oostfriesland , maar Carolus verhaalt t.
a. pi. , bl. 194 , dat hij in 1573 is overleden. 1)

T. W. , t. a. pi. en I I , bl. 54 ; Dr. J. R. , G. d. H. , bl. 135 ;
Koopinans , »Het Notariaat in Friesland", bl. 163 ; Winsemius, Kro-
nijk , fol. 550 ; Oork. v. h. St. A. G. te L. in 't Register; 't Stbk., op :
Jeltinga , aant. 14 , Tdtsma , aant. 10 en Burmania, aant. 31 ;
Oorkonde van Juli 1570 op het Prov. Archief van Friesland. —
Zie ook . Ant. Jz. (Vr. Fr. IX) en Gabbema , t. a. pi. - Carolus ,
t. a. p. - Chbk. , III , bl. 726 , 737 en 752.

11. *)

1. //'altMe van :Aylva, volgens 'f. W. een broeder van Pielcr ,
hierna gemeld , maar meer waarschijnlijk zoon van Tjacrd en Rints
van Galama, die op Aylva-state te Witmarsum woonden. Hij werd
gebannen en was gehuwd met Franske Groestra, die hem over-
leefde. - T. W. , I I , bl. 168 en Slbk., 6e gen. van Aylva. -
Chbk. , I I I , bl. 737.

2. Focke van Aysma (451), zoon van Schelte en Tjets van
Aesgema, waarschijnlijk op Lauta-state te Wier, vóór 1510 gebo-
ren , was, voorzoover bekend , ongehuwd.

In 1564 en '67 was hij Schepen van Leeuwarden en vluchtte
in laatstgenoemd jaar , waarop hij 9 Januari 1568 gedagvaard en
daarna gebannen werd.

Hij was eenigen tijd te voren met Dr. Doecke Titlema , over
wien hierna, naar Antwerpen gezonden, om tegenwoordig te zijn
bij het bekende aanbod aan den Koning van Spanje , van 30 tonnen
gouds, om vrijheid van geweten en godsdienst te verkrijgen.

ï . W. , I I , bl. 4 7 , 171 en 479; Stbk., op: Lauta en Sent. van

1) Dewijl die Doytze Wingia , die met Eeck v. Burmania huwde,
volgens Oork. v. h. St. A. G. , in 1570 te Leeuwarden was, zal niet
deze, maar de andere te Blija hebbei^ewoond en de door Carolus
en Fr. v. Inthiema bedoelde balling zijn geweest. Vreemd is het, dat
Carolus het jaar 1573 als zijn sterfjaar vermeldt en T. W., III , bl. 380 ,
verhaalt, dat hij in 1575 nog in leven was; zou dit 1573 moeten zijn?

*) Men zie vooral bl. 19 en 23 hiervoor.
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Mareus, bl. 129 en 168. - Vergelijk over de 30 tonnen gouds,
bl. 399 van den tekst. - Chbk., I I I , bl. 725 en 752.

3. Sybolt van Aysma, volle neef van Focke, daar hij een zoon
was van Schelte's broeder Hothje, terwijl de naam zijner moeder
ons onbekend bleef. - In 1534 werd hij geboren, zeer waarschijn-
lijk op Aysma-state-<l Beetgum , woonde omstreeks 1567 te Leeu-
warden en is viermaal gehuwd geweest. Hij was in laatstgenoemd
jaar genoodzaakt te vluchten , werd daarop 9 Januari 1568 gedag-
vaard en daarna gebannen. In het volgende jaar bevond hij zich
te Einden , daar hij toen in de Groote Kerk aldaar huwde met zijne
tweede vrouw Machtelt Dircksdr., vermoedelijk de weduwe van
Alle ïeijes , die althans in Sept. 1568 niet meer schijnt geleefd te
hebben en over wien men zie bl. 38 , no. 34 hiervoor. Later
kwam hij in het Vaderland terug, werd tot ontvanger aangesteld
en woonde vrij zeker te Wirdum, waar hij in 1604 overleed en
begraven werd. - ï . VV., I I , bl. 178 en Stbk., op: Lauta, ook
Aant. 15 aldaar. - Chbk., III, bl. 726 en 752.

4. Everard Arckens óf van Arckens, zooals Ant. Jz. hem
noemt, woonde te Leeuwarden en nam mede in 1567 de wijk,
waarop hij met 20 zijner lotgeuooten den 9den Augustus 1568
werd gedagvaard. Daar hij niet ter verantwoording verscheen ,
werd hij den 22sten October daarna verbannen, omdat hij de Her-
vormde predikatiën zeer begunstigd had, terwijl zijne vrouw op
haar aandrijven naar de Swingliaansche wijze getrouwd was en met
zijne aanhangers tegen wil en dank van den Pastoor en Koster de
Sacristie overweldigd had, om aldaar de psalmen te zingen. —
Den 29sten Januari 1569 werd zijn vonnis in Friesland gepubli-
ceerd. - T. W., I I , bl. 159; Mareus, bl. 166; Chbk., I II , bl.
744 en 762.

5. Gentme van Burmania, zoon van Douwe, Drossaard van
Harlingen en Admiraal van de Zuiderzee en Saepck van IJdsma ,
werd vermoedelijk op Juwsma-state te Ferwerd geboren. Hij was
eerst gehuwd met Jouck, zuster van Pibo van Haerda, daarna met
Jel, zuster van Watthie van Aylva en heeft zeer waarschijnlijk op
evengenoemde state te Ferwerd gewoond, die hij van zijne moeder,
welke met den ongelukkigen Jemine of Gemme Herjuwsma was
getrouwd geweest, zal hebben geërfd en waarop hij 28 November
1602 is overleden, terwijl hij in de kerk van dat dorp is bijgezet,
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Van wege den adel van Friesland was hij tegenwoordig bij den
eed en huldiging van Koning Philips I I , te Brussel in 1555, bij
welke gelegenheid hij geweigerd zou hebben den eed knielende af te
leggen, de merkwaardige woorden daarbij uitsprekende: »Dy Frie-
zen knielje allinne for God," hetwelk aanleiding zou hebben gege-
ven , dat men hem met den eerenaam van »Standfries" betitelde.

Toen hij later werd gebannen, begaf hij zich met zijne vrouw
Jel van Aylva naar Keulen, in welke stad hij zich in 1579 in ge-
zelschap van Aggeus van Albada en andere Friesche ballingen ge-
durende eenigen tijd ophield , doch later keerde hij weder naar zijn
Vaderland te rug . ' - T. W., I I , bl. 309 en I I I , ' b l 497; Stbk'.,
op: Burmania; De Vrije Fries, X, bl. 176 en 177 en Winsemius.
Hist., fol. 396. - Chbk., I I I , bl. 737.

6. l/jicke van Burmania, zoon van Hero , broeder van Gemme,
en zijne eerste vrouw Frau van Stenstera, volgens anderen van
Hero's tweede vrouw IJmpck van Glins. Hij huwde met Rinsek
van Roorda en werd, naar men wil, het »Litze Geusken" bijge-
naamd , hetzij wegens zijne jonge jaren of wel, omdat hij misschien
klein van persoon was.

Evenals zijn oom Gemme, later gebannen, vluchtte hij. In
Friesland teruggekeerd, overleed hij aldaar in 1615 en werd,
evenals zijne vrouw, te Stiens bijgezet , waar hij vermoedelijk op
Burmania-state, aleer Haijema genoemd, zal hebben gewoond. -
T. W., I I , bl. 312; I I I , bl. 497 en IV, 409; Stbk., op: Bur-
mania; Geogr. Wdbk. van Friesland van 1746 op: Stiens; Chbk.,
I I I , bl. 737.

7. /Fouter Goquilla óf Goquillan, in 1554 en 1563 notaris te
Leeuwarden, werd 9 Januari 1568 gedagvaard en daarna gebannen. -
Oork. van het St. Anth. Gasth., bl. 345 en 610 en Koopinans:
»Het Notariaat" enz., bl. 163; Chbk., I I I , bl. 726 en 752.

8. Sydts van J)onia, zoon van Keinpo en Tjemck vanEminga,
die zeer waarschijnlijk woonden op Hemmema-, ook genoemd Do-
niastate, onder Menaldum en nabij Beetgum, welk huis afkomstig
zal zijn geweest van Kempo's moeder Syds Hemmema.

Hij huwde met Jouck van Stenstera, die reed* 19 April 1561
te Menaldum overleed en zeker aldaar in de grafsieue harer voor-
ouders is bijgezet. Hij werd verbannen en zijn naam den 26sten
Juni 1568 afgelezen. Zijnen knecht Bocke, die 22 October van dat
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jaar verbannen werd, beschuldigde men, dat hij gebeeldstorrnd had
in de kerk van Beetgum en daartoe bekwame werktuigen gebruikt
had. Zie Bijlage C, II .

Sydts vluchtte niet, zooals velen zijner lotgenooten , naar 't bui-
tenlai^_^ maar bleef, zoo het schijnt, rustig op zijne state te Me-
nalduni wonen en bemoeide zich met niets, »aenmerckende d' im-
»potentie ofte zwackheydt zynder lichaeni, als zynde een gebroeken ,
»ende meest een blindt man." Toen echter de Watergeuzen in
1572 »voor ende in den Meytydt, ende daer nae" meermalen bij
de Nieuwe zijl op het Bildt aan wal stapten, plunderden en vele
inwoners gevangen namen, achtte hij zijne woonplaats minder vei-
lig , te meer omdat hij wegens zijn ziekelijken toestand »geene
»resistentie zolde konnen doen, ende 't ongeinack van die gevan-
»ckenisse onmoegelick, zonder verlies zyns lyffs ende leven, lange
»conde verdraegen." Hij begaf zich daarop naar Franeker, maar
het ongeluk scheen hem te vervolgen, want, zooals wij zagen, werd
die stad in 't laatst van Augustus door de Geuzen ingenomen , zoo-
dat er niemand uit of in kon. Toen echter de Geuzen vandaar
verdreven waren, nam hij de wijk naar Breinen, waar hij »in Fe-
»bruario Anno 1573" overleed en aldaar begraven werd onder
»een buitengemeen grooten grafsteen," zijnde »een zwarte, harde
»steen, er uitziende als een toetssteen , zooals de goudsmeden ge-
»bruiken, uit één stuk , en met eenen klank als van metaal." Von
Uffenbach, een Duitscher, die in 1710 leefde en toen ons Vaderland
bezocht, vermeldt ons dit van dien steen en voegt er bij, dat hij
hem heeft zien liggen bij »de deur van hel raadhuis." Hij zegl
daarvan nog, dat hij in zijn leven nog nimmer zulk een grooten
steen gezien had, dat hij 10 voet lang, 6 voet breed en 1 voel dik
was en dat het was »de lijksteen van Sixtus à Donia , Phrisius."
Verder verhaalt hij : »In het midden was zijne beeldlenis, aan de
»beide kanten /ides et spes (de trouw en de hoop). Boven stond de
»naam van den meester steenhouwer: Pieter Dircks, 1574j (te
»weten, jaar). Het is zonde , dat deze steen , buiten deur liggende ,
»door afslijting zal verdwijnen." Zie De Vrije Fries, VI , bl. 379;
in de noot 65 aldaar wordt gezegd : »In het Stamboek niet te vin-
»den," doch dit is onjuist, want hij komt voor in de genealogie
van Harinxina-Donia; zie aldaar ook aant. 43.

Na zijn overlijden was zijn broeder Sierck, van Bilgaard, voogd
over zijne, kinderen. Deze zond in December 1575 een requesl aan
de regeering ten behoeve dier kinderen met betrekking tot hunne



KT.TT, A<; F: E . 45

vaderlijke goederen, die men dreigde te confisqueren. Hierover
kan men eene belangrijke oorkonde lezen, waaruit wij ook voor
een deel het bovenstaande hebben geput, op bl. 1042 en 1043 van
het 3de deel van het Charterboek.

Verder zie men bl. 517 van den tekst; T. W., I I , bl. 337;
Stbk., op: Donia, Stenstera en Hemmema; Schot., Beschr. van
Friesland, op: Menaldumadeel en de kaart aldaar; Marcus,bl. 166
en Carolus, t. a. pi., bl. 84, 151 en .194; Chbk., I I I , bl. 737.

9. Douwe van Douma zal de zoon zijn geweest van den beken-
den Jancko Douma (van Oeneina) en Teth Lucrsma.

Hij werd gebannen en zijn naam den 26sten Juni 1568 afgelezen.
'f. W. , I I , bl. 346 ; Stbk., op : Douma van Oenema , vooral aant.
32, volgens welke hij niet in 1565 overleed, zooals in den tekst
van het Stamboek staat, maar zeer waarschijnlijk nog in 1571
leefde; Analecta, H. v. P . , I , bl. 384; Chbk. , ' I II , bl. 737.

10. Erasmus van Douma (463) , zoon van Jancke Douma , van
Langweer en Mary van Burrnania, werd waarschijnlijk op Douina-
state te Langweer geboren. Hij huwde Athcke van Burmania ,
woonde te Langweer en was kapitein over eene bende krijgsvolk bij
Heiligeiiee en werd dientengevolge later gebannen. Nadat hij in
het Vaderland was teruggekeerd, werd hij in 1577 grietman van
Doniawerstal. Drie jaren later werd hij gevangen genomen, den-
kelijk door de Spanjaarden, maar overleed in het volgende jaar en
werd te Langweer bijgezet. Zijne vrouw stierf kort daarna in het-
zelfde jaar en werd te Harlingen begraven. - T. W., I I , bl. 349 ;
Stbk. en V. Sminia, bl. 344; Chbk., I I I , bl. 737. '

11. Foppe van Douma, broeder van den voorgaande, werd
evenals deze gebannen, stierf ongehuwd in 1592 en werd te Leeu-
warden begraven. - T. W., I I , bl. 349 en Stbk., op : Douma;
Chbk., I I I , bl. 737.

12. Idzard van Douma, broeder van de beide vorigen, werd
mede gebannen. Hij huwde met Helena van Bunau en overleed in
1577, waarop hij te Britsum, waar hij zeker gewoond heeft, be-
graven werd. Zijne weduwe hertrouwde met Wilco van Holdino\a,
hiervoor bl. 34 gemeld. - T. W., t. a. pi.; St£L.., op: Douma
en Holdinga; Chbk., I I I , bl. 737.
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13. JFiger van Eelsma, vader of broeder van Jelte op
bl. 29 hiervoor vermeld, huwde met Doutzen van Douma en
woonde m ̂ h a a r op Eelsma-state te Sixbierum. Hij werd verban-
nen en zijn naam den 26sten Juni 1568 afgelezen. - T. "W., I I ,
bl. 367; Stbk., op : Eelsma ; Chbk., I I I , bl. 737.

14. Botte van Eminga, zoon van Menno en Eelck Jaerla,
huwde met Syts van Tjaerda, met wie hij op Jaerla-state te Wet-
zens woonde, in de kerk van welk dorp zij beiden werden bijgezet.
Hij werd gebannen en zijn naam 26 Juni 1568 afgelezen. - T. W.,
I I , bl. 374; Stbk., op:'Eminga en Chbk., I I I , bl. 737.

15. Syds van Eminga, broeder van Botte, was gehuwd: a.
met Doedt van Sjaerda, met wie hij op Wobbema-state op de
Schingen heeft gewoond, hetwelk in 1548 werd gebouwd; b. met
Trijn van Roorda, die op de Schingen werd begraven. Ook hij
werd verbannen en zijn naam 26 Juni 1568 afgelezen. Hij over-
leed in 1605 en werd op de Schingen begraven. - T. W., I I , bl.
379; Stbk., op: Eminga en V. d. Aa, Aardr. Wbk., op : Schin-
gen. Chbk., I I I , bl. 737.

16. Hessel van Eminga, broeder van Sjuck, hiervoor op bl.
31 vermeld, werd in 1542 geboren en huwde met Wiek van Her-
mana. Zij overleed 19 Oetober 1592 en hij 8 Augustus 1605,
terwijl beiden te Goulum werden begraven. - T. W., I I , bl. 375
en Stbk., op : Eminga. Chbk., I I I . bl. 737.

17. Ætscke of Focke van Eysinga; zie over dezen bl. 30
hiervoor.

18. Sierck Fongers, bij T. W. niet vermeld, werd 9 Januari
1568 gedagvaard en later gebannen. - Chbk., I I I , bl. 726 en 752.

19. Gornelis Fonck, geboren te Leeuwarden in 1523, in 1562
schepen, in het volgende jaar burgemeester en in 1567 »Rente-
»meester der stadt Leeuwerden." Den 9den en 20sten (tevens met
Edo van Heringa, zie: I , bl. 24 hiervoor) Januari van het vol-
gende jaar werd hij gedagvaard en later gebannen. Mogelijk heeft
hij in Mei van dat jaar onder de vanen der Nassausche graven bij
Heiligerlee gestreden; zie daarover in : Bijlage C. - Oork. St. Anth.
Gasthuis te Leeuw., bl. 491 en 603; De Vrije Fries (Anth. Jz.), bl.
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434 en vergelijk: Schotanus, t. a. pi., bl. 747 ; Chbk., I I I , 1)1.
726 en 752 en Ant. Jz. , bl. 432.

20. Atte Fernia, vermoedelijk zoon van Atte en Trijn van
Roorda, en gehuwd met Ansck van Roorda, die in 1572 als zijne
weduwe voorkomt.

Hij werd gebannen en zijn naam den 26sten Juni 1568 afgelezen. -
T. W., I I , bl. 396; Stbk., op: Roorda (met de baar), gen. 6 en
8 en aant. 19a; V. Sminia, bl. 243; Chbk., I I I , bl. 737. 1)

21. Seerp van Galama (439) , broeder van den vroegeren ver-
melden Hartman van Galama en zwager van Jelte van Eelsma , werd
25 October 1528 geboren en huwde His Sydsdr. van Botnia, met
wie hij op de state Hoxwier te Mantgum woonde.

Hij werd verbannen en nam daarop de wijk. De Spaanschge-
zinde Carolus verhaalt, dat zijne vrouw hem met zeven kinderen
in den barren winter volgde en de ellendigste wederwaardigheden
verdroeg met een voorbeeldig geduld en mannelijken moed.

In 1572 was hij in Friesche krijgsdienst, werd in 1577 griet-
man van Baarderadeel en overleed 22 Januari 1581 op zijne state
Hoxwier, waarna hij in de kerk te Mantgum werd begraven, ter-
wijl zijne vrouw in 1593 stierf.

T. W., I I , bl. 406 ; Stbk., op : Galama ; V. Sminia, bl. 228 ;
Fr. Volks-Almanak, voor 1853, bl. 28 (Korte levensbeschrijving).
Zie de noot op bl. 474, alsmede : Bijlage C. - Zijn: » Epitaphium"
of grafschrift wordt vermeld op bl. 103 van de » Frisia Nobilis."
Chbk., I I I , bl. 737.

22. Taco van Galama, zoon van Sicke en Jelst Taeckesdr. van
Heemstra, huwde met Auck Tjessens en volgens anderen ook met
Hil Jansdr. van Keppel. Hij werd gebannen, maar stierf kort
daarna, den 3den November 1568, op zijne state Blinckstra te
Akkrum, in de kerk van welk dorp hij werd begraven.

1) Volgens T. W., t. a. p]., was Schelte Andla in Mei 1559 voogd
over de kinderen van „Anthoenis Fernije," doch daar Andla volgens
het Stbk. in 1550 stierf, zoo moet men in plaats van 1559 wellicht
1539 lezen, om welken tijd Atte dus moet zijn overleden. In de
Rentmr. Rek. komt Watze van Roorda in 1540 voor als Fernia's
opvolger als grietman.
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T. W., I I , bl. 409 en Stbk., op: Galama; Aantt. van E. M.
v. Burmania; Chbk., I I I , bl. 737.

23. Edo van Gerbranda, zoon van Jan en Tjets van Gosliiiga,
hun-de Jel van Douma, die hem overleefde, terwijl hij 22 Septem-
ber 1595 testeerde. Hij had bij deze zijne vrouw geene kinderen,
maar liet een natuurlijken zoon na, Douwe geheeten. Hij was ter-
zelfder tijd gebannen als de voorgaande. - T. W., I I , bl. 412 en
Stbk., op: Gerbranda; Chbk., I I I , bl. 737.

24. Frans Gerritz. werd eveneens in 1568 gebannen. - ï . W. ,
I I I , bl. 413 en Chbk., I I I , bl. 737.

25. Tjepcke van Gostinga, zoon van Feijo en Jens Sjoerda van
Kollum, vermoedelijk op Goslinga-state te Driesum geboren , waar
hij later met zijne vrouw Anna van Liauckama zal hebben gewoond.

Hij werd in 1568 gebannen en later in het Vaderland terugge-
komen, stierf hij 20 Maart 1581 en zijne vrouw 2 Juli van het
volgende jaar. Beiden werden in de kerk van Driesum bijgezet. -
T. W., I I , bl. 420 en I I I , bl. 534; Stbk., op: Goslinga; Chbk.,
I I I , bl. 737.

26. Oene van Grovestins, zoon van Idzard en Tjets van Unema ,
woonde in 1567 te Marssum en huwde Teth Uninga van Hoytema.
Hij vluchtte met zijne vrouw en kinderen in dat jaar, dewijl hij
verbannen was, maar keerde later naar het Vaderland terug en
kreeg in 1572 bevel over eenige ruiters, terwijl hij twee jaren later
van de algemeene vergiftenis werd uitgesloten. Hij stierf in of na
Mei 1583. - T. W., I I , bl, 423 en Stbk., op: Grovestins. - Zie
hiervoor op : Alle Teijes. - Chbk., I I I , bl. 737.

27. Jorrit Hania, zoon van Seerp en N. van Andringa , woonde
met zijne vrouw IJdt van Aetsma o. a. in 1569 te Roordahuizum,
vermoedelijk op de state Eekma , waar zijn grootvader Broer Hania
eertijds ook had verblijf gehouden. Hij werd gebannen en is eerst
na 20 Mei 1602 overleden, daar hij toen testeerde.

Op het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt zich een portret,
vervaardigd door een onbekenden schilder, maar met het opschrift :
» Monsieur de Hania." In den Catalogus van die verzameling wordt
op bl. 63 het vermoeden geuit, dat daarmede een der drie Hania's
wordt bedoeld, die op het Verbond zouden geteekend hebben, vol-
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geus Te Water : Jorrit of Ollo, die volgt, ol' .Leo, die hierna in
rubriek no. I I I dezer Bijlage zal worden vermeld. - ï . W., II,
bl. 447 en Stbk., op: Hania; Geogr. Woordenb. van Fr., 1743;
Chbk., I II , bl. 737.

28. Ollo Hania was wellicht zoon van Wigle eu alsdan een
neef van Jorrit, hiervoor genoemd, terwijl de naam zijner moeder
ons onbekend bleef. Hij woonde in 1567 te Leeuwarden, maar
moest in dat jaar de wijk nemen.

Wij vonden hem alleen op de lijst van Ant. Jz. vermeld. -
T. W., I I , bl. 448 en Stbk., op : Hania, aant. 43 ; Anl. Jz., bl. 425.

29. Frans Hemmes (462) was advocaat, woonde ie Leeuwarden
en huwde met Hylck Oentzema, weduwe van Sybout Syboutsz. en
Sybrand Sybrandtsz., terwijl zij later hertrouwde met Wybe van
Grovestins. 1) Nadat hij in 1567 was gevlucht, voegde hij zich in
Mei 1568 onder de vendelen der Nassausche Graven. Daarop werd
hij den 9den Augustus van laatstgenoemd jaar met 20 andereu ge-
dagvaard en daar hij niet verscheen, den 22slen October daarna
verbannen , beschuldigd, dat hij een groot begunstiger was van de
nieuwe leer , gedurig de predikatiën der Hervormden had bijgewoond
en ook het Avondmaal mei Gabbe Selsma op Calvinistische wijze
gebruikt had; dat hij verder voor het huis van Heer Ivo ,
pastoor van Oldehove , groote moedwilligheden , zoowel met woor-
den als door daden en zelfs bedreigingen had gepleegd voor het huis
van Heer Frederick, vicarius te Nijehove, terwijl hij de Hervorm-
den tot advocaat had gediend. Ook had hij zich zeer onbehoorlijk
gedragen tegenover den Graaf van Aremberg, loen deze, wegens
de troebelen, begeerd had , dal de Hervormden , toen zij de wacht
hielden, het Kasteel niet zouden naderen. Zijn vonnis werd 26
Januari 1569 in Friesland afgekondigd. - T. W., I I , bl. 453 (ook
428) en III, bl. 540; Stbk., zie: Register en Marais, bl. 166;
Chbk. , III, bl. 744 en 762.

30. Otto van Herema, van Tjiim (?), op de lijst van Wesse-
ling: Heringsma genoemd , vermoedelijk zoon van Epe en Wisck
van Aylva, huwde waarschijnlijk met IJmck Ruurdtsdr. . . . . . . en

1) Vermoedelijk zal Sybout Syboutsz. eene foutieve schrijfwijze zijn
voor Sybrand Sybrandtsz. en zal zij vóór haar huwelijk met Hemmes,
alleen met dezen laatste zijn gehuwd geweest, over wien hierna no. 4(>.

4
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zal wel te Deersum gewoond hebben. Hij werd verbannen en over-
leed in 1583.

In hel Stbk. wordt in gen. 3 van Herema. van Deersum een
Otto gevonden, dien wij voor den bovenbedoelden houden. In aant.
32« op Herema van Tjuni aldaar wordt gezegd, dat in de genea-
logie Van Erp een Otto als zoon wordt gegeven aan eenen Epo van
Herema , die in 1585 stierf en diens vrouw Wisck van Aylva,
welke echtelieden volgens den tekst in het Stbk. geene kinderen
hadden. Dewijl nu onder de Verzameling van Oudheden van wijlen
B. Th. Baron van Heemstra Ie 's Hage zich een zilveren geuzennap
enz. bevond , versierd met de wapens van Ileerma en Aylva, die
op den Catalogus van den Verkoop dier Verzameling no. 4Ö9, toe-
geschreven werd aan Otto van Herema, zoo houden wij de opgaven
in de genealogie Van Erp voor juist. - Vergelijk bl. 396 van den
tekst. - T. W. , I I , bl. 453 en 457 en I I I , bl. 540; V. Sminia,
i. v. - Stbk. , op : Heerma. - Chbk. , I I I , bl. 737.

31. .Laex van Heringa, zoon van Hobbe en Doedt van Eelsma ,
vermoedelijk in 1544 te Hilaard geboren, stierf ongehuwd 25 April
1571. Ook hij werd gebannen en zijn naam den 26sten Juni 1568
afgelezen. - T. W., I I , bl. 456 en Stbk., op : Heringa ; Chbk. ,
I I I , bl. 737.

32. Homme van Hettinga (451 , 452 , 456 , 457 , 462 enz.) ,
zoon van Epo en Auck van Herema, die in de Hommerts, vrij zeker
op Hettinga-state aldaar verblijf hielden. Hij huwde met Trijn
van Rinia , die in 1574 als zijne weduwe voorkomt.

Omstreeks 1558 werd hij grietman van Baarderadèel, in welk
jaar hem, OJI verzoek van den Stadhouder Aremberg, door hel
Hof van Friesland werd toegestaan , »dat hij zich een tijdlang in
»den Krijgshandel buiten deze landen in dienst van Z. K. Maj. zal
»mogen begeven en dat Seerp Bonga de Grietenij voor hem zal
«waarnemen." In 1567 en wellicht reeds vroeger, woonde hij
op Hettinga-state te Jorwerd , maar vluchtte in dat jaar en voegde
zich, zooals wij zagen , onder de vendels van Graaf Lodewijk in
Mei 1568. In Januari van dat jaar gedagvaard en daarna geban-
nen , streed hij bij Heiligerlee en ook bij Jemmingen. Later begaf
hij zich bij de Watergeuzen en stierf vóór 23 April 1574. - Arch.
de la Maison d' Orange, I I I , bl. 230; T. W. , I I , bl. 457 en 459
(noot k.); Slbk. , op : Hettinga en vooral aldaar Nalezing , I I , bl.
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11; Van Sminia, bl. 226 en V. Gron., t. a. pi. , bl. 250;
Chbk , I I I , bl. 726 en 752.

33. Tiele van Hettinga (483 enz.), halfbroeder van Homme, was
grietman van Wijmbrilscradeel en huwde met Hylck van Galama ,
met wie hij op de voorvaderlijke state Ie Honnnerts woonde , in
welk dorp hij in 1561 kerkvoogd schijnt geweest te zijn. 1)

Zijne moeder heette Wypck van Hoytema.
Hij vluchtte en werd dientengevolge in 1568 verbannen. Latei-

keerde hij naar Friesland terug: en wijdde zich aan den krijgsdienst,
maar werd in 1574 van de algemeene vergiffenis uitgesloten. In
het volgende jaar streed hij dapper in Noord-Holland tegen de
Spanjaarden en is vermoedelijk drie jaren daarna gestorven , waarop
hij in de kerk te Hommerts zal zijn bijgezet. Een grafgedicht op
hem wordt in het Stbk. vermeld. Dat hij echter , zooals sommigen
willen , in 1574 zou zijn gestorven , komt ons min waarschijnlijk
voor , tenzij er een naamgenoot van hem tegelijkertijd in Staalsche
krijgsdienst is geweest. - T. W. , I I , bl. 460 ; Stbk. , op : Het-
tinga , o. a. aant. 37 ; V. Sminia, bl. 294 ; Geogr. Wbk. van
1746. Zie ook hiervoor op : Alle Teijes en Van Gron. , t. a. pi. ,
aant. 143 op bl. 458; Chbk., I I I , bl. 737.

34. Aeltie of Alef van Jaersma, zoon van Sjoerl en Popck van
Hoytsma , te Holwerd op Jaersma- of Jarichsrna-state woonachtig ,
huwde met: a. Rixt van Roorda en b. IJdt van Hania , van Hol-
werd , in welk dorp hij , waarschijnlijk op voormelde state heeft
gewoond en den 13den Mei 1574 overleed , waarna hij in de kerk
aldaar werd bijgezet. Hij werd verbannen en zijn naam den 26slen
Juni 1568 afgelezen. - T. W. , I I , bl. 484 ; Stbk. , op Jaersma ;
Chbk., I I I , bl. 737.

35. Tjaerdt Jellersma werd mede in 1568 gebannen. - ï . W.,
I I , bl. 485 en I I I , bl. 546 ; Chbk. , I I I , bl. 737.

36. Sippe of Scipio van Mechima , zoon van Pibe en Sjouckje
Tjaerda van Starckenborgh , werd omstreeks 1525 op Meuw-Mec-
kama-state te Kollum geboren , welk huis hij later ook met zijne
vrouw Emerentiana van Groinbach bewoonde. Daar hij voort-
vluchtig was , werd hij gebannen , maar woonde vrij zeker in 1571
weder in zijne oude woonplaats , terwijl hij drie jaren later tot Lid

1) Zie ook: Carolus , t. a. pi. , bl. 09,
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der Sullen werd benoemd en in 1587 tol grietman van Kollitmerland
c. a. , welke betrekking: hij waarnam tol zijn dood, die22]Novem-
ber 1599 plaats had. Zijn lijk werd naai'Leeuwarden overgebracht
en aldaar in de Groote- of Jacobijner kerk bijgezet , evenals dat van
zijne vrouw , die in genoemde stad in 1608 kwam te overlijden. -
T. W. , I I I , bl. 119; Scholanus, t. a. pi. , bl. 789 ; Plaatsbesr.hr.
van Koll.land c. a. , 1ste ged. , bl. 145 en 146 en K. en N. K.
gesrhiedk. besehr. , hl. 104 en 150 ; Chbk. , III , bl. 737.

37. Tjepcke van Oenema , die bij Te Water niet voorkomt ,
was vermoedelijk de zoon van Douwe en Riem Eesckes en alsdan
gehuwd niet Ulck Eelsma. Hij woonde in 1567 te Sneek, werd
9 Januari 1568 gedagvaard en later gebannen. - Stbk., op : Douma
van Oenema , gen. 4. - Aaiilt. uit Prov. Archief van Friesland. -
Chbk. , I I I , bl. 726 en 752.

38. Frederik van Of'fenliuiseii , zoon van Hans en Rintje van
Roofda , huwde met Rieme van Waltinga , werd in 1579 grietman
van Franekeradeel en woonde in 1594 op de stins Offenhuizen te
Achluin. Ook hij werd evenals Meckauia gebannen en stierf waar-
schijnlijk na 1598. - T. W. , I I I , bl. 196; Stbk., op : Offenhuisen
en V. Sminia , bl. 193 ; Chbk. , I I I , bl. 737.

39. slgge van Osinga , zoon van Seerp en Jel van Hermana ,
huwde Rinlhie van Aylva , die , evenals hij , reeds vóór 1589 over-
leden was. Ook hij werd gebannen en zijn naam den 26sten Juni
1568 afgelezen. - T. W. , I I I , bl. 199 en Stbk. , op : Osinga ;
Chbk. , I I I , bl. 737.

40. Pieter Pietersz. , die evenmin bij Te Water wordt ver-
meld , is wellicht dezelfde , die op de Lijst , door Aremberg aan
Alva gezonden , aangeduid wordt als : »Peter Graefmeester , nu ge-
»naempt Sneeberger." Alsdan was hij tegenwoordig bij den slag-
van Heiligerlee (zie bl. 463 van den tekst).

Hij komt in 1561 als exchijsmeester te Leeuwarden voor en was
gehuwd met Alli Hettes Mellema ; althans was een Pieter Pielersz.
met eene Ath Helles gehuwd , terwijl Ant. Jz. , t. a. pi. , bl. 395 ,
spreekt van »Ath Mellema , die buysfrouwe van Pieter exchijs-
»meester." 1)

1) Zie Stbk. , op : Rheen, aant. 4.
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Den 9den Januari 1568 werd hij gedagvaard en laler gebannen.
Inmiddels schijnt hij de wijk naar Emdcn te hebben genomen, want
zijne vrouw overleed aldaar 5 October van dat jaar en hij zelf den
volgenden dag , beiden aan de pest. Hare voordocht.er Magdalena ,
die zich naar die stad begeven had om hare moeder en haren stief-
vader »eens toe te spreken." was aldaar anderhalve maand te voren
(21 Sept.) aan diezelfde vreeselijke ziekte overleden. - Stbk. , op :
Aebinga van BlijM , aant. 23 ; Oork. v. h. St. Anth. Gasthuis Ie
Leeuw., bl. 452'en 750; Chbk. , I I I , bl. 726 en 752.

41. .lelie Riddersma , zoon van Hidde o!' lledl, woonde op
Riddersma-stale onder Kolluiti , terwijl in 1558 Wyts van Beyma
als zijne echtgenoote voorkomt. Omstreeks 1584 schijnt hij over-
leden te zijn.

Hij werd gebannen , maar bevond zich in 1571 reeds weder in
zijne oude woonplaats. - T. W. , bl. 262 ; Slbk. , op : Beyma, gen.
i; Plaatsbeschr. van Koll.land c. a. bl. 156; Chbk!, III , bl. 737.

42. Carel van Itoorda was de zoon van Popcke, grietman van
Idaarderadeel en Margareth van Aernhem. Wij noemen hem hier,
omdat Te Water zegt , dat het van elders blijkt , dat hij tot de
Verbondenen heeft behoord , hetwelk ons wel niet voldoende is ge-
bleken , maar in ieder geval werd hij op 9 Januari 1568 gedag-
vaard en later gebannen , terwijl hij in 1601 overleed. Vermoede-
lijk heeft hij te Grouw gewoond. - T. W. , I I I , bl. 278; Stbk. ,
bl. 207; Scheltema , Slaaik. Nederland, in voce; Winsemius, Kro-
nijk , bl. 594 en Chartbk. , III , bl. 726 en 752; M. S. Roorda.

43. Schelle van Roorda, waarschijnlijk zoon van Schelle en
Jel van Hottinga , huwde volgens sommigen met Jel van Botnia ,
maar zeer zeker met eene andere van dien naam , dan de weduwe
van Sjoert van Beyma , zooals hel: Stbk. veronderstelt. (Zie hier-
voor op : Beyma.)

Hij woonde Ie Britsum en moest volgens de opgave van Ant. Jz.
in 1567 vluchten , doch hij komt in geene der ons bekende ver-
banningslijsten voor. In 1573 was hij weder in Friesland terug ,
want bij vonnis van 15 October van dat jaar werd hei hem , »we-
»gens dienst nemen en adsisteren van Z. M. Rebellen geinierdiceert
«binnen eenige Steden van Friesland te komen ter tijd en wijle
»daarin door Z. M. anders zal worden versien." Bovendien werd.
hij veroordeeld in »de kosten van appreheusie en gevangenis." -
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T. W. , I I I , bl. 276 ; Stbk. , op : Roorda , van Tj., aant. 27 ; J. van
Leeuwen , Merkw. Sent. , M. S. op de Prov. Eibl. van Friesland. -
Zie ook hiervoor op : Beyma , B , I , no. 4. Alleen bij Ant. Jz. ,
t, a. pi. , op bl. 426 vermeld,

44. Jan Simons». (463) , zoon van Simon Hendricksz. en Tieth
Jansdr. van Auckama , huwde met : a. Aets Siercksema en b. Ena
Pietersdr. van Arentsma. In 1551 was hij schepen te Leeuwarden ,
moest in 1567 vluchten , werd 9 Jan. 1568 gedagvaard en daarna
gebannen, terwijl hij in Mei van dat jaar bij Heiligerlee streed.
Of hij zich daarna bij de Watergeuzen heeft gevoegd , is mogelijk ,
daar men iemand van dien naam onder hen aantreft. 1) Maar
zeker is het, dat hij 29 Aug. 1565 testeerde en 7 Mei 1569 te
Keulen overleed. - ï . W., I I I , bl. 293 ; Stbk. , op : Auckama ,
aant. 20 ; Chbk. , I I I , bl. 726 en 752 ; G. de Wal , De claris
Jur.cons. Fr. , bl. 306 en 307. - Zie hierna : Bijlage C en D. -
Chbk., I I I , bl. 726 en 752.

45. Leo Symonsz. , bij T. W. niet genoemd , misschien broeder
van Jan , werd 9 Januari 1.568 gedagvaard en later verbannen. -
Chbk. , I I I , bl. 726 en 752.

46. Sybren Sybrensz, woonde te Leeuwarden , moest in 1567
vluchten , werd 9 Januari 1568 gedagvaard en daarna gebannen.
Of hij in Mei van dat jaar bij Heiligerlee streed , is onzeker ; zie
daarover : Bijlage C. Hij was gehuwd met Hylck Oenlzema , die
hertrouwde met Frans Hemmes, zie hiervoor, B , I I , no. 29. -
T. W., I I I , bl. 293 ; Stbk., op: Grovestins , gen. 8 en aant. 14;
Chbk., I I I , bl. 726 en 752.

47. Schelle van, Tjaerda, , zoon van Sydl en Moe van Sylsema,
huwde met His van Hermaua , werd in 1568 gebannen. - ï . W.,
I I I , bl. 332 en Stbk. , op : Tjaerda ; Chbk. , I I I , 737.

1) In het exemplaar van hot Stbk., dat zich op de Prov. Bibl.
bevindt, staat bij aant. 20, gen. Auekama, aangeteekend, dat zijn
broeder (Pieter?) te Leeuwarden eene groote stins liet bouwen, nl.
het huis „Starckeriburg," bij Doecke Martenapijp. Zie: Eekhoff, Leeu-
warden , in 't Register en Dl. 1, bl. 874 (noot) en vergelijk: De
Vrije Fries, I, bl. 207 (noot).
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48. Ecbe Tinckes, bij T. W. niel vernield , werd 9 Januari
1568 gedagvaard en daarna gebannen. - Chbk., I I I , bl. 726 en 752.

49. Aucke van Unia , zoon van Juw en Aelke van Juckeuia , die
te Wirdum , vrij zeker op Unia-state woonden, waar hij ook met
zijne vrouw Anna van Tjaerda schijnt verblijf te hebben gehouden.
Hij werd in 1568 gebannen, was in 1572 weder in Friesland
teruggekeerd en woonde toen waarschijnlijk te Sneek. Hij stierf
vóór 1578 , in November van welk jaar zijne weduwe testeerde. -
T. W. , I I I , bl. 352 en Stbk., op : Unia ; Chbk. , I I I , bl. 737.

50. Hoiie van Unia , vermoedelijk broeder van voormelden Aucke.
Terzelfder tijd als Aucke werd hij gebannen. - T. W. , I I I , bl.
354 , die daar zonder twijfel in dwaling verkeert. - Chbk. , I I I ,
bl. 737. - Stbk. , op : Unia , aant. 25.

51. Jeji),e ferielsma en 52. Syurdt Ferielsma , komen bei-
den bij T. W. niet voor. Zij waren vrij zeker broeders en werden
9 Januari 1568 gedagvaard en daarna gebannen. Syurdt van
Vrielsma (zooals hij zich teekende) , was in 1582 Volmacht der stad
Dockum. - Chbk.', I I I , bl. 726 en 752 ; IV , bl. 302, 327 en
328 en Winsemius, Kronijk , Bl. 747.

53. Dirck fFillemsz. (456 en 457) , bij T. W. niel genoemd ,
woonde o. a. in 1567 «binnen Leeuwerden opte nyeuwe Stadt" en
werd 14 Juni van dat jaar opgeroepen , maar verscheen niet, want
»hij hadde sich versteken ende is voorts balling gebleven van Co.
»Mat." Doch hij werd inmiddels den 9den Januari 1568 gedag-
vaard , daarna gebannen en voegde zich in April 1568 bij Graaf
Lodewijk. Volgens Crim. Sent. van den Hove werd hij 2 October
1568 gebannen.

Ook schijnt hij een groot medestander te zijn geweest van zekeren
Abbe üdesz. , over wien hierna in de volgende Bijlage. Of hij in
1574 van de algemeene vergiffenis werd uitgesloten (zie daarover
hiervoor op : Alle Teijes) , is onzeker. - Ant. Jz. in De Vrije
Fries, dl. IX , BI. 421 , 422 en 428. - Bor , t. a. pi. , Boek IV,
fol. 168 vso. - Chbk. , I I I , Bl. 726 en 752.
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III.

1 . Goossen van Andringa en 2. Tjecrd van Andringa,, den-
kelijk zijn zoon. Gosse , waarvoor men Goffe zal moeten lezen ,
waarschijnlijk de zoon van Tjaerd , in 1509 grietman van Utinge-
radeel, was , naar men wil , gehuwd met Geel Riencks, natuurlijke
dochter van Rienck Reynarda, pastoor te Goëngarijp. 1) Tjeerd
(de jongere) is , naar men wil , in 1591 te Akkrum overleden en
begraven. - T. W. , I I , hl. 154—159 en vooral de noolen aldaar ;
Stbk. , oj) : Bonninga , aant. 4 en op : Andringa.

3. Piet er van Aylva , vermoedelijk zoon van Pieter en Rixl
van Aebinga , woonde (e Wilmarsntn , zeer zeker op Aylva-stale en
streed bij Heiligerlee. Dientengevolge werd hij 20 Mei 1569 ge-
bannen , welk vonnis 24 Deo. daarna werd afgelezen. - T. W., I I ,
hl. 166. - Stbk. , op : Aylva van W. , aant. 17.

4. ÏP ybrand van Aylva , zoon van Rienck en Hylck van Roor-
da , huwde 19 Juni 1564 met Auck van Galama , met wie hij op
Roorda-state ie Genum woonde , in de kerk van welk dorp hij
later is bijgezet. Hij stierf na 1602. - T. W. , I I , hl. .169.

5. Ilesscl van Aysma , broeder van Focke , hiervoor op bl.
41 genoemd , huwde eerst met Taeck van Mockema , daarna met
Cathariiia van Aesgema. Mogelijk behoorde hij onder de strijders
bij Heiligerlee; zie daarover in Bijlage C. - ï . W. , I I , bl. 172.
Slbk. , op : Laiüa. De Vrije Fries, VII , bl. 445 en Viglii Epist, in
H. v. P . , I , bl. 517.

6. ,/elle of Ju/ius van Jiolnia (519) , zoon van üouwe en Rixl,
van Ockinga , huwde Foockel van Walta , met wie hij op Botnia-huis

1) Den 17den Oct. 1573 werd Jaricli Andringa te Ackrum wegens
vcrleenen van huisvesting aan zijn zoon (zijnde een knevelaar) voor
10 jaar uit Friesland gebannen.

Men vindt dit vermeld bij Te Water, IV, bl. 319, terwijl uit bl.
320 is op te maken, dat die zoon Jorrit heette; zie ook ald. bl. 321.

Jarich schijnt gesproten te zijn uit het huwelijk van Jorrit (een
broeder van Goffe's vader Tjacrd) en E,e3fnsek van Sinnema, die in
1544 te Ackrum woonden. - Cf. V. Sminia, i. v.

Jorrit werd 23 December 1574 „metten Zwaerde gerecht"; T, W.,
t. a. pi. en zie hierna in deze lijst op: Hartman en Watze Gauma.
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woonde Ie Franeker, in welke stad hij Olderman was. Volgens
T. W. moest hij later vluchten , maar was in 1578 teruggekeerd.
Eene beschrijving hunner portretten vindt men op bl. 99 en 100
van het Jaarb. v. d. Fr. adel, voor 1885. - T. W. , I I , bl. 267
en Stbk. , op: Botnia. - De Vrije Fries, VI I I , bl. 333 en
XVI, bl. 556.

7. Syds van Bolnia (519), zoon van Syds en Bauck van Heringa ,
huwde in 1571 met Tet van Douma van Oenema. Zijne zuster Jel
was gehuwd met den meergemelden Sjoert van Beyma. Later , in
1578 , werd hij grietman van Wijmbritseradeel en woonde op Hot-
Linga-state te Nijland. Hij stierf 20 Maart 1615. - T. W. , I I ,
bl. 270 ; I I I , bl. 486 en IV , bl. 430. - Stbk. , op : Bolnia
(bl. 518, 520). - V. Sminia , bl. 297. - Vergelijk het medegedeelde
bij Sjoert van Beyma hiervoor.

8. Motthie of ffotze Buma of Bouwenut, van Kolhlin , werd
wegens deelname aan den slag van Heiligerlee, den 18den Mei 1569
verbannen. Later diende hij onder Sonoy , terwijl hij vóór 1590
is overleden. - T. W., I I , bl. 309. - Marais, Sent., bl. 188. -
K. en N. K. g. beschr., bl. 62 en Plaatsbeschr. van Koll.land c. a.,
2e ged. , bl. 144.

9. 1'ieter van Cammingha (489 , 527 enz.), zoon van Sicco eriTrijn
van Hereina , was Heer van Ameland , huwde met Franske van Minne-
ma , met wie hij het slot Cammingha te Ballum op Ameland be-
woonde. Hij was geboren 16 Juli 1531 en stierf vrij zeker in 1578 ,
zooals T. w'., bl. 315, opgeeft. Het Jaarb. v. d. Fr. adel, 1884,
bl. 40 en Stbk. , op : Cammingha , alsmede 't Biogr. Wdbk. van
V. d. Aa , i. v. , noemen 1571 als zijn sterfjaar. In den 2den
Jaargang van De Ncderl. Heraut, leest men op bl. 16 wijsselijk :
1571 of '78. Dat zijne vrouw in 1570 zou zijn overleden, zooals
Eekhoff, Leeuw. , II , bl. 380 beweert, is onjuist, tenzij hij meer
dan eens is gehuwd geweest. Het portret van hem en zijne vrouw
waren , volgens aanleekening van Scheltema , Staatk. Nederland , i.

. v. , indertijd in het bezit van den oud-grietman U. van Burmania.
Stbk. , op : Siercksraa , aant. 10. Fr. Volks-Alm., 1855 , bl. 48.

Hij had slechts één broeder Taeke, die in 1570 uit Friesland
week ; Stbk., op : Cammingha , aant. 19.

10. yledo Gabbema was in 1572 vaandrig over eene bende
Staatsch krijgsvolk. - T. W. , I I , bl. 405.



58 BIJLAGE B.

11 en 12. Hartman en Watze Gauma (498) waren beiden zo-
nen van Hoecke Gauma , weshalve zij ook wel genoemd werden :
Hartman en J-Fatze Hoeckesz. Zij woonden te Akkrum volgens
hun vonnis van 19 November 1571 , waarbij beiden werden ver-
bannen , waarna zij zich naar Einden begaven. Hartman diende
onder de vanen van Graaf Lodewijk en was dientengevolge ook
reeds 20 Mei 1569 verbannen.

Zij stoorden zich weinig aan hun banvonnis , want in 1574 waren
zij weder in Friesland. Met Jorrit Andringa (zie hiervoor bl. 56,
noot) lichtten zij Andries Grijph , grietman van Utingeradeel , uit
zijn bed en verwoestten zijn huis. Zij deden hem veel smart en
lijden aan en namen hem mede naar Holland. Wel lieten zij hem
weder vrij tegen een losgeld van 6000 gkl. , doch hij moest boven-
dien alle dagen nog 100 gld. geven tot hij verlost was , waardoor
hij in de uiterste armoede verviel met vrouw en kinderen , terwijl
hij daarenboven met graveel en teering » seer swaarlijcken gequelt"
was. - V. Gron., t. a. pi. , bl. 52 en 53. - T. W. , I I , bl. 410
en IV, bl. 320. - V. Sininia , bl. 329. - Marcus, Sent., bl. 191. -
Winsemius, Kronijk, lol. 562. - Aantt. van E. M. van Burinania.
Zie ook : Dr. J. II. , G. der H. , bl. 159 en 170.

13. Haring van Glins (528) , zoon van Taco en Habel van
Haersma , d. i. Harinxma thoe Heeg , huwde eerst met Anna van
Jongema , later met Deytzen van Uneraa. Hij woonde in 1567
»opper Schyngen" en overleed in 1572. - T. W. , I I , bl. 418. -
Stbk. , op : Glins. - Schellema , Staatk. Nederi. , i. v.

14. /Fijbe van Grovestins (483, 519 , 531), broeder van Oene ,
hiervoor op bl. 48 vermeld , werd 23 Maart 1565 (en niet, zooals
V. Sininia zegl, in 1561) grietman van Menaldumadeel en woonde
Ie Berlikuin , waar hij ook na zijn overlijden , dat 18 Juni 1600
plaats had , werd bijgezet. Hij huwde eerst met Johanna Bulter
van Leeuwarden en daarna met llylck Oentzema , weduwe van
Frans Hemmes. (Zie bl. 49 hiervoor.) In 1572 koos hij de partij
des Prinsen, voegde zich bij de Watergeuzen en werd Vice-Admiraal
onder Duco van Martena. In Dec van dal jaar werd hij als griet-
man afgezet, maar zes jaren later in het Vaderland teruggekeerd ,
werd hij nogmaals grietman van voornoemde grietenij en bleef dit
tol zijn dood. In 1574 werd hij uitgesloten van de algemeene ver-
giffenis ; zie bl. 39 hiervoor. - T. W. , I I , bl. 426 en I I I , bl.
535. - Stbk., op : Grovestins. - 's Hofs Commissieboek.
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15. C. Haga, ons wijders onbekend. - T. W. , I I , 441 en
III , bl. 537.

16 en 17. Haring en Hartman van Haersma , anders Van
Harinxma thoe lieeg (519) , zoneN van Douwe en Popck van
Roorda , op Harinxma-state ten zuiden van Heeg.

Haring huwde Wiek Uninga van Hoytema , stierf 3 Januari 1581
en werd te Heeg begraven.

Hartman nam tot vrouw Kinsck van Ropla , welk huwelijk in
1578 werd voltrokken , wier ouders op Popinga-state te Weidiim
woonden.

In 1572 voerden beide broeders het bevel over eenig krijgsvolk
in Friesland. - T. W. , I I , bl. 439 en I I I , bl. 537 ; zie'aldaar
ook op Hartman van Galama ; Stbk. , op : Harinxma.

18. Hessel Haytsma (428) , waarschijnlijk gehuwd met Anna
Alefsdr. van Aylva o. a. in 1560 en 1568 en alsdan Hessel Benedix
Haytsma geheeten , werd » opten derden May" 1567 door Fox van
Hasselt , »doen Ier tijt liggende met zijn fendelen tot Sloten, in die
«Lemmer ende op Geesterlant gevangen genomen," Iegelijk met
»Syrnon mei die langhen baerdt, die welcke hy tol Leeuwarden
»gesonden heeft."

Hij zal wel dezelfde zijn als Hessel Benedictus, die hierna in
Bijlage C onder de strijders van Heiligerlee zal worden vermeld. -
T.' W. , I I , bl. 442 en I I I , bl. 538 : De Vrije Fries , IX , bl.
427 (Ant. Jz.); Stbk. , II , op : Aylva v. W. , aant. 38 en bl. 4
van de Nalezing ald. , Deel I I , waaruit blijkt, dat men den naam
niet als Hoytsma moet lezen , zooals in den tekst, staat vermeld ,
maar als Hœytsma.

19. Leo Hania••, woonachtig te Sneek, wellicht broeder van Otto ,
hiervoor bl. 49 gemeld. Hij werd 9 Augustus 1568 gedagvaard en
27 Augustus van dat jaar verbannen, welk vonnis 26 Januari 1569
in Friesland werd afgekondigd. - Stbk. , op : Hania , aant. 43. -
Marcus, Sent., bl. 166. - Chbk. , I I I , bl. 743 en 762.

20. Douwe van Heringa : vermoedelijk zoon van Abbe en Jel
Douwesz. van Douma , wordt alleen door T. W., I I , bl. 454, ver-
meld , op grond van Marcus' Sent. , bl. 127 , waar echter zeer
zeker Oene in plaats van Douwe moet gelezen ; zie daarover bl. 34
hiervoor. - Hij schijnt ongehuwd geweest te zijn. - Zie: Stbk. ,
op : Heringa-Camstra , aant. 38.
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21 en 22. VJouwe en llero van HoUinga , zonen van Douwe
en Liits Herema van Walta.

Douwe huwde met Habel van Ofl'enhuizen , weduwe van Hessel
van Feytsma , hiervoor gemeld , die in 1585 was overleden.

Hero (416 enz.) woonde volgens T. W. te ïzum op Hottinga-slale ,
maar volgens Ant. Jz. te Leeuwarden en huwde met Anna Wigersdr.
van Eelsma. Hij werd 18 Mei 1568 door Aremberg: met meer ande-.
ren veroordeeld de stad Leeuwarden te verlaten en streed daarna bij
Heiligerlee , tengevolge waarvan hij den 18den Mei 15G9 werd ge-
bannen en zich vervolgens bij de Watergeuzen voegde. - T. W. ,
I I , bl. 476. - SLbk. , op : Hottinga. - V. Gron., hl. 253. - De
Vrije Fries , IX (Anl. Jz.) , bl. 435; hei aldaar vernielde vonnis
komt woordelijk aldus voor in 's HoJ's Crim. Sent. boek.

23. Baerikc van Idsaerda (416), zoon van Haieko Meinis, te Ter
Idserd en Imck Roinmerts , werd in 1528 geboren en huwde mei
Magdalena Rommerls , met wie hij op Idsaerda-slale Ie Ter Idserd
woonde. Hij overleed 14 Mei 1603 en werd in de kerk van ge-
noemd dorp begraven , waar een gedenldecken met opschrift voor
hem door zijne erfgenamen is opgericht. - T. W. , II , bl. 395 en
Sibk., op: Idsaerda, aant. 1«, 2 en 7.

24. JEvo Isbrandlsz: woonde te Jelsnin , was eersl, advocaat
voor den Hove van Friesland en later Raadsheer. Hij schijnt te
Sliens begraven te zijn. - T. W. , I I , bl. 485 en III , bl. 546.

25. Laes van Jongema, zoon van Doecke van Walta en Trijn
van Liauckema. »Deze Laes van Jongema," zoo leest men in het,
Sibk. , op Jongema , aant. 38 , »heette eigentlijk Agge van Wal la ,
»doch Laes , de vader van Foockel , die de eerste vrouw geweest
»was van Doecke van Walta , liet, bij zijnen Uitersten Wil, aan
»hem Doecke de State Geyns te Wommels na , onder voorwaarde ,
»dat Doeckes zoon zich : Laes van Jongema noemen en schrijven
»zou , gelijk dan ook geschied is. Laes (of Agge) heeft op Gei/ns
» gewoond." — ï'weemalen was hij gehuwd : a. met Luis van Aylva
en b. mei Habel van Herema en overleed in hoogen ouderdom ,
daar hij, althans volgens Te Water , 30 Oclober 1618 testeerde. -
T. W.,' I I , bl. 487 en III , bl. 546. - Sibk. , t, a. pi.

26. Simon Lonsobardns , aldus door T. W. vermeld , is nie-
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mand anders dan de bovengenoemde »Symon met die langheti
»baert," die door de Spanjaarden, tegelijk mei Hessel Haytsma ,
werd gevangen genomen. Zie hiervoor no. 18. - T. W. , II , hl.
502 en De Navorscher , dl. I I I , bl. 7.

27. JJoecke of Duco van Martena (416, 420, 424, 439 enz.)
heeft naar ons gevoelen aan het Verbond geen deelgenomen , zooals
ook Schotanus, t. a. pi. , bl. 763 ,, vermeit. De gronden door T.
W. , l. a. pi. , I I I , bl. 99 , 101 , 107 en 108 daartegen aange-
voerd , komen ons niet zeer overtuigend voor. Maar zeer terecht
merkt daarentegen deze laatste schrijver aan (ald. bl. 93) : »Hel
»zou der moeite waardig zijn , s' Mans leven in 't breede te beschrij-
»ven" — en dewijl wij het voornemen hebben opgevat, om van
dezen »waaren , staiidvastigen , wijzen en voorzichtigen vriend van
»de Godsdienst, de Geleerdheid , het Vaderland en deszelfs Vrijheid"
eene levensbeschrijving samen te stellen, zoo zullen wij hier alleen
dit van hem vermelden , dat hij vóór of in 1530 , in welk jaar
zijn vader , naar men wil , is overleden , geboren werd uit Tjebbe
en Bauck van Heringa en dat hij eerst met Swob van Botnia, later
met Trijn van Unema is gehuwd geweest.

Hij overleed in hoogen ouderdom in 1605 en werd te Leeuwar-
den in de Galileéï kerk begraven. - T. W. , t. a. pi. , De Vrije
Fries, het Slbk. en V. Sminia. Zie ook: Eekhoff, Leeuw., in
't Register en aldaar over de Duco Marlena-pijp.

28. Aucke Oedtsma (519) was de zoon van Dirk Freerksz., griet-
man van Utingeradeel en Idaarderadeel, terwijl de naam zijner moeder
ons onbekend bleef. Aucke , meent men , nam den naam Oedtsma
aan van een eigenerfde plaats van dien naam , nabij Grouw. Later,
in 1557 , was hij grietman van Dantumadeel, maar werd na 1571
afgezet en huwde met Mary Claasdr., terwijl hij in of omstreeks
1578 overleed. Hij schijnt een werkzaam aandeel genomen te heb-
ben aan de Dockumcr furie. - M. S. aantt. op de Naaml. van V.
Sminia. - T. W. , III , bl. 594 en V. Sminia , i. v.

29. Tzomme Rollema , een bloedverwant van Viglius van Ay tta ,
was geboren te Sneek en zoon van Wybe en eene ons onbekende
vrouw. In 1556 was hij olderman in die stad en huwde met Anna
Smits. Of hij aan het Verbond der edelen deelnam , betwijfelen
wij zeer. Immers , toen hij in 1569 gevangen genomen werd ,
werd hij twee jaren later op voorspraak van Aytta en Hoppers
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bevrijd. In Dec. 1572 schijnt hij zich bij de Staatsgezinden ge-
voegd te hebben en was werkzaam voor den Prins. Doch hij plun-
derde eenige kloosters en nam daarop , voorzien van een rijken buit
van kerksieraden , de wijk naar Einden. Hij werd in 1574 dan ook
van de algemeene vergiftenis uitgesloten. 1) In 1577 was hij Bal-
juw van Vlissingen en is wellicht kort daarna overleden.

V. Sminia , bl. 296 , vermeldt hem als grietman van Wymbril-
seradeel, maar dit is zeer te betwijfelen. - T. W., I I I , bl. 263. -
Chbk. , I I I , bl. 401. - Viglii Epistolae, in H. v. P. , no. 8 ,
54 , 55 en 188.

30. Popcke van Jtoorda , of' een broeder van Karel, hiervoor ge-
meld , óf een zoon van Frederik en Haring van Andringa en was
uit den tak van Roorda van Tjummarum. Hij huwde o. a. met
Elisabeth van Baerdt en woonde volgens zijn vonnis van 22 Oct.
1568 te Sneek. Daarin wordt hij beschuldigd een roomsch priester
belet te hebben zijne predikatie te doen , » om plaatse te maken "
voor een predikant der onroomschen ; voorts , omdat hij de sleutels
der poorten van de portier had afgenomen en in handen gesteld
van IJde Abbema , een der Verbondenen. Zie in deze Bijlage, I ,
no. 1. Den 9den Aug. was hij met Leo Hania, hiervoor gemeld,
bl. 59 , en anderen gedagvaard , terwijl zijn vonnis den 26sten Januari
1569 in Friesland werd afgekondigd. - T. W. , I I I , bl. 272. -
Marcus, Sent., bl. 166. - Stbk. , op : Roorda van Tj., gen. 8 en
aant. 8. - Chbk. , I I I , bl. 744 en 765.

31. Sippe van Sckeltema (519,520), zoon van Schelte en Ursel
van Harckema , welke laatste vermoedelijk niet uit Groningerland
was , zooals het Stbk. zegt, maar uit Kollumerland.

Hij huwde met Bauck Wopckesdr. van Douma, van Anjum.
Winsemius , Kronijk , bl. 565a vermeldt, dat hij een broeder had,
Sicke genaamd , waarschijnlijk dezelfde als degeen , die in 't Stbk.
Sijds wordt genoemd. - ï . W. , III , bl. 289. - V. Gron., t. a. pi.,
bl. 239. - Stbk. , op : Scheltema. - Oudheidk. Plaatsbeschr. van
Kollumerland c. a. , 2de ged, , bl. 61 en 62.

Overigens willen wij nog opmerken , dat Gellius Snecanus de
geslachtsnamen noemt van 14 uitgeweken edelen :

1) Zie hiervoor op: Alle Teijes en Wins. Historia, bl. 200.
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Oammingka , Botnia , Mariena , Heerma , Meckama , Eysingu ,
Iloldinga , Feytsma , Doënga , Juckerna , JLylva , Scheltema ,
Douma , Grovestins.

Zie De Vrije Fries , XIV , bl. 27 en Diest Lorgion , Gesch. dei-
Kerkhervorming, bl. 88.

Zooals wij in den tekst, bl. 450 , hebben gezegd , zijn er ver-
schillende edelen naar Einden gevlucht. Daarom willen wij nog
herinneren , dat aan de Boltenpoort. te Einden , in 1819 gesloopt,
dit opschrift stond : »Heer, beware de herberg diner gemeene."
Merkwaardig is het zeker , dat op de oude Keienpoort te Enkhuizeii,
met groote vergulden letters te lezen stond : »God bewaart de Her-
»berg zijner Gemeente." Zie: De Navorscher , jrg. 32, bl. 514.
Men zie over het bekende glasvenster in de Gasthuiskerk te Einden :
noot 2 , op bl. 56 van » Epo van Douwma te Huizum," door Ds.
G, H. van Borssum Waalkes , opgenomen in het XlVde deel van
De Vrije Fries; mede aldaar noot 3 , op bl. 45 en eindelijk : Har-
kenroht, Oostfr. Oorspr. , bl. 135 en 139.

Betreffende Joachum van Ammama en Juw Ter Wisga, vonden
wij met betrekking tot het Verbond der Edelen het volgende vermeld :

In het slot van aant. 54 op ITnia in het Stbk. van den Fr. adel
leest men, dat in zekere genealogie wordt vermeld : »Catharina
»Unia, maritus Joachum Amama , qui est un de celle qui aie
»presente un request a la Princesse de Parma ce qui a es te la ruine
»de la familie." Zie ook ald. op : Amama , gen. 2.

In 't «Geschied- en Letterk. Mengelwerk" van Scheltema, III ,
2de stuk , bl. 109 wordt gezegd , dat zekere Jouw van de Wiska
oi' Juw Ter Wisga op het Verbond der Edelen had geteekend en
Friesland was rondgereisd , om tot de onderteekening' daarvan op
te wekken, alsmede dat hij een groot vriend was van Orck van
Doijem (volgens Scheltema gehuwd met Pierck van Walta) en van
Sjoerd van Beyma , met welke beide edelen hij verscheidene malen
in 't belang des volks naar Brussel was gereisd , naai1 de Hertogin
Van Parma.

Bij geen der ons bekende schrijvers vonden wij daaromtrent iets
van beide personen vermeld.
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bevattende de namen van hen , die gebannen werden :

I. wegens deelname aan de slagen bij lleiligerlee en Jemmingen ,

II. wegens de omhelzing de?- Hervormde leer, en om verschil-

lende andere redenen.

•I. Ten opzichte van de slagen bij lleiligerlee en Jemmingen
valt nog het volgende op te merken.

In de Kronijk van Rengers , I , bl. 324 lol 335 , wordt nog' het
een en ander wetenswaardig vermeld , hoewel de data niet overeen-
komen met die bij andere schrijvers. Zoo teekende hij aan , dal
Lodewijk zich mei 80 ongewapende soldaten den lsten Mei in de
kerk van Bellingwolde legerde en kort daarop het huis te Wedde
innam , dát door Tbijs Oert verlaten werd. Volgens bl. 15 van de
Corr. du duo d' Albe geschiedde dit laatste den 24sten April. Men
vergelijke hiermede bl. 443 , noot 24 , dl. XI van De Vrije Fries.

Rengers verhaalt verder , dat Joachim Panser en Asinga Entens
»sijn veenrich" (zie bl. 35 hiervoor) daarop eene loopplaats in
Appingadam maakten , waarheen ook Groesbeeck en Johan de Mep-
sche zich begaven. Twee dagen later (dus 26 April) kwam Lodewijk
te Slochteren, waarop Panser naar Groningen vluchtte. Lodewijk
trok vervolgens naar Appingadam en eischte twee dagen daarna
(dus 28 April) de stad Groningen op. Dit zal doelen op den inhoud
van den brief in de Corr. bl. 21 , van 4 Mei , door Dr. Bisschop
overgenomen in De Vrije Fries , t. a. pi. , bl. 444, nool 28. Vele
volgelingen der Nassausche graven voerden in hunne vaandels, zoo-
als bekend is, de woorden: »Rccuperare aut mori": herwinnen of
sterven en »Wunc aut nunquam" : nu of nooit.

Den 21 sten Mei legerde Aremberg zich , volgens Rengers, bij
Ten Post en Wittewierum , vanwaar hij zich den 23sten in de
richting van Heiligerlee begaf, terwijl Lodewijk des nachts lusscher.,
22 en 23 Mei Appingadam had verlaten en naar Winschoten was
getrokken. Zie bl. 465 van den tekst en vergelijk bl. 92 en 93
van de »Correspondance." Over Megen's krijgsmacht zie men ald,
bl. 89 en 97.
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Rengers vermeldt voorts nog, dut Barthold Entens edelman was
bij Graaf Lodewijk en op bl. 326 (en 307), dat Vegersheim 1200
man onder zijn bevel had. Zie bl. 428 van onzen tekst.

Overigens zie men over dit onderwerp hel werk van Bosscha ,
»Neêrlands Heldendaden te Land," I , bl. 152—169; »Archives
de la Maison d'Orange", III , bl. 220 enz. en meer bijzonder over
Heiligerlee, de Gron. Volks-almanakken voor 1837, bl. 9 1 , voor
1839, bl. 113 en voor 1840, bl. 140 en 178.

Brieven van Rouwbeklag over Aremberg's afsterven vindt men in
dl. III van het Chbk. van Friesland. In de Gron. Bijdragen, dl.
I I I , bl. 267 , komt voor eene Verhandeling , getiteld : » Over het
»graf van Johan de Ligne, graaf van Aremberg," waarbij wordt
melding gemaakt van een paar brieven van 5 en 7 Maart 1570 ,
waaruit blijkt, dat men destijds in Groningen ernstig dacht «over
»het oprichten van eene memorie of Epitaphium, ter plaatse
»waar de graaf van Aremberg in den slag bij Heiligerlee is ge-
»sneuveld." Op bl. 269 aldaar wordt medegedeeld, dat op 24
Augustus 1826 eene eerezuil voor Graaf Adolf van Nassau bij Hei-
ligerlee werd gesticht, die in 4868 door het tegenwoordige fraaie
Monument werd vervangen. Over die gedenkteekenen vindt men
nog het een en ander vermeld in het Xlde deel dier Bijdragen,
bl. 49, in eene beschrijving over de «Platen van den slag bij Hei-
»ligerlee."

Bekend is het fraaie gedicht bij gelegenheid van de onthulling
van het Monument in 1868 door Dr. Wicolaas Beets vervaardigd en
door den dichter op de plaats zelve voorgedragen, alsmede de
Feestrede van Dr. W. J. A. Jonckbloet. - Zie ook: De Navorscher,
XXV, bl. 492.

Bor, t. a. pi., vermeldt eenige namen van gesneuvelden aan de
Spaansche zijde. Aan de zijde der Nassauschen sneuvelde o. a.
Frans de Roussel, zoon van Jacob, Raad ordinaiïs in den Hove
van Friesland en diens eerste vrouw. (Zijne derde vrouw was Sjouck
van Stania.) Hij was edelman van Brederode. - Stbk. v. d. Fr.
Adel, I I , bl. 258.

Treslong was tegenwoordig, zoowel bij Heiligerlee, als bij Jem-
mingen, volgens Bor, t. a. pi., bl. 246. Zie ook : V. Gron.,
De Watergeuzen.

Verder waren er in 't leger van Graaf Lodewijk de bekende
Gellius Snec.anus, die in 't leger predikte; zie Dr. J. R., G. d. H. ,
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bl. 149; ook JJieric/,: Wtie/ix:. fan Schfiegen , Ier dood veroordeeld
13 Nov. 1568 en onder wien, kort na den slag van Heiligerlee,
zekeren Fries Garbrant Pieterxz. vaandrager was, over wien hierna
in deze Bijlage. Zie Marcus' Sent., hl. 335 en vergelijk: Van
Vloten, t. a. pi. (ed. 1858), I , bl. 281.

Volgens zekere aanteekeningen uit het geslacht Werdmüller, zou-
den bij den slag van Heiligerlee aan de zijde der Nassausche graven
gestreden hebben: Beiit Werdmüller, die zeer hoog bij den Prins
van Oranje stond aangeschreven, alsmede Antliony de Zoete, Heer
van Hautain, die Aremberg zouden hebben omgebracht. Dit laatste
is niet geheel juist, maar 't kan zijn, dat zij niet hem in gevecht
zijn geweest. Werdmüller werd in den strijd gewond. - Zie : P. Ver-
gers: »De Prinsen van Oranje-Nassau," enz., 1874, bl. 181 en
vergelijk : Van Wijn , » Iluiszittend leven," I , bl. 241 , 247, 249
(noot), 250 en 251. - Volgens V. Meteren, Ncderl. Hist., I II , bl.
56 , waren er twee heeren Van Hautain in 't leger.

Matthias Ort of TMjs Oert, de bekende Drost van Wedde,
bekleedde die betrekking nog: in 1586; zie Feith's Register v. h.
Arch. v. Groningen, 2e Vervolg, bl. 46; Gron. Bijdr., VII, bl.
73 en De Vrije Fries, X, bl. 407.

Zie verdere Bronnen over dit onderwerp, vermeld op bl. 477
van den tekst.

De Graaf Fan Megen (bl. 475) was den 26slen Juni 1568 aan
Van Aremberg opgevolgd; zie : Chbk., I II , bl. 735.

I. Strijders bij Heiligerlee en Jemwingen onder Graaf Lodewijk.
a. Bij Heiligerlee waren, voorzoover wij dat konden nagaan,

een getal van 279 Friezen tegenwoordig. (Op bl. 457 van onzen
teksL slaat: »meer dan 230", waarvoor men gelieve te lezen:
» meer dan 270".)

Dit blijkt:
1°. uil een lijstje, den 15den Mei 1568 door Aremberg aan

Alva gezonden en hetwelk vermeld wordt in de Corr. , bl. 58 ;
Viglii Epistolae, in H. v. P . , I , bl. 406 en in De Vrije Fries ,
XI , bl. 434 en dat 31 namen bevat, en

2°. uit de Sententün van Alva, uitgegeven door Marcus, bl.
188—193, alsmede bl. 166, waarin 250 namen voorkomen, waar-
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van 2 reeds onder de 31 eerstbedoelden genoemd zijn, zoodal men
aldus een getal van 279 namen verkrijgt. - Verder zie men Wiu-
semius' Kronijk, hl. 553—555, alsmede 1)1. 5(52. Ook hebben wij
nog in een bundel Staatsresolutiën, aanwezig: op 's llofs Archief,
waarop wij hierna terugkomen , eene lijst van Friesche strijders gevon-
den , vrij gelijk aan die, welke in de Sent. van3Iarciisvoorkouie.il.

Van de personen, wier namen in het bedoelde lijstje van 15 Mei
1568 voorkomen, zijn hiervoor in Bijlage B reeds 22 besproken,
te weten: 1. Hendrick Albertsz., 2. Jan van Bonga, 3. Frasm/ix
van Douma, 4. Sjuck van Eminga, 5. Tjalling van Fysinga,
6. een der beide Feytsnuis, 7. Piho van Ilaerda, 8. Hessel Be-
nedictus (Haytsma), 9. Ilomme van Hetlinga , 10. Wilco van Hol-
dinga, 11. Frans Huygli.es, 12. Mr. Frans Hemmes, 13. Hessel
van Oosthiem, 14. Gabbe Selsma, 15. Jan Simonsz., 16. Alle
Teijes, 17. Tjerck JFall.es, 18. Dirck JFillemsz., alsmede: 19.
Hessel Aysma, 20. Gerrit Floris;-., 21. Sybren Sybrensz. en 22.
Cornelis Fonclc (of Fonck), van welke laatste vier in het lijstje
vermeld wordt: » onzeker oft dese bij den geusen geweest" (zijn),
hetgeen ook geldt van JFibo Sivordtsz., over wien hierna, in Bij-
lage IJ: Watergeuzen.

Voorts worden terzelfder plaatse nog genoemd: Jan Basiiis,
Hylcke Martensz, en Pieter Graej'meester, over wie wij hierna
het een en ander zullen mededeelen, alsmede: ülaes (Bockes) Clock-
gieter, Feyt Huytmaker, Abraham Snijder, Jan Sivcertveglier eu
de zoon van Hendrîck Albertsz., van welke laatste 5 ons niets
naders bekend is. Vergelijk bl. 462 en 463 van den tekst.

Uit de Sententiën van Marcus (verkort: Sent.) blijkt^ dat:
18 Mei 1569 fald. bl. 188) werden verbannen: . . 46 ners.
»

20
»
»

»
»

Mei
»
»

* (
» (

1569 (

» (
» (

»
»

»
»

»
»
»
»

189)
190)
191)
193)
194)

»
»

•fi

»

(er staat 42):
(er staal 32):
(er staat 47):

43
33
48
22
26

»

>>
»
»

Samen : . . 2 1 8 pers
waarbij nog: Anthoni Chirurgijn, inwoner van Sneek

(Sent. bl. 170 en zie ook onder no. II dezer Bijlage): 1 »

Samen: . . 2 1 9 ]>ers,
welke namen allen, evenals de 31 bovenvenueldwi . voor-
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219 pers.
komen op bl. 431 en v. van De Vrije Fries, dl. XI,
waar op bl. 434 echter abusief op regel 10 v. b. staat:
216, een gevolg: van de verkeerde .getalsopgaven boven
de Sententiën, zooals wij hebben aangewezen.

Dewijl de namen van Glaes Bockes en Pieter Graef-
meester, die reeds op het lijstje van Aremberg vermeld
staan, ook in de Sententiën voorkomen, moet dit getal
worden verminderd met: 2 pers.

Rest dus: . . 217 pers.
waarbij onzes inziens nog moeten worden gevoegd een
getal van 31 personen uit Leeuwarden en Sneek, voor-
komende op bl. 228 der Sent., alzoo : 31 pers.

248 pers.
uitmakende mei de 31 van Aremberg's lijstje: . . 31 »

een getal van: . . 279 pers.
Van deze personen hebben wij in Bijlage B reeds besproken:

Pieter van ylylva:, van Wilmarsum (Sent., bl. 192), Hotthie
Bouivema, van Kollum (Sent., bl. 188) , Hartman Gauma (Sent.,
bl. 192) en iïero van Hottinga , van Leeuwarden (Sent., bl. 189 ,
waar verkeerdelijk Hellinga staat).

Met betrekking tot de overigen zullen, voorzoover zij zich niet
bij de Watergeuzen voegden en alsdan in Bijlage I) hierna zullen
worden behandeld, alleen in deze Bijlage, behalve de bovengenoemde
Jan Basius, Ilylcke Martensz. en Pieter Groef meester, allen in
Aremberg's lijstje vermeld, nog worden besproken : Lyeuwe Broers-
ma , Hette Bruynsmi, Ilomnie van Camstra, Doecke en Taecke
van Hettinga (De Vrije Fries, I , bl. 341 , noot), Ballinck Bidders-
ma , B er nar dus Roorda, Syhren Saecklesz., Heer Andries Schorm ,
Gerben Sytss. en Claes JVoljfs, allen in de Sent. vermeld,
zooals wij hierna zullen zien.

Jan Basius of Jan Baes, komt niet in de Sententiën ,' maar
alleen in het meergemelde lijstje van Aremberg voor. Men meent,
dat hij in 1548 te Leeuwarden is geboren, maar anderen betwijfelen
dit. Hij kreeg onderwijs, eerst in zijne geboorteplaats, later te
Haarlem en studeerde te Leuven. Daarna zette hij zich aanvankelijk
als advocaat in zijne geboorteplaats neder , maar verdacht wordende
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de Hervorming Ie zijn toegedaan, moest hij de wijk nemen en werd
daarop secretaris te Delft, zooals men wil , reeds in Maart 1568. 1)
Al spoedig werd hij de vertrouweling: van Prins Willem I , die hem
later in menigeiiei moeilijkheden raadpleegde.

Kort vóór den slag bij Heiligerlee was hij reeds ijverig bezig: de
belangen des Vaderlands te bevorderen en het gelukte hem o. a.
met Reinier Kant, 1300 geweren in het leger des Nassausclie gra-
ven Ie brengen, die door Sonoy te Wesei gekocht waren. Zie
voorts bl. 462, 480 en 531 van den tekst.

Na den slag van Heiligerlee begaf hij zich naar Emden, waar hij
zich o. a. in 1570 bevond en zich ook daar beijverde den Prins
ter zijde ie staan, door op krachtige wijze de Watergeuzen in hunne
uitrustingen te steunen.

Te Delft trad hij in het huwelijk met Sophia van Maasland en
stierf aldaar 11 September 1596.

V. d. Aa, Biogr. Wdbk. en de aldaar aangehaalde bronnen, o:
a.: Hooft, in 't Register; Groen van Prinsterer, Archives enz., bl.
203, 281, 336, 358, 363 , 364 en 377 ; Suffr. Petrus, bl. 430 ;
De Vrije Fries, XI, bl. 402 en 406 regel 1 en 2 v. b. , aan te vullen
met bl. 179 van Hooft, Ned. Hist.; De Vrije Fries, XIII, bl. 85 ;
Van Vloten, t. a. pi. (n. e.), I , bl. 184, 323 en 300 en (o. e.)
I , bl. 175 en 300; Bor, l. a. pi., bl. 208 vso., 223 en 234, waar
in Boek XXXIII, bl. 57 de dag van zijn overlijden wordt vermeld.

Lyeuwe Broersma , van Kollumerzwaag; Sent., bl. 189 en »K.
en N. K. geschiedk. beschr.," bl. 62 en Plaatsbeschrijving dier
gemeente, I , bl. 137 en I I , bl. 42.

Hette Bruynsma werd 9 April 1570 verbannen en kort daarna
door den Raad van Sneek, zijne woonplaats, gevankelijk naar Leeu-
warden gebracht. - Sent., bl. 220 en Rentm. Rek. van Friesland ,
1570—71. Volgens de Crim. Sent. boeken, dl. I I I , fol. 126 ,
werd hij den 26 Ocl. 1568 uit Sneek verbannen en volgens fol.
206: 4 Oct. 1572 te Leeuwarden onthoofd.

Ilomme van Camstra, zoon van Foppe en Tieth van Feytsma ,
huwde Sjouck van Liauckama en woonde te Wirdum, volgens zijn
vonnis. Hij stierf 9 Febr. 1579 en zij 16 April 1599. Hij streed
ook bij Jemmingen. - Sent., bl. 191.

Doecke en zijn jongere broeder Taecke, zonen van Homme van
ffettinga, geboren te Jorwerd, trokken met hun vader mede ten

1) Volgens aant. van wijlen den Heer Archivaris Eekhoff.
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strijde ouder de vanen der Nassausehe graven, blijkens hun vonnis
van 20 Mei 1569, waarbij zij verbannen werden. Later voegden
zij zich bij de Watergeuzen. In het na te melden Register , aan-
wezig op 's Hofs Archief, vindt men aangeteekend: »Doecke en
»Taecke van Helling-a soenen van Homme Hettinga. De Jonghe is
»met den vader bij de prince, d olste heeft geweest teemden" (te
Emden) »met hem zich onthoudende bij de moeder." - Zie ook:
Sent., bl. 192 en hierna in Bijlage I).

Ilyleke Murlensz., over wien wij gesproken hebben op bl. 456
en 457 van den tekst, was volgens Bor, t. a. pi., fol. 168, een
Leeuwarder, ook genaamd Wilde Ilylcke en volgens sommigen
ook Uiddinck, heigeen wij echter betwijfelen. Volgens anderen was
hij vermoedelijk een Zwollenaar. Nadat hij 23 April 1568 was
gevangen genomen, werd hij 19 Januari 1569 door het Hof van
Friesland Ier dood veroordeeld. - Crim. Sent. boeken , I II , bl. 129.
Verder: V. Haren, «De Watergeuzen," bl. 175 en V. Gron., »De
Watergeuzen," bl. 250, alsmede hierna in: Aanteekening fll.

Bullinck Riddersma, van Lutkewoiide, in Kollnmerland. - Sent.,
bl. 188; T. W., III, bl. 262, noot; »K. en N. K. geschiedt
besehr.," bl. 138 en Plaatsbeschr. dier gem., I , bl. 156 en II ,
bl. 66.

Bernardus Roorda , van Sneek, alzoo een stadgenoot en vermoe-
delijk een aanverwant van Popeke Roordn , in Bijlage B, I I I , no.
30 vermeld, werd 9 April 1570 verbannen. - T. W. t. a. pi.,
III , bl. 277 , noot en Sent,, bl. 229. - Zie hierna op : Bijlage I).

Sijbreii Saecklesz., van Witmarsum , werd Ü0 Mei 1569 verban-
nen. - Sent., bl. 192. 1)

Pieter, «Graefmeester nu genoeml Sneeberger," van Leeuwarden ,
is misschien wel dezelfde, als Pieter Pietersz. de exchijsmeester,
over wien hiervoor in Bijlage B , il, no. 40, is gesproken. -
Sent,, bl. 189.

Heer Andries Sclionn, bij 3Iarcus, Sent., bl. 191 abusievelijk:
Slrom genoemd, woonde in West-Stellingwerf, werd na zijne
vlucht adelborst van Jan van Bonga en was »een wilt gast", zooals
men vermeld vindt in een Register groot 16 bl., vooraan ingebon-
den in het 1ste deel van Staalsresoluliën, placalen enz. (1527—

1) Zou hij ook kunnen zijn: Syhrand Sickesz. , de moordenaar van
Aremberg? - Deze toch vindt men in de Sent. bij Mareus nergens
vermeld. Zie bl, 468 van den tekst.
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1666) , berustende op 's Hoi's Archief Ie Leeuwarden. Dit regisier
is aldus betiteld : «Dit zijn de persoenen die men doer rescriptie
»van de grietsluyden ende andersins bevonden heelt ten dienste van
»grave Lodewijek geweest te zijn, oft andersins met provande ende
«presentie van hun persoenen den leger gesterckt te hebben." Het
zijn nagenoeg dezelfde namen, als die,, welke men in de Sent. ver-
meld vindt, maar — en dit maakt die lijst merkwaardig: — voor-
zien van kantteekeningen bij sommige namen , aanduidende , wat er
later van de daarin vermelde personen geworden is. Onder »Stel-
ünckwerff Westeynde" komen alleen voor : genoemde Heer Andries
Schorm (zooals Winsemius, Kronijk , bl. 556, opgeeft, hoewel wij
meenen : Storm te moeten lezen) en Heer Andries Ilenricksz. met
een latere hand daarbij gevoegd en waarbij geschreven staat: »is
«geweest Vendrich onder Grave Lodewijk ende is ter cause van een
«nederslach binnen Emden onthalst." - Is deze dezelfde misschien
als de eerslbedoelde ? - Zie Bijlage A. op het einde en Bijlage E.

Gerbe Sultsz. van Nijkerk (in 1'erwerderadeel ?), werd »18 May
»1569, ten eeuwighen daghen" uit het land gebannen, »by peene
»van der Galghe , mit confiscatie van goederen." Maar »dies nyet
«jegenstaende," was hij weder tot »cleynachtighe ende versmaede-
»nisse van der Justitie" in zijn Vaderland teruggekomen. Men
deed hem vatten en den 27slen Sept. 1570 werd hij veroordeeld
»by den Scherprechter onder Galghe gehangen ende geworcht te
«worden." - Sent., bl. 392 en vergelijk aldaar bl. 188. C-rim.
Sent., I I I , bl. 195.

Claes Wolffs, van Kollum, vrij zeker de zoon van Wolf van
Worlzou, grietman van 't N. Kruisland en Ursula, » echteluyden"
aldaar. - Sent., bl. 188. Zie: »K. en N. K. gesch. beschr.," bl.
50, 138 en 143 en Oudheidk. Plaatsbeschr. dier gein., I , bl. 35.

b. Bij JemtningGn streden, voorzoover ons bekend, van de hier-
voor in Bijlage B genoemden : Jan van Bonga , Ilomme van Cam-
stra (zooals blijkt uit het vonnis van zijn lijfjongen nagemeld),
Tjalling van Eydnga, Jhuwe of Seerp van Galama (zie beneden) ,
Ilomme van Hettinga; verder nog: (zie bl. 473 van den tekst):
/Fillem van Dockum, IJmmel op (sic!) Leeuwarden en Aucke
Sjoerdtsz., lijfjongen van genoemden Camstra, alsmede St/brand
Sickesz.; zie bl. 468 en 473 van den tekst, en Dl. I I I van de
»Archives de la Maison d'Orange," bl. 230 en 231.

Zooals gezegd is in noot 1 op bl. 474 van den tekst, is het
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onzeker oi' Douwe, dan wel Seerp van Galama de persoon is, die
bij den slag van Jemmingen ontkwam. Wij achten het meest waar-
schijnlijk Douwe, op grond van Winsemius, Kronijk, bl. 543 en
Historia, bl. 110 , die uit de aanteekeningen van Abelus Fran-
kena heeft geput; Bosscha, I2, bl. 245 noemt: Seerp, evenals
T. W., t. a. pi., I I , bl. 407; Schotanus, t. a. pi., bl. 753,
spreekt alleen van » Galama." In het Stbk. van den Fr. adel wordt
van een Douwe in aant. 34, gen. Galama , gezegd: »Is in krijgs-
»dienst geweest (onder Graaf Willem Lodewijk van Nassau, zegt
»het H. S. Doys) en in den krijg omgekomen," terwijl van Seerp
(aant. 37) dit niet vermeld wordt, die echter wel in de banvon-
nissen voorkomt, maar Douwe niet. Zie over Seerp, hiervoor in :
Bijlage B , I I , no. 21. Zie voor verdere nasporingen het Stbk.
v. d. Fr. adel; vergelijk bl. 430 v. d. tekst.

Wat jLucke Sjoertsz. betreft, deze werd later gevangen genomen
en den Sisten Januari 1570 door het Hol' van Friesland veroordeeld ,
om onthoofd te worden, dewijl hij Homine van Carastra in den
slag bij Jemmingen had gediend. Zie: H. S. op de Prov. Bibl.
van Friesland, vermeld in Dl. V van den Catalogus, no. 389.

In 't Crim. Sent. bk, worden nog enkelen vermeld, die wegens
dienst nemen onder de vijanden en rebellen en het voeren van wa-
penen tegen Z. M. werden onthoofd en wier goederen werden
verbeurd verklaard. Vergelijk Bijlage E.

Over de 10 vendelen van Barlaymonl, waarover op bl. 472 en
475 is gesproken, zie men nog: Schotanus, t, a. pi., bl. 754.

II. Ballingen: a. tengevolge de omhelzing der Hervormde leer
en b. om andere hij gevoegde redenen.

a. Bij Citatie van 9 Aug. 1568 werden 20 personen gedagvaard
(Chbk., I I I , bl. 743), die bij Sententie van 22 Oct. 1568 (Sent.
bl. 166) werden verbannen, van welk vonnis de afkondiging in
Friesland den 26sten Januari 1569 plaats had (Chbk., I I I , bl. 762.)
Van deze zijn hiervoor reeds 6 genoemd, nl. in Bijlage B : JEverard
Arckens, Tjalling van Eysinga, Leo Ilania, Frans Hemmen en
Popcke Roorda en onder no. I dezer Bijlage: Anthonij Chirurgijn;
zie bl. 67 o. a.

Verder komen in die Sententie voor:
Poppe -Agges, uit Sneek, omdat hij zich te veel met de predi-

kanten had ingelaten en geweigerd den eed af te leggen.



BIJLAGE C 73

Dirck Eemskerck, uil Leeuwarden, misschien een broeder of
aanverwant van den Griffier Pieter van Eemskerck, beschuldigd dat
hij het Avondmaal op Calvinistische wijze gehouden had.

-dgge Hendricksz., uit Sneek, die de eed van getrouwheid aan
den Koning geweigerd had al' te leggen.

Luytien Sytzesz. of schipper Luytien, van Leeuwarden, uit
welke stad hij door Aremberg den 18den Mei 1568 met 27 anderen
gebannen was. (Zie bl. 464 van den tekst.) Den 9den Augustus
daarna werd hij wederom gebannen, omdat hij zeer verachtelijk en
oproerig gedurende, de troebelen gesproken had en onder anderen
zich had uitgelaten, dat men de personen, die zich voor de Catho-
lijke Kerk in de bres stelden, zou ophangen en slecht behandelen.
Ook had hij geweigerd Rooinschen in zijn schip te ontvangen en
zelfs den eed van getrouwheid aan den Koning niet willen afleggen ,
om de scheurmakers tegen te staan. Gabbema, bl. 513, getuigt
van hem, dat hij »om zijnen yver in het voorstaan van de goede
»zaak, die bijnaam van de Geus, ter eeren heeft wech gedraagen ,
«gelijk die", zoo voegt hij er bij, »van zijne naakomelingen heeden
»noch alhier word gevoert."

Itercke Ryurdtsz., ook een schipper uit Leeuwarden, werd ver-
oordeeld , omdat hij dagelijks de Hervormde leeraars bijgestaan en
met hen omgegaan had.

ffytthie Scroer, uit Leeuwarden, had een zijner kinderen naai-
de Calvinistische wijze laten doopen.

Jelle Scroer en Bocke, knecht van Syds van Donia (zie Bijlage
B, II , no. 8), beiden van Beetgutn, daar zij de beelden in de kerk
van hunne woonplaats vernield hadden en daartoe geheel geschikte
werktuigen hadden gebruikt.

Mr. Doecke Titlema, van Leeuwarden. In de citatie van 9 Aug:.
1568, Chbk., III , bl. 744, staat: Doecke Titlema, in het hoofd
der bedoelde Sententie, (bl. 166): nDoeclo Titlema," maar in de
Sent. zelve: Doecko Tiltema. Is hij niet Doecke Teetlmn, raad
in den Hove (zie Naamrol Raden 's Hofs, bl. 30), dan vermoeden
wij , dat hij zal hebben behoord tot het geslacht Wiarda, waarin
de naam Tithman menigvuldig voorkwam en dat hij het zal zijn
geweest, van wien in de genealogie van dat geslacht gezegd wordt,
dat hij om de geloofsvervolging uit Friesland heeft moeten vluchten
en mogelijk dezelfde als diegeen, van wien in aant. 12 in het Stbk.,
op Wiarda, wordt gesproken, hoewel de daarbedoelde Bucho heette,
of wel , dat Bucho een broeder heeft gehad , die Doecke heette en op
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wien van toepassing is, hetgeen aldaar van Eucho wordt vernield.
Hij werd veroordeeld wegens het bijwonen van predikatiën en het

houden van het Avondmaal. Verder ook, omdat hij met Focke
van jáysma (zie Bijlage B, I I , no. 2) naar Antwerpen was ge-
reisd , met liet doel den Koning 30 tonnen gouds aan te bieden,
om daarvoor vrijheid van geweten en godsdienst te verwerven.

Pieter de Wever e, van Leeuwarden, omdat hij de nieuwe pre-
dikanten in zijn huis had onthaald, hun zeer genegen was geweest
en zich dikwijls voor hen in de bres had gesteld bij de Regeering.
Ook had hij zich uitgelaten, dat hij, indien het noodig was, sol-
daten ten hunnen behoeve zou werven en er dan zeil'wel drie wilde
onderhouden.

Verder nog: Hylck van Haersma , de vrouw van Tjalling van
Eysinga en hare moeder Ilis Jousma, weduwe van Pieter van
Haersma (llarinyma thoe Heeg?), alsmede: Machlelt Dircksdr. ,
de vrouw van Alle Teijes en Jees JFybrantsz., vrouw van Gabbe
Selsma. Zij allen werden hoofdzakelijk veroordeeld, omdat zij de
Hervormde leer omhelsden. Overigens zie men over deze vrouwen.
hiervoor in Bijlage B en over Jees Wybrantsz. bl. 408 van den tekst.

b. Om verschillende andere redenen werden nog gebannen •.
Joaclúm Joeslz. /' er meer (elders Perniers) was predikant der

Mennonieten te Franeker en werd daarom 26 Nov. 1569 verbannen
en zijne goederen verbeurd verklaard. - Sent., bl. 208.

Bij publicatie van 7 Juni 1574 werd hij uitgesloten van de al-
gemeene vergiffenis, waarover men vergelijke : Bijlage B , I , no. 34.
Zie ook het aangehaalde werk van Dr. J. Reitsma, bl. 132 en
IJpey en Dermout, Nederl. Kerkh., I , bl. 103 van den tekst ca
bl. 51 der Aantt.

Garbrandt Pietersz., van Nijega in Hemel. Oldephaert c a., werd
13 November 1568 veroordeeld , omdat hij onder zekeren Dirck
Martensz. van Schaegen (zie bl. 66 hiervoor) m Holland en elders
vele moedwilligheden had bedreven en vaandeldrager onder hem was
geweest. Hij werd veroordeeld »geleyt te worden op de Marckt
«alhier in den Haege, ende aldaer eerst zyn rechter Handt (daer
»me<le hij 't Vaandel gedraegen heeft) all-gehouden , ende dan voirts
«gehangen ende geworcht te worden, zulc.v datler die doot nae
»volcht," met verbeurdverklaring zijner goederen. - Sent. , bl. 338
en Van Vloten, t, a. pi., bl. 284 en 285.

Holle Hannes, »geboeren van Backhuysen bij Staveren in Vries-
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»l;indt," werd op dlenzeiïden dag: mede gevonnisd, »om gehangen
»ende geworchl te worden." - Sent., bl. 340. Verder nog:

jLhhe Ifdesz., Ude ^lbbesz. en Eelcke lÂeuwesz., allen uit Leeu-
warden, die in het vonnis van 18 Mei 1568 met Andries Wy-
brandlsz. en 24 anderen voorkomen ; zie hiervoor in deze Bijlage
op: Luytien Sytzesz. - Eerstgenoemde was reeds 14 Juni 1567
gevangen, wegens oproerige bewegingen. Chbk. , III , bl. 734;
De Vrije Fries, IX, bl. 421 , 422, 428 en 435.

Den 16den Mei 1569 werden 5 personen uit Friesland verbannen
wegens aanslagen op Alkmaar en Hoorn, t. w.: Wobbe Sjouckesz.
uit Oldega; Int zie, wonende nabij Noordwolde; Tite Zithies, van
Bakhuizen ; mr. Jan, chirurgijn, van Visvliet en Jan Pietersz.,
genaamd : »Bloem van Sloolen," uit Sneek. - Sent., bl. 187.

In hel najaar van 1570 of in 't voorjaar van 1571 werd volgens
de Rentmr. Rekeningen geëxecuteerd: Gerbranl Sîttiesz. t'rhvogel
van Witmarsum, mogelijk een aanverwant van Ebel Frisvogel, op
bl. 192 der Sent. genoemd.

Eindelijk vindt men in de Kroiiijk van Winsemius, op bl. 562 ,
nog eene lijst, bevattende 35 namen van »soo als sij die noemden
»Knevelaers, Vagabunden etc", die verbannen werden ingevolge een
Placcaat van 19 November 1571 ; zie bl. 505 van den tekst.

Van de daarin genoemde personen komen voor Hartman en
Watze Gamna , in Bijlage B , I I I , no. 11 en 12 reeds besproken,
en verder 9, wier namen vermeld worden in de bovenbedoelde
Sent. van Alva; terwijl daarvan in Bijlage D nog 4 hunner onder
de Watergeuzen zullen worden besproken, met name: Pieter en
Wybe Sjoerdtsz., Melcliior en Jelclte Seerjjsz. , zoodal er nog een
20-tal namen overblijven van personen , van welke wij geene bijzon-
derheden kunnen mededeelen.

Ten opzichte van de bij Marcus vermelde en door ons op bl. 67
hiervoor aangehaalde vonnissen van 18 en 20 Mei 1569, moeten
wij aanteekenen, dat Dr. Bisschop in De Vrije Fries, I. a. pi., bl.
431 , niet 1569, maar 1568 noemt, maar dat is zeker onjuist,
daar de slag van Heiligerlee 23 Mei 1568 plaats had en ook dewijl
de grietslieden eerst den 25sten Aug. 1569 werden aangeschreven,
om aan Megen al de namen op te geven van hen, »die hun ten
«diensie van Graeff Lodewiek gegeven hebben." Zie bl. 476 v. d.
tekst; Chbk., III , bl. 748 en verder: Bijlage E hierna.



Bijlage D,
bevallende de namen en enkele levensbijzonderheden van de ons

bekende Friesche Watergeuzen.

Vooraf een paar opmerkingen.
Voor Gerrolt Gerroltsma, op bl. 486 van onzen tekst genoemd ,

zal men wel moeten lezen: Gerrolt Gerritsma of Montzema, ge-
huwd met Tieth van lloytema en daardoor een aangehuwde neef
van den mede aldaar genoemden Rinthje van Aytta en een zwager
van Igram van Achelen, over wien: Aant. I hierna. - Stbk., op :
Aytta, aant. 24.

Men zie over de soorten van schepen, destijds in gebruik, waar-
van in noot 2 , bl. 486 in den tekst melding' is gemaakt, ook nog :
De Vrije Fries, V, bl. 358 en de afbeelding aldaar tegenover bl.
351. Behalve »boyers, vachten, kitzen , carwelen" enz., waren er
nog Vliebooten, veelal in Zeeland in gebruik; zie: Van Meeteren,
fol. 76. De naam kits komt nog voor als vischsloep.

De meergemelde en o. a. op bl. 496 bedoelde stukken bevatten:
»Expensen ende vuytgaven zedert de trubele begost in den iaere van
»XVc ses ende tsestich tot het jaar 1570." Daaronder komt ook
voor eene «Memorie voor den Heere van Groesbeke om onsen G.
»Heere den Grave tot Megen, enz. antegeven" van 10 Juli 1570,
behelzende schulden en onkosten wegens het uitrusten en bemannen ,
van »groote" en »cleyne jachten," voor den oorlog ter zee in gebruik
gesteld; niet onbelangrijk, maar te uitgebreid, om hier te worden
opgegeven.

Ten opzichte van de dag- en nachtwacht, waarover o. a. op bl. 491
en 492 van den tekst is gesproken, is ons nog het volgende voorge-
komen in een Staat van Artikelen. dat onderwerp betreffende, doch
zonder bijvoeging van een jaargetal, zoodat het misschien uit iets later
tijd is, dan het door ons behandelde tijdvak. In dezen staat, die
berust op 't Prov. Archief van Friesland, vonden wij :
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».Ordonnantie vip die wacht up die zeekandt van Monckesyl"
(Munnekezijl in Kollumerland) »tot bij die Raecken van den darden
»man, van Burum, 't nijecruislt, vuyterdijcxstercluft ende Beystere,
«waarvoor Gerryt Wolters generaal wachtmr. geordonneert is, voor
»den derden nacht." Verder worden voor die wachten aangewezen :
28 personen uit Burum en 'IN. Kruisland, 19 uit Uitterd. cluft
en 5 van de Bey. Men zie mijne Oudheidk. Plaatsbeschr. van Kol-
lumerland c. a., o. a.: I , bl. 17 en 175 en I I , bl. 66 en 77 ;
op de laatste bladzijde komt Gerryt Wolters voor, als »exchijs-
meester" Ie Burum c. a. in 1563 en 1580.

Betreffende de inneming van den Briel (zie bl. 508 van den tekst)
vindt men o. a. ook het een en ander in de »Kunst- en Letterbode"
van 4840, bl. 183 , waarop door V. Gron., t. a. pi., bl. 420,
reeds is gewezen. Op bl. 186 van de »K. en L. bode" wordt eene
confessie vermeld, waarin voorkomt : »dat van daar" (nl. van den
Briel) «gezonden is een Boeijer met klokken , om daarvan metaal
»geschut te gieten." Men zie verder : Bor, t. a. pi. , 6e boek, bl.
367 ; De Vrije Fries, VIII , bl. 404 en dl. XVI, bl. 200, alwaar
door Ds. Van Borssum Waalkes de klok van het voormalige Ger-
kesklooster wordt besproken.

Overigens zie men verdere levensbijzonderheden der Friesche en
en andere Watergeuzen in het belangrijk werk : «Geschiedenis der
Watergeuzen ," door A. P. van Groningen, waarvan wij een veel-
vuldig gebruik hebben gemaakt, evenals van «Nederlands Opstand tegen
Spanje," door Dr. Van Vloten; verder: «Neêrlauds Zeewezen" door
De Jonge en » Geschiedenis der Vaderlands " door Arend, o. a. I I ,
5de stuk, bl. 171 enz., terwijl men in een der Leeuwarder Couranten
van April 1872 eene Naamlijst van Friesche Watergeuzen aantreft.
In het aangehaalde werk van Dr. Van Vloten (ed. 1858), I , bl.
209 , wordt nog het een en ander medegedeeld over den Heer Fan
JFacken, over wien op bl. 487 van onzen tekst is gesproken.

Als Friesche Watergeuzen vonden wij vermeld:
1 , 2 en 3. Foche, Jan en Tamme Aheh. - Jan en Tamme wa-

ren broeders , terwijl volgens hun tijdgenoot Carolus, Focke de zoon
van Jan was. Dat Jan een zoon had, is zeker (tekst, bl. 485), maar
daar de naam Abels geen familienaam schijnt te zijn en men dus veeleer
in dezen Abelss. moest sehrijven, zooals zij ook voorkomt op bl.
193 der Sent., zoo is het aannemelijker, dat Focke ook een broe-
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der van Jan en Tamme is geweest. Dil neemt echter niet weg,
dat Jan een zoon zal hebben gehad, dien hij reeds vroeg bij zich
aan boord nam, maar wiens naam onbekend is gebleven en Carolus
slechts de namen van drie Abels' kennende, heeft een van dezen
voor den zoon van Jan gehouden. Zij waren bekwame zeelieden en
geboortig van Dockum , hetwelk destijds door koophandel en zee-
vaart belangrijk bloeide. (Carolus, t. a. pi.)

Focke werd 17 Mei 1572 door Alva verbannen , dewijl hij be-
schuldigd werd, dat hij Kapitein was op een der schepen , die op
last van den Prins van Oranje te La Rochelle waren uitgerust.
Sent,, M. 243.

In het begin dierzelfde maand had » de rosharige, kort gebouwde
»Friesche Watergeus," zooals hij in zekere verklaring — waarin hij
echter verkeerdelijk een Vlaminger wordt genoemd — wordt aan-
geduid, met zijn schip »de Galei" eenige Fransche soldaten uil
Dieppe naar Vlissingen overgebracht. V. Vloten, I I , bl. 8 en
Bijlage VI ald. , bl. XXIV.

Ook komt in de rekeningen van Veere omtrent dien tijd een post
voor van twee tonnen bier, geleverd op zijn schip, »de Galei"
genoemd. - V. Gron., Bl. 134.

.fan en Tamme dienden in 4558 de stad Groningen tegen de
zeeroovers. Zie bl. 479 van den tekst.

Jan werd, met 21 zijner stadgenooten, 20 Mei 1569 uit den
lande verbannen , omdat hij Graaf Lodewijk in Groningerland had
bijgestaan. Zie: Corresp. du duc d'Albe, bl. 125, en Archives ,
I I I , bl. 232 (noot). Hij was tegenwoordig bij de inneming van
den Briel, hetgeen van de anderen onzeker is. Zie : V. Gron., bl.
29, 30 en i. v.

4. Joliannes Andriesz. is naar alle waarschijnlijkheid een Fries,
althans Van Groningen houdt hem er voor. Hij was kapitein van
een Geuzenschip en een dapper man. In een geduchten storm van
1573 verloor hij op de kusten van Friesland zijn schip en 14 man
van zijn scheepsvolk. Of hij zelf er het leven afbracht, schijnt
niet bekend. - Zie V. Groningen, t. a. pi., bl. 135; op bl. 416
noemt hij hem, zeker bij vergissing: Jacoh Andriesz. - Zie ook:
Winsemius, Hist., bl. 174.

5. Fopjje Annesz. was een Dockumer en werd met zijn
stadgenoot Jan Abelsz. 20 Mei 1569 verbannen. "Waarschijnlijk
was hij later, in 1573, luitenant van Wyger van Dockum.

6 en 7. Jan en Pieter Ariens, van. Bolsward, broeders,
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lagen in 1575 in den mond der Eeins, toen zij » niet konnende.
«lijden , dat men in 't ghemeen oj) Vriendt, Vijandl ende onparty-
»dick roofde," door hun scheepsvolk werden vermoord. Doch
»de Moordenaars hebben haer straffe te Emden ontlangen." Pie-
tèr was in 1572 »Faendrager" en Jan «schrijver" onder hop-
man Bocke Klok. - V. Gron., bl. 116, 790 en Wins., Kronijk,
bl. 578 en 592.

8. Jan Bonga, zie hiervoor : Bijlage B , I , no. 5.
9. Marten Broerckesz., van Workum, werd mei eenige zijner

stadgenooten 20 Mei 1569 door Alva gebannen, omdat hij in dienst
was geweest van Graaf Lodewijk. - Sent., bl. 194. Zie tekst, bl.
516 en zie hierna op no. 39.

10. C'laes, van Dockum, was in 1573 »veenrick" (vaandrig) en
lag in November van dat jaar »onder amelant in een boetesmans-
»boet", toen Dnco van Martena zekeren Johan van Rijn, van
Vlieland, den 3den dier maand naar hem afzond, »um den veen-
»rick weder int fly ofte upt fllylandt tho haelen." Gron. Bijdr. ,
IX, bl. 61.

11. Claes, » van Mjerzyl," zie bl. 515 van den tekst.
12. Jan Claesz. van Sneek, was een der Geuzen-kapiteins, die

12 Juni 1572 een brief mede onderteekende aan de Spaansche be-
zetting in Delfzijl, om ze tot overgave aan te sporen. Hij lag' toen
zeer zeker met zijn schip op de Dollard.

Korten tijd daarna (in Aug.) deed hij met honderd medgezellen
een Inval in Vollenhove, «innemende 't huys van Toutenburgh." De
vijand kwam spoedig opdagen en nam het huis in, hoewel met
veel moeite, waarop eenige geusen werden geschoten, «andere in
»zee gejaecht, ende oock eenyghe gevangen; ende naemenllijcken.
«haerluyder Capiteyn Jan Claess genaempt, wezende van Sneeck van
«geboorte, die all in seecker cleyne schuyte gecoinen was, menende
»'t ontcomen, in dezelve schuyte doorschoten ende omgebrocht is
»geweest." - De Vrije Fries, VIII, bl. 406 en 413.

13. üornelà-, bij Franeker ; zie bl. 515 van den tekst.
14. Iloylze Douwes of Lange Iloyte »van Worckum," werd

met eenige anderen bij Placaat van 19 November 1571 veroordeeld ;
zie bl. 515 van den tekst. - Vergelijk: Bijlage E en Winse-
mius , Kronijk , bl. 562.

15. Jelte van Eelsma , z ie: Bijlage B , I , no. 11 en en V,
Vloten, I , bl. 325.
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16. Jnrriaen JSltes, waarschijnlijk een Fries; zie bl. 509 van
den tekst.

17. Sjuck van Mninga, zie Bijlage B , I , no. 15 en V. Vloten ,
bl. 325. Hij was evenals Eelsma kapitein.

18. Meinert Friese (482) was kapitein op een »jacht" en lag- in
Januari 1572 met zijn schij) en met andere kapiteins «onder 't
»eyland van der Schellinge." Waarschijnlijk was hij tegenwoordig:
bij het innamen van den Briel. - V. G-ron., t. a. pi., bl. 235;
V. Vloten, t. a. pi. , I , bl. 288 , 326 en 328.

19. Edo Gabbema , zie Bijlage B , I I I , no. 40.
20. Jehner Gabbes , volgens Carolus op Ameland , volgens an-

deren op Vlieland geboren. - V. Gron., bl. 236.
21. Douwe van Glins, zie : Bijlage B , I , no. 20.
22. Heer Godinck, van Harlingen. - V. Vloten, I , bl. 291.
23. TFïbo van Grovestins , zie: Bijlage B , I I I , no. 14;

Gron. Bijdr. , IX , bl. 57.
24. Pibo van Haerda, zie: Bijlage B , I , no. 21.
25. Homme van Hettinga en zijne beide zonen :
26 en 27. Doecke en Taecke , alsmede zijn half broeder:
28. Tiete , over wien, benevens over Homme hiervoor in Bij-

lage B is gesproken en in den tekst; over Doecke en Taecke,
hiervoor in Bijlage C, bl. 69.

Homme en ook vrij zeker zijn zoon Doecke , waren tegenwoordig'
bij de inneming van den Briel, maar van Taecke en Tiete wordt
dit niet vermeld.

Van Doecke wordt als Watergeus melding gemaakt in de reke-
ningen van Veere. In eene bekentenis van een gevangene in Maart
1571 wordt gesproken van »Homme Hettingha, mede Capn. , die
»met een raeseyl comen zal, dat op 't eilant van Wicht in Engelant
«toegerust wordt, die bij hem heeft zijnen jongsten zoon" (zeker
Taecke) , »ende d' ander zijnen zoon" (zeker Doecke) »leyt onder
»Barteldt Entens mede Capn."

Taecke huwde met Feelcke N., eene vrouw uit Holland of meer
waarschijnlijk uit Emden. Doecke stierf in 1620 , maar zijn broe-
der stierf, naar men wil, als student en dus op veel jongeren
leeftijd. - V. Gron., bl. 248 ; V. Vloten , t. a. pi. , I , bl. 320 en
325 ; Sent., bl. 192 ; Stbk. , op : Hettinga en T. W., I I I , bl. 459.

29. Heyntgen, van Dockum, was in 1570 bootsgezel op het
schip van Jan van Troyen. - V. Vloten , I , bl. 290.

30. Mr. Hindryck , zie bl, 515 van den tekst.
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31. Hero van Hottinga, zie Bijlage B , I I I , no. 22.
32. Frederik van Inthiema. »staat", volgens V. Gron., »op de

»lijst der Watergeuzen op zijn eigen getuigenis" en was volgens
sommigen tegenwoordig bij de inneming van den Briel. Zie : Arend,
Vaderl. Gesch. , II5, bl. 171.

Hij was de zoon van Reijn en Sibbel van Hanckema, die te Wor-
kum woonden, waar Frederik zeer zeker geboren werd. Zijne jeugd
was niet zeer aangenaam, althans men vindt aangeteekend, »dat
»hij door eene bijzondere zucht tot de wetenschappen gedreven werd ,
»en zijn standvastig geduld alleen den onwil èn de slagen zijns va-
»ders overwon, die hem tot landbouwer bestemd had."

Nadat hij zijne rechtsgeleerde studiën aan de Hoogeschool te Leu-
ven had volbracht, zette hij zich als advocaat in zijne geboorteplaats
neder en werd korten tijd daarna Burgemeester aldaar. Hij huwde
met Margaretha , natuurlijke dochter van Feicke van Heslinga, bij eene
dienstmaagd, Gerritje van der Steine verwekt en leefde nog in 1608.

In de stad zijner inwoning bouwde hij een prachtig huis, »ter
»plaetse , waar de voorouderlijke stins , in den aanvang der regeering
»van Keizer Karel V," door zijnen grootvader Tjebbe van Inthiema
was bewoond geweest en omtrent dien tijd was verwoest geworden.
Dit huis werd in de wandeling genoemd: » dwang van Workum."

Stbk., op : Inthiema en Aylva van W., aant. 29 ; V. Gron., bl.
255; Schotanus, Beschrijving, op : Workum, bl. 268 en T. W., i. v.

33. Harmen Jansz,, van Leeuwarden, diende als »klerck" op
een der Geuzenscliepen, »ten upziene hy lezen ende scriven conste,
wende dattet nyemant up 'tscip wel conste doen."

Hij teekende zich dan ook deftig »Hermannus Leovardiensis,"
zooals blijkt uit de onderteekening der »articulen . . . geordineert by
»Johan van Rinsdorp, Capitein . . . om op sine schip van Oorloch
»te gebruicken ende te onderhouden."

Hij bevond zich zeker aan boord van dit «schip van Oorloch,"
toen het in Augustus 1571 door de Spaanschen werd bemachtigd. -
V. Vloten (ed. 1872) , I , bl. 238.

34. Jaricli, luitenant van Jelte Eelsma, »wesende een paep ,
»die . . . gestaen heeft opter Schellinck." - V. Vloten (ed. 1858), I ,
bl. 149 en 325 en bl. 489 van den tekst.

35. Pieter de Jonge, zie bl. 514 van den tekst.
36. Jan Joosten, vermoedelijk een Fries. - V. Gron., t. a. pi.,

bl. 73 , 227 en 257.
37. Duco van Mnriena, zie: Bijlage B, III, no. 27.

6
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38. Harten , ook genoemd »cleyne Marlen, van der Jouwere."
Zie bl. 516 van den tekst.

39. Feijcke Marlens, geboorlig van Workum, was kapitein op
een Geuzenschip, maar werd met vele anderen, ten getale van 112
man, den 23sten Juni 1571 op de Eems voor Emden door Bos-
huizen gevangen genomen. De meesten werden dood geschoten,
maar Martens bleef' met enkele anderen voorloopig gespaard, niet
uit medelijden, maar om achter de plannen der Geuzen te komen.

Bossu meldde aan Boshuizen bij brief van 6 Juli daarna over
hem , »welcke ick gesonden hebbe tot Groeningen, by den Heere
»van Billy , omine mette langer hant geëxamineert ie werden."
Vermoedelijk is hij kort daarna ter dood gebracht. - V. Vloten,
I , bl. 184 en 322. Misschien is hij dezelfde als no. 9.

40. MehMor (516), wever van Midlum, werd 19 November
1571 vogelvrij verklaard. Wins. Kronijk, bl. 562.

41. J'ieler , van Leeuwarden, was mede Geuzenkapitein blijkens
meergemelde confessie van Maart 1571; zie op no. 28 hiervoor.
V. Vloten, l. a. pi. , I , bl. 325 en V. Gron. , bl. 130.

42. Jelcke Seerps (516) , van Gaastmeer , bij Placcaat van 19
November 1571 vogelvrij verklaard. - Wins., t. a. pi., bl. 562.

43. Jan Simonsz., van Sneek, is misschien dezelfde als degeen ,
die hiervoor in Bijlage B , I I , no. 44, is vermeld , maar is dan niet in
1569 overleden, want de hierbedoelde stond in Febr. 1581 nog als
vrijbuiter bekend. - V. Gron., bl. 306 en 421 ; Chbk., IV, bl. 232.

44 en 45. Pieter en ÏFyhe Sjoerdtsz. (483 en 509), gebroeders ,
uit Workum.

In de meergemelde bekentenis van Maart 1571 wordt Wybe Sy-
uerdtsz. aangeduid als een der Geuzenkapiteins en wordt Pieter, de
broeder van »voorn. Wybe" genoemd. Wybe was bij vonnis van
20 Mei 1569 met meer anderen uit zijne woonplaats verbannen,
omdat hij Graaf Lodewijk in Groningerland had bijgestaan. Moge-
lijk dezelfde als »Wibo Sivortszoon" ; zie bl. 67 hiervoor.

Beide broeders waren bij Placaat van 19 November 1571 ver-
bannen en misschien ook Ji.irriaen Eltes, de luitenant van Wybe
Sjoerdtsz., hoewel deze dan als »Jurjen Ottes" in dat Placaat voor-
komt. - V. Gron., bl. 307 ; Sent., bl. 194; V. Vloten, I , bl.
325; Bor, VI, fol. 289; Corresp., bl. 58 en Wins. Kronijk, bl.
562. - Van Wijn, Huiszittend leven, I I , bl. 394.

46. Pier Smit , van Harlingen, bevond zich in 't voorjaar van
1571 te Einden, loen 200 pond buskruit werd verbeurd verklaard ,
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hetwelk hij voor Jan Abels had gekocht. Men had een schip van
dezen vrijbuiter in of kort vóór 1570 buitgemaakt. Zie stukken
uit het Prov. Archief (» Expensen", waarover: bl. 76 hiervoor.)

In de aanteekeningen over den inval op Hindeloopen in Mei 1572
(zie bl. 515 van den tekst), leesl men van hem , dat hij »onlancx
»tot Dockiim gevangen geweest, Schipper, vcrclaerde: »»zij wilden
»»mij hangen, daer ick het niet verdiend hadde, dan laeten zij
»»coemen , ende hangen mij nu , dewijl ik het nu beter verdicut
»»hebbe." " - V. Violen, I , bl. 180 en De Vrije Fries, VIII, bl. 401.

47. Wyger van Sytsma, zie Bijlage B , I , no. 33, en V.
Gron., bl. 343.

48. Wïbo Tjarrels, van Bolsward ; zie bl. 502 van den tekst.
49. Flieger, van de Nijkerk, waarschijnlijk een Fries en van

Nijkerk In O.-Dongeradeel of Ferwerderadeel afkomstig. In Jan.
1570 vormde hij , zoo het schijnt, het plan om met Homine van
Hettinga en Barthold Entens Dockuin in te nemen. In Maart 1571
wordt hij Kapitein der Geuzen genoemd en bevond zich in 1580
voor Delfzijl. - V. Vloten, I , bl. 154 en 325; Schotanus, bl. 860.

50. Wyger, van Dockura, was kapitein en had tot luitenant
zijn stadgenoot Foppe Annesz. (zie no. 5). - V. Gron., bl. 358.

51. Jeldert Wigers, waarschijnlijk een Fries, diende onder den
Groninger edelman Entens en deed ijverig mede aan diens bande-
looze rooftochten. - V. Gron., bl. 257 en 358. - Stond in Febru-
ari 1581 als vrijbuiter bekend. - Chbk., IV, bl. 231 , in verband
met bl. 227 aldaar ; zie hierna.

52. Tjepcke Wigers, mede een Fries, naar wij meenen, was
in Juli 1573 kapitein van een Geuzenschip en lag toen voor den
Briel. - (Leeuw. Archief.)

5 3 . 54 en 55. Andries, Eghert en Jurrien Wybrantsz,, zo-
nen van Wybrant Eelkes, uit Leeuwarden.

Andries werd 18 Mei 1568 met 27 mede-ingezetenen uit Leeu-
warden verbannen, terwijl hij en zijn broeder Egbert bij vonnis
van 18 Mei 1569 werden gebannen, omdat zij Graaf Lodewijk
hadden bijgestaan; later begaven zij zich metterwoon naar Amster-
dam en voegden zich bij de Watergeuzen. Zie bl. 483 en 500.

Jurrien was ook kort te voren door Basius als Geuzenkapitein
aangenomen; hij wordt dan ook, evenals zijn broeder Egbert , in
de meergemelde confessie van Maart 1571, kapitein genoemd.
Laatstgenoemde had in 1572 eene »Engelsche kits vaerende 3 bas-
»sen en 16 of 17 man" onder zijne bevelen, waarmede hij in 'I
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begin van Mei van dat jaar voor den Briel kwam. (Zie over de
benaming; kits, hiervoor in deze Bijlage, bl. 76.)

Bij vonnis van 3 Juni van dat jaar werden »Echbert et Joriaen
»Wybrantsz. Freres Frizons," als »voortvluchtich vuyter Stadt van
»Amsterdam" verbannen en hunne goederen verbeurd verklaard.

In 1584 was een Egbert Wijbrants Bomstra luitenant van Jr.
Fredrick van Vervou; misschien is hij dezelfde als de bovenge-
noemde , daar Joriaen Wybrantsz. Bornstra in 1581 nog als vrij-
buiter voorkomt; zie beneden. - Chbk., IV, bl. 231. V. Gron., bl.
358 en noot 239, op bl. 486; Sent., bl. 190 en 245; V. Vloten,
t. a. pi. (cd. 1858), I , bl. 164, 308 en 325 en »Gedenckv.
Gescli. van Fr. van Vervou ," bl. 29. - Zie Bijlage C op : Abbe Udesz.

Mogelijk was hun aanverwant (misschien een zoon van een hunner),
die Wyb? ant Bornstra , die in April 1599 te Douay zijn »doctoorschap"
verkreeg. - Feith, Reg. v. h. Archief van Gron., h. a. no. 58.

Verder vindt men nog in het Crim. Sent. boek van den Hove
van Friesland, de namen van onderscheidene Friesche Watergeuzen
vermeld, meestal veroordeeld , om onthoofd te worden, dewijl zij
zich »onder diversche Capiteynen van de zeerovers ende het gesel-
»schap derzelve begeven hebben."

Over het berooven der kerken in Friesland door »frybuters,"
vindt men eenige bijzonderheden hierna in Aanteekening X.

Hoewel het niet bepaald de Friesche Watergeuzen betreft, zoo
willen wij er toch de aandacht op vestigen, dat met de »Infbr-
matie," voorkomende bij Van Vloten, t. a. pi., I , bl. 328 en 329
moet worden vergeleken: Gron. Bijdr. , Dl. V, bl. 332.

Eenige vrijbuiters worden nog genoemd in Chbk. IV, bl. 231 ,
die in Februari 1581 nog als zoodanig bekend stonden, te weten :
Joriaen Wybrantsz. Bornstra (zie no. 55 hiervoor) ; Meijer Wil-
lemsz.; Jeldert Wigers (zie no. 51); Jaecques Dielbeeck; Rincke
Rommertszoon; Broer Doties, van Workum; Jan Simonsz., van
Sneek (zie no. 43); Foppe Jellisz. ,• Meynert Jansz.; Willem
Wilckertszoon; Adriaen Croenenburch , secretaris van Tieljerkste-
radeel en Willem Rijdwijck, In hoeverre men hen , behalve die ,
welke boven genoemd zijn, onder de Watergeuzen mag rekenen,
durven wij niet bepalen. Zie ook: Chbk., t. a. pi., bl. 227.

In het op bl. 67 en 70 hiervoor vermelde Register, voor-



B I J L . U T E I).

komende in het 1ste deel der Staatsresolutiën van Friesland , worden
de namen in eene andere volgorde opgegeven, dan bij Marcus en
wel volgens diens bladzijden aldus: 189, 194, 193, 191, 188 en
190. Zooals wij opmerkten, vindt men in dat Register van som-
mige personen aangeteekend, wat er later van hen geworden is ,
b. v. gesneuveld, in het land teruggekeerd , bij de Watergeuzen ,
gevangen , geëxecuteerd , enz.

In de twee laatste gevallen kan men meestal hunne vonnissen
vinden in de. Crim. Sent. boeken van den Hove van Friesland ,
waarvan zeer duidelijk geschrevene uittreksels bestaan, aanwezig op
de Provinciale Bibliotheek , in die van de stad Leeuwarden en van
Het Friesch Genootschap , het een meer , het ander.minder volledig.
Zie ook: Dr. J. Reitsma, t. a. pi., bl. 158, 159 en 171.

Winsemius vermeldt in zijne Kronijk van Friesland op bl. 553 ,
554 en 555 ook al de namen, door Marcus opgegeven op de hier-
voor vermelde bladzijden , alsmede 5 namen , die door Marcus op
bl. 187 worden aangewezen , maar in genoemd Register niet voor-
komen. Bij Winsemius is de volgorde, wat de bladzijden bij
Marcus betreft: bl. 187 , 188 , 189 , 191 , 194 , 190 en 193 ,
terwijl hij ten slotte nog noemt de 31 personen , uit Leeuwarden
en Sneek verbannen volgens te Brussel gepubliceerd vonnis van 9
April 1570 , die , naar het ons voorkomt , volgens latere inlich-
tingen ook bleken Graaf Lodewijk te hebben bijgestaan. Al nu
deze door Winsemius vermelde namen schijnen toegevoegd te zijn
aan eene Ordonnantie d.d. 16 Dec. 1569, vermeld, maar zonder die
namen , op bl. 774 van Dl. III van het Chbk., o. a. hel bevel inhou-
dende, om eenige vroeger uitgevaardigde placalen tegen de »Rebel-
len" op nieuw af te kondigen, terwijl er aan het slot volgt, nagenoeg
gelijkluidend met hetgeen men vindt bij Winsemius , t. a. pi. , fol.
553«: »Naemen der geener die bij Sententie gecondemneert ofte
»wekkers goederen deur ordonnantie van zijne Excellentie geanno-
»teerdt zijn." Dan volgden in het origineel de namen , waarvoor
door den vervaardiger van het Charterboek wordt verwezen naar
Winsemius, t. a. pi. , zijnde deze ordonnantie overigens afgedrukt
»Na een afschrift uit de secretarie van Franequeradeel."



Bijlage E.
OraZIGHT DER (voornaamste) VONNISSEN, grootenáeels verzameld

(Zie bl. 454 (noot) van den tekst.)

o

"o

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

DAirai
VA ir

VERBANNING.

29 Maart 1567
9 Jan. 1568

18 Mei 1568

28 Mei 1568
29 Mei 1568
26 Juni 1568

9 Aug. 1568

2 Oct. 1568
13 Nov. 1568

idem
24 Dec 1568

OPGAVE DER GEBANNENEN enz.

dagvaarding van 39 edelen en burgers, die den 8sten
Sept. 1568, Chbk., I I I , bl. 752, allen, behalve1

Men vindt 22 dezer namen ook in De Vrije Fries, LX,
bl. 425 en in H. v. P. (Viglii Epistolae), I , bl. 406 , •
komen ze allen voor.

verbannen uit Leeuwarden 28 personen , van welke er
later 24 bij Heiligerlee streden; vergelijk beneden
no. 14, 19, 21 en 23 . . . . . ' . . . ,

Zie de Aantt. van Ant. Jz. (De Vr. Fr., IX, bl. 435), 'i
die dit vonnis woordelijk mededeelt, zooals het voor-
komt in 's Hofs Crim. Sent. boek.

Sjoert van Beyma ter dood veroordeeld .
Ilarlman van Galama ter dood veroordeeld . . ,
gebannen 42 edelen, van welke één (Dionysius Wingia)

reeds onder de hierboven genoemde 39 edelen (zie

Zij werden waarschijnlijk (zie Ant. Jz.) 24 Aug. daarna
opgeroepen, om binnen 30 dagen te Antwerpen te
verschijnen ; zie : Chbk., I I I , bl. 747 , in verband
met De Vrije Fries, IX, bl. 439 en Winsemius, i
Historia, b l . ' l l 4 .

Van dezen werden 10 Sept. daarna, blijkens Sent. , bl.
127, een vijfUl gebannen en bovendien JJouwe He-

gebannen 20 personen , van welke één (Schipper Luy-
tien) reeds is vernield onder no, 3 hiervoor

Zij werden allen 22 October daarna veroordeeld.
Hunne namen werden met die der zes edelen hiervoor

onder no. 6 bedoeld, den 26sten Januari 1569 afge-
lezen en tegelijk ook den naam van Willem van
Buma ; zie: Chbk., I I I , 1)1. 762; zie ook : Winse-
mius, Historici, bl. 115.

gebannen Gerbrand Pietersz. van Nijega . . . .
Willem vati Buma ter dood veroordeeld . . . .

i
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O

"o

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

DATUM
VAN

VERBANNING.

19 Jan. 1569
16 Mei 1569

18 Mei 1569

idem

idem
20 Mei 1569

idem
idem

26 Nov. 1569
24 Dec. 1569

OPGAVE DER GEBANNENEN enz.

Hylcke Martensz. ter dood veroordeeld . . . . j
verbannen 5 personen, wegens oorlogsbedrijven in •

N. Holland
gebannen uit Kolluin en andere dorpen, wegens

uit Leeuwarden : 43 , maar er staat boven : 42 ,

»vuyt diverse Dorpen": 33 , er staat: 32, alsvoren 33
alsvoren : 4 8 , er staat: 47 , alsvoren . . . . 48 \
»vuyter stede van Dockum" alsvoren . . . . 22 J
uit Franeker , Workum , Harlingen en Slooten , 1

Samen . 218
Van dezen zijn reeds onder no. 3 een tiental ge-

Blijft dus . •
Joachim Joesl F~emier , als Mennoniet veroordeeld .
het vonnis afgelezen van 257 personen , als :

1°. van de 5 hiervoor onder no. 13 vermeld.
2°. van de 218 onder nos. 14—20 vermeld.
3°. van 3 reeds onder no. 3 (0. II) vermeld.
4°. van 14 mede onder no. 3 (C. I) vermeld. $,
5°. van 17 personen uit Sneek, die nog niet zijn'

genoemd en dus hier worden genoteerd .
Men vindt dit vonnis in Chbk. III, bl. 774, docli

daarin worden in het Charter de namen niet ver-
meld , maar deswegens verwezen naar Winsemius'
Kronijk , bl. 555 , waar de namen dezer 257 voor-
komen en waar gezegd wordt: »I)en 36 Januari
»a%elezen over 't Recht." Te Water (III, bl. 168)
vermeldt, dat deze lijst van Winsemius, wat opschrift
en namen betreft, vrij wel overeenkomt met eene
lijst in 't Leeuwarder I'Iacaelboek, no. 194, waaron-
der staat: »Op huijden den XXI1II December Anno.
»XVc negen ende tsestich , sijn dese boeven geschre-
»vene Persoenen, nae voergaende luijden van des
«sladtsclocke, den Gemeynte vergadert sijnde , van
»den Raedthuijse der stede Leeuwerden gepubliceert
»ende aftgelesen , ter presentie van den Burgemeester

1
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DATUM
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VERBANNING.

31
9

27
15
19

20

31
31
12
17

13
12

In
22

' 27
3
9

20

Jan.
April

Sept.
Sept.
Nov.

Der-

Jan.
Jan.
Febr.
Mei
Juni
Juli

Sent.
ücl.
Oct.

Jan.
Oct.
Dec.

1570
1570

1570
1571
1571

1571

1572
1572
1572

1572
1572
1572
1572
1572
1572
1573
1574
1574

OPGAVE DER GEHANNENEN enz.

»Burenl Jansz. ende dat doer bevel van den Hoeve
»van Vrieslandl, volgende den missive daer van
»sijnde , van date den XVIen December 1569. In
»Kennisse van mij. Ter ordonnantie van den Raedt
»(get.) : A. Ruijs."

Andries Syiterdtsz. veroordeeld om onthoofd te worden
gebannen de 14 personen uit Leeuwarden en de 17

personen uit Sneek , te zamen 31 , reeds hiervoor
onder no. 21 besproken.

Gerbe Sytlhiesz., te Leeuwarden Ier dood veroordeeld,
Sy brand Sickesz., te Amsterdam ter dood veroordeeld
werden door Alva 35 personen gebannen , van welke

reeds in de Sent., bedoeld onder no. 13—20, voor-
komen één onder no. 7 hiervoor (Anth. de Chirur-
gijn) en tien onder nos. 13—20, zoodat nog overblijven:'

Men vindt de namen in Winsemius' Kronijk, bl. 562, !

vermeld.
werden er een gelal van 50 personen verbannen uit

Oldeboorn, .Goïngarijp, Ackrum, Nes, Wirdum,
Leokum , Mieduin , Huizum , Goutum , Jelsum en
Sùens. j

Sytlce J'eddes opgehangen |s

JVyhe Sjoerdtsz. opgehangen
werden onderscheidene burgers uit Leeuwarden gebannen.
Oene Geer/s e n H a n s Holslein g e h a n g e n . . . .
Sjoerds I t e s s e l s z . g e h a n g e n
vier personen ter dood veroordeeld.
Minne Hillesz. oeworgd ,
Tjebbe Taekes onthoofd en zijn vrouw Uïtk gehangen.

—
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Uit de Vonnissen , in de (h'im. Sent. boeken voorkomende , blijkt,
dat de meesten van hen , die omtrent dezen tijd veroordeeld werden ,
of dienst genomen hadden bij de. »rebellen", of hun banvonnis van Mei
1569 overtreden, óf schuldig" waren verklaard aan zeerooverij. Een paar
aanteekeningen willen wij daaruit mededeelen , vooral met betrekking
tot de op bl. 498 van den tekst vermelde Gatmia's en hunne mede-
helpers. 1) Zoo werd Gerben Gerritsz. , vrij zeker van Oldeboorn ,
die reeds in Mei 1569 verbannen was , wegens het ontvangen en
huisvesten van Hartman Gauma »ende eenige sijner complicen", den
31 Januari 1572 te Leeuwarden onthoofd. Vrij zeker had hij zich
ook schuldig gemaakt aan kerkroof in die stad. Op dienzelfden dag
werd Sijtke Feddes gehangen wegens medeplichtigheid aan de kne-
velarijen door Hartman Gauma te Irnsum bedreven , omtrent Cam-
buir, Uitwellingerga, enz. lîiemer Feytes werd, ook omdat hij bij
genoemden Hartman dienst genomen had, den 12 Febr. 1572 te
Leeuwarden geradbraakt. Geen beter lot ondergingen de echtelieden
Tjebbe Foeckes en Uilk »sijne huysfrouw wegens het logeren van
Hartman ende andere knevelaers", 24 uren vóórdat de grietman
Grijp van het bed was gelicht. (Zie bl. 58 hiervoor.) Op den
20sten Dec. 1574 werd de man onthoofd en de vrouw gehangen.

Maar nog afschuwelijker was het vonnis, dat Ilinne Hillesz. van
't Nieuvvland onderging, die reeds in Mei 1569 was verbannen , maar
dat vonnis had overschreden. JNiet alleen, dat hij mede genoemden
grietman had helpen gevangen nemen en wegvoeren , maar hij had
zich ook schuldig gemaakt aan knevelarij en »'l spolieren der kerc-
ken." Deze ongelukkige werd veroordeeld »aan een paal te worden
«gebonden, met een gloeijende tange driemaal in sijn ligchaam ge-
»kneepen, voorts aen die zelve paal geworgt, het ligchaam op een
»Rad gestelt te worden," welk vonnis 9 October 1574 te Leeu-
warden aan hem werd voltrokken.

Den 22sten Oct. 1572 werden Oene Geerts en Hans van Hnl-
slein opgehangen, omdat zij dienst genomen hadden onder Binnert
Roorda (mogelijk dezelfde als Bernardus Roorda , op bl. 70 hier-
voor vermeld), zeeroover en geweldenaar en vijf dagen later werd
eenzelfde vonnis voltrokken aan Sjoerd Hessels, omdat hij gediend
had onder Sicke van Tjessens (zie 't Register), hopman der rebellen.

En zoo zijn er meerdere te vinden in dat zwarte boek der oud-
heid, merkwaardig, maar dikwijls min verkwikkelijk voor den lezer !

1) Carolus, t. a. pi., noemt als een (ter medehelpers der Gauma's
eenen Siætus Jansz.; wellicht moet men daarvoor Oege Jansz. lezen,
in Mei 1569 als inwoner van Akkrum verbannen. Cf. Sent. van Marcus.
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I, bl. 402. De copie van de in den tekst bedoelde modelver-
klaring' luidt als volgt :

»Copie.
»Ick onderschrevene certificere bij mijnen eedl ende in Edehnans

»woerden een yegelycken die deese sullen zien oft hooren leesen,
»hoe dat ick int verbundt van de geconfedereerden niet getreden en
»ben dan deur Inductie ende persuasie van eenyghe onder pretrext
»ende dexel van die Spaensche Inquisitie die men seide dat Co.
»Mat. hier te lande wilde introduceren milsgaeders oeck om de
«strengicheyt ende riguer van de placaten op 't stuck van der reli-
»gie gemaeckt, maer geraerckt naemaels van wegen Zyne Mat. ver-
»claerdt is datte voorsz. Inquisitie soude cesseren ende dat de selve
«zijne Mat. tevreeden is datter nyeuwe placaeten souden gemaeckt
«worden,

»Soe ist dat ick in confederatie van tgeene voors. is de voersz.
»Verbundenisse affgetreeden hebben ende afftreede ende bij desen
»renunciere. In alles deselve en alle andere verclaerende daer en
»boven bereyt ende overboedich te zijn om zijne Mat. voorsz. in
»alles ende jegens een yder ende over al werwaerdt Zijne Mat. be-
lieven sal mij te bevelen te dienen, ende alle onderdanicheyt te
»bewijsen, sonder eenyge restrictie ofte limitatie. Des t oerkonde
»heb ick mijn gewoentlycke handteycken hier onder gestelt. Actiuu
«binnen leeuwaerden:

»Gecollaüoneert jegens zeeckere ongeauthen-
»tyseerde acte is daermede bevonden t accor-
»deren naer dat die vuyten f'ranchoys in ne-
»derlantsch duytsch was overgeset daer van
«teneur an d'andere zyde van dese geschreven
«staèt. Bij mij :

»P. Eemskerck."
A'an de keerzijde vindt men het Fransche stuk en daaronder :

»Bruxelles Ie 30 jour de Februier 1566."
Zooals in den tekst is opgemerkt, was het aldaar aangehaalde

stuk van 24 Febr. 1566, maar wij hebben later bemerkt, dat daar
achter volgt: «stilo curiae," zoodat het volgens de gewone tijdre-
kening 1567 was. Het had dus op bl. 427 van den tekst moeten
worden besproken. - Vergelijk over den «stilus curiae" o. a. : Mr.
J. Minnema Buma, »Bijdrage tot de Gesch. van het Dijkregt in
Friesland," bl. 96, noot 2 en bl. 99, noot 3. - Overigens vindt



94 AAÏÏTEEKMfBfG-EIl.

men aan het slot van dit stuk de volgende woorden: »Geëxtraheert
»vuyt zeeckere Resolutie van de Hertoginne van Parma Regente
»ende gevoechl bij zeeckere zwaricheyt bij den grave van Aremberch
»haer hoocheyt deur doctor IJgram van Achelen Raet angebrachl
»ende nae collatie daermede gedaen is bevonden t accorderen bij
»mij: P. Eemskcrck."

Igram van Achelen, afkomstig van 's Hertogenbosch, was in
1560 Raadsheer in den Hove van Friesland geworden en gehuwd
met Meyntje van Hoytema. Zie : Stbk. v. d. Fr. Adel.

Over de benaming » Geus ", zie men nog: Upey en Dermout,
t. a. pi. , I I , bl. 61 (noot 132) der Aanteekeningen, alsmede
Aani. TUI hierna.

II , bl. 431. Door dit verhaal wordt de onzekerheid opgeheven,
waarmede de dood van Gabbe van Scheltema in het Stbk. v. d.
Fr. Adel staat aangeteekend. Daar toch leest men in Dl. I I , in
aant. 11 op Scheltema (bl. 214) over Gabbe: »Is nog een jongeling
»zijnde, te Leeuwarden ellendig omgekomen en te Hallum begraven.
«Volgens 't Burmaniaboek zelf, zou hij zijn doodgeslagen door
»Rienck van Aylva. Wij hebben," zoo voegen de vervaardigers
van het Stamboek daarbij, «noch van het een , noch van het ander
»iets kunnen vinden."

Maar zie ook aant. 16 aldaar en ommezijde.
Uit het in den tekst aangehaalde stuk blijkt duidelijk, dat Buma

de bedrijver van dien moord was en niet Rienck van Aylvá; wel
was er een Jan van Aylva bij tegenwoordig. Wellicht was dit die
Johan, welke in de genealogie Van Aylva , in het Stbk. van den
Fr. Adel voorkomt in gen. 5 , en alsdan in het volgende jaar (1567)
overleden, en gehuwd met Ulck, dochter van Gabbe van Scheltema
de oude.

Uit aantt. 11 en 16 op Scheltema, t. a. pi. , blijkt, dat er on-
zekerheid bestaat of de doodslag aan Gabbe Sybethsz. of aan Gabbe
Schelles», werd gepleegd; zeer waarschijnlijk aan den laatste,
daar dit beter met de tijdrekening overeenkomt. Deze was een
volle neef van de vrouw van Johan van Aylva. Daarentegen, als
de verslagene inderdaad te Hallum is begraven, dan. zou dit meer
pleiten voor het vermoeden, dat het Gabbe Sybethsz. is geweest,
daar diens grootouders, Gabbe de oude en Tjels van IJdsina op
Groot-Schelteina te Ferwerd gewoond hebben en te Hallum begraven
zijn. De ouders van Gabbe Scheltesz. woonden zeer waarschijnlijk
in Groningerland. Zie: Gron. Bijdragen, X, bl. 117.

Vergelijk: Te Water, I I I , bl. 286 , onderaan in de noot; daar
wordt gezegd, dat Gabbe S. nog een jongeling zijnde, in 1600 door
toedoen van Rienck van Aylva ongelukkig om 't leven kwam. Zou
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dat niet eene verwarring zijn met den manslag door Buma bedreven ?
Douwe van Galama, die tot het gezelschap behoorde, zal wrel

zijn Douwe, zoon van Tonis en Cnier van Jousma. Men vindt van
hem vermeld, dat hij in krijgsdienst ging', volgens sommigen
onder Graai' Willem Lodewijk , en in den oorlog: is omgekomen. -
Zie Stbk. v. d. Fr. Adel. Misschien was het die Galama, die bij
Jemmingen streed; zie bl. 473 van den tekst en bl. 71 hiervoor.

III. bl. 436. Ten opzichte van den toren, waarin de in den
tekst genoemde edelen gevangen zaten, kunnen wij het volgende
vermelden.

Door de welwillendheid van Jhr. Mr. C. L. van Beyina , te
Leeuwarden , werd ons inzage verleend van het afschrift van een
«Fragment uit de Kerckwijdinghe , dat is d' Eerste Predicatie ge-
»daen , in de Nieuwe Kercke tot Harlingen , glienaemt te vooren
»het Blaeuhuijs , en nu de Westerkercke den 13 Novb. 1650 uyt
»Jesai, cap. 2 vs. 3 , door Wesselium Acronium, Bedienaer des
»Heiligen Evangeüj in de gemeynte Christi aldaer."

Het vangt aldus aan: »Ende in dit huys (nl. het voormalige
»Blaeuhuis van Harlingen) ofte liever in dezen toren , daar aan ten
«Zuidwesten, syn gevangen geset d'Edele Heeren en Kinderen van
»Batenburgh , ende de Twee Friesche Edellieden Sjoerdt van Beyina
»ende Hartman van Galama ," enz. Men vindt het vervolg in de Tegenw.
Staat van Friesland, I I , bl. 624, alsmede aldaar bl. 600 en ver-
der bij Te Water, Verb. der Edelen, dl. Il , bl. 187 , in de noot.

Het bedoelde afschrift bevat nog iets meer dan in de aangehaalde
plaatsen wordt gezegd, doch van geen belang voor ons onderwerp.

Genoemden toren liet Frits van Grombach, Drost van Harlingen ,
in 1515 bouwen van de steen, die hij in April van dat jaar van
het door de Gelderschen verwoestte klooster Ludingakerk bij Lidlum
liet aanvoeren. - Zie V. d. Aa, Aardr. Woordenboek, op Ludinga-
kerk en Schotanus, Beschr. van Friesland , bl. 566.

Men zie verder hierbij : de plattegronden van Harlingen in de
werken van Winsemius , Emmius en Seholanus en over de gevan-
genneming der edelen enz.: IJpey en Dermout, Gesch. d. Kerkh.,
II , bl. 75—81 der Aantt.

Een gedicht op Jacob Donker komt voor in De Vrije Fries, V ,
bl. 226.

IV, bl. 442. Ten opzichte van hen, die bij Harlingen werden
gevangen genomen, nog het volgende:

D'Andelot, Cock en Wingle vertrokken 12 Mei uit Friesland ,
kwamen 16 Mei te Antwerpen aan en werden denzelfden dag naar
Vilvoorden gebracht.
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De Batenburgen vertrokken 20 Mei onder geleide van Ernst Mu-
lert, kwamen den 24sten te Antwerpen en werden des nachts even-
eens naar Vilvoorden vervoerd. Aantt. uit de Corresp. de Frise ,
etc op 't Belgisch Archief, mij welwillend verstrekt door den Heer
L. U. Rengers van Waerssen, te 's Hage. Vergelijk ook bl. 444
van den tekst.

Sommigen werden 1 Juni 1568 te Brussel onthoofd, namelijk,
behalve Beyma (Sent. bl. 76) en Galama (ald. bl. 81), ook
Wingle, Treslong, Peltier, Del F~al en Bruynseeh,• de laatste
drie stierven in het catholijke geloof. De volgende edelen waren
onroomschen en werden dienzelfden dag onthoofd: de beide
Batenburgen, Max. Blois (Sent. bl. 79), D'jtndeht, Triest, Lois
Carlier , Rwmault, die alle zeven ook bij Harlingen waren gevat;
voorts : Ilpendam , JLrtur van Baudichon , Pieter en Filip fP~atte-
paste, terwijl de mede bij Harlingen gevangen genomen Quintijn
Benoit den volgenden dag in die stad op dezelfde wijze zijn leven liet.

Men zie daarover : Van Vloten , t. a. pi. , bl. 39—44 en de
Bijlagen , o. a. V, VI en VIII, alsmede : De Navorscher, jr. XI ,
bl. 68. Voorts zie men Te "Water, t. a. pi., I I , bl. 152, over:
D'Andelot; bl. 190, over: Q. Benoit; bl. 216 , over: Max. Blois ;
bl. 307 (en IV, bl. 433) , over C. Bruynseels ; bl. 318 , over : J.
Rumault; bl. 339 , over : Ph. Triest; bl. 355 , over : B. de la
Valle en bl. 378 , over: Ph. Wingle. Zie ook : Kronijk van Jhr.
Rengers ten Post, I , bl. 328.

In »D'onstelde Leeuw," bl. 307 , vindt men een verhaal over
eenige Amsterdamsche vluchtelingen, die met een klein gebrekkig
vaartuig naar Einden zouden stevenen en daar later ook »nae veele
Äsueklens en armoede" aankwamen; ook leest men daar over een
ander vaartuig : »de schuyt kreegh een leek en meenende nae Harlin-
»gen over te steecken, sagen zij twee schepen malkanderen aen
»boort klampen , en hier in waaren de Heeren van Batenburgh."

V, hl. 445. Het smeekschrift van /Fillem van Buma, waarvan
ons indertijd door vriendelijke bemiddeling van Mr. J. Dirks, uit
het Brusselsen Archief, een afschrift werd verstrekt en waarvan wij
in den tekst den hoofdzakelijken inhoud hebben medegedeeld, vindt
men vermeld bij : Van Vloten , t. a. pi. , I , bl. 276.

Het ons uit Brussel toegezonden en daarbij behoorend certificaat
van den provoost Grauwels, wordt niet door Van Vloten vermeld.
Het luidt als volgt:

»Nous Jehan Grauweels , prévost de la court, certifions par ces-
sies pour la vérité (de ce estant requis) , que entre plusieurs pri-
»sonniers de Harlinge , en Frise, il y a esté constitué prisonnier
^Willem Bonga , frison , lequel estoit chargé d'avoir signé Ie cora-



AAKTKEKKS'IJVfiKJV. 97

»promis des confédérez de Frise et en oullre d'avoir cominis quel-
»que homicide , duquel il se présentoit deffendre et descharger; par-
»quoy a ledit Willein Bonga par nous esté delivré piïsonnier,
»[ayant eu advis des commissaires à 1' examination des dits priso-
»niers députéz 1)] ens mains du lieutenant du procureur général de
»Frise , à Leeuwarde , Ie XXVe de Juing dernier passé , pour par
»ledit procureur général ou son lieutenant estre procédé contre ledit
» Bonga , et en faire la poursuite ordinaire de Justice comme ils
»trouveroient convenir. En tesmoing de vérité ay cesles soubsigné
»par mon seing manuel, Ie quinsiesme jour d' avpril, 1' an mille
»cincq cent soixante sept, avant Pasques.

(signé) J. Grauwels."
Naar het origineel op het Koninkl. Archief Ie Brussel, uit de

»Conseil des troubles," V, 1'oL 157. - Het smeekschrift komt aldaar
voor op bl. 156. - Het jaar 1567 zal zeker hofstijl zijn (zie bl. 93
hiervoor) en dus zal men moeten lezen: 1568, daar Buma in Mei
1567 werd gevangen genomen. - Zie ook : V. Vloten , t. a. pi.

Zijn doodvonnis wordt in de Sent. van Alva , door Marcus , op
bl. 353 vermeld ; daarin wordt niet over den door hem beganen
manslag , maar alleen over zijne deelname aan 't Verbond gesproken,
waarvan hij , zooals blijkt, aanvankelijk was vrijgesproken.

In den tekst, bl. 443 , hebben wij op gezach van Ant. Jz. ver-
meld , dat Buma 22 Juni (1567) van Harlingen naar Leeuwarden
werd vervoerd en drie dagen later in vrijheid werd gesteld , maar
misschien is het meer juist, dat hij niet den 22sten , maar den
25sten (volgens bovenstaand certificaat) is vervoerd , daarna in vrij-
heid werd gesteld , zooals Schotanus vermeldt , en later weder ge-
vangen genomen werd. Uit Buma's request schijnt men echter te
moeten opmaken , dat hij wel vrijgesproken , maar niet losgelaten
is. - Zie : V. Vloten , t. a. pi. 2)

VI, bl. 446. Over Jean Grauwels en Rommert Friesmu., die
beiden een vrij belangrijke rol hebben gespeeld in het drama van
hen, die in Mei 1567 te Harlingen werden gevangen genomen ,
willen wij nog met een enkel woord het volgende mededeelen.

Jean Grauwels, gewoonlijk de »Roodc Roe" en Spelle bijge-
naamd , was Provoost Maarschalk van Braband en een zeer wreed
en geldgierig mensch. De geschiedschrijver Hooft schrijft in zijne
Nederl. Hist. , fol. 193 : »De Roô Roe Jan Grovels, Spelle geby-
»naemt, reed van gewest tol gewest, volmaakende , 't geen aan de
»felheit der gewoonlijke vierschaaren Ie kort schoot."

1) N.l. Parijs en Charles, zie den tekst en het Smeekschrift van
Buma.

2) Men zie voorts nog: Viglii Epistolae, in H. v. P. I ' , bl. 428.
429 en 453 en Epist. Hoppen, bl. 129.
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In de Aant. op dat werk door Dr. W. Hecker leest men :
fiBe Roo Roe. Aldus werd gemeenlijk de Schout geheeten naar
»het teeken dat hij gewoon was in de hand te dragen , om alzoo
»zijn bloedig ampt waardiglijk voor te stellen." Zie ook : Motley ,
t. a. pi., I I , bl. 298 en 330.

Binnen weinige maanden , nadat hij het doodvonnis over Buma
had uitgesproken , werd hij bij den Hertog van Alva aangeklaagd
wegens zijne grenzelooze geldafpersingen. Na onderzoek bleek het,
dat dit volkomen juist was en 'l gevolg daarvan was , dat Alva
zonder veel omwegen hem exemplair liet straffen. Op den Uden
Februari 1569 onderging hij het lot van zoovele ongelukkigen,
die onschuldig door hem ter galg waren gedoemd, om hunne
schatten meester te worden. Hij werd dien dag te Brussel opge-
hangen , terwijl twee zijner dienaren , die hem in het uitvoeren
zijner hebzuchtige plannen hadden gediend , ieder aan een der palen
van de galg vastgebonden en met roeden gegeeseld werden. - »Syn
»Sentencie ," zegt Bor , »was op een Pampier geschreven ende op
»zijn Borst gestelt," waarvan de hoofdzakelijke inhoud was , »dat
»hij vele personen zonder schriftelijk bevel ter dood had gebragt
»en aan den anderen kant zich had laten omkoopen om vele schul-
»digen heimelijk aan de straf te onttrekken." De beide medehel-
pers van den Provoost, die getuige moesten zijn van het treurig
uiteinde van hun Meester , kregen ieder een soortgelijk placaat op
de borst, waarin hunne medeplichtigheid werd vermeld. - Zie:
Bor, Nederl. Hist. , 5e boek , bl. 194 , r.-v. en Gabbema , t. a.
pi. , bl. 493.

Wat Rommert Friesma aangaat, hiervan kunnen wij nog het
volgende vermelden.

In het Museum van het Fr. Genootschap te Leeuwarden bevindt
zich nog een voorwerp , dat ons aan dezen ontaarden Fries herin-
nert , nl. een »uitstekende houten arm en vuist" en een daarbij
behoorende »zwart geverfden steen met uitgehouwen en vergulde
»letters", bevattende het volgende opschrift :

»Dese fuyst is in de jaere MVc en LXXIIII de XXVII Octob.
»ter ordonnantie van den Hove gestelt tot memorie dat Karste
»Luytiesz va Oisterwolde, Rommert Friesma, grietman vâ Stel-
lingwerf Oisteynde , in seeckere executie naer Smaedighe woorden
»oick feytelick wedergestaê , gewondt, ende ter aerde geslaghê heeft."

Deze Karste Luytthiesz. was door genoemden grietman onder-
scheidene malen aangemaand , om te voldoen aan de uitspraak van
een vonnis, hetwelk het gerecht van O. Stellingwerf had gewezen
ten zijnen nadeele. Met alleen weigerde hij dit, maar hij over-
laadde den grietman met scheldwoorden en sloeg hem met een
»schavelijn ofte sprinkstock" (pols) zoodanig op het hoofd , dat hij
hem door den hoed heen verwondde en de grietman in eene opge-
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droogde sloot nederviel. De misdadiger werd bij den Hove aange-
klaagd , tengevolge waarvan hij veroordeeld werd, om met ont-
blooten hoofde , barrevoets , in linnen kleederen , met een brandende
toorts in de linkerhand en de rechterhand gebonden op den rug ,
voor den Hove te verschijnen en daar, op de knieën liggende ,
vergiffenis voor zijn euveldaad te vragen aan God en de justitie en
voorts eene boete te betalen van 300 gulden ten voordeele des Ko-
nings , terwijl hij inmiddels zoolang in de gevangenis moest blijven ,
totdat deze boete met de kosten zou zijn betaald. Eveneens moest
hij vergiffenis vragen aan den gerechte zijner grietenij en werd dooi-
den Hove bevolen , dat de bedoelde vuist in den muur van 's Hofs
Gerechtszaal moest worden geplaatst.

Bovendien moest de veroordeelde het volgende gebed uitspreken :
»Dat ick mijnen Grietman , doende van wegen Co. Mat. executie ,

»niet alleen hebbe geresisteert met woorden , dan deselve feytelijck
»mede wederstaen ; slaende hem een wonde in zijn hooft, is mij
»van harten leedt. Bidde daeromme Godt ende die justitie om ver-
»giffenisse ende soe verre ick tselve nyet en hadde gedaen , soude
«tselve om glieen goet ter werelt willen doen."

Volgens het Stbk. van den Fr. Adel: Aytta, aant, 13 , was
Rommert de zoon van Gerrit en Sydts Sjoerdtsdr. van Camstra ,
en is hij ook gehuwd geweest, hetgeen ook blijkt uit de Conscr.
Exulum.

Zie: Catalogus v. h. Museum van het Friesch Genootschap, bl.
129, no. 137. Aant. uit het Prov. Archief van Friesland. Tegen-
woordige St. van Fr . , I I , bl. 92. Schotanus , Fr. Gesch. , fol.
743 ; Winsemius, Hist. , fol. 523 en Kronijk , bl. 538 en 684 ;
V. Sminia, N. Naamlijst, bl. 390.

VII. bl. 457. De Bestellingsbrief luidt aldus , blijkens eene
»Copia", door Homme van Hettinga zelf gecopiëerd :

»Copia.
»Wyr Lodewich Grave tzo Nassou Katzenelenbogen Vianden und

»Dietz Heer zu Beylstein , u. Thun kundt unde tzo wissen men-
»niglichem , das wir den Edlen und Erhvesten unsen lieben beson-
»deren und getrouwen Homme Hettinga besteldt und angenomen
»hebben tzu einem Hopman uber etzliche knecht, und haben den
»befohlen und auferlegt, wes er sich zu verhalten. Ist also unsern
»gunstich geliewen und fleissige bitt an allein den Jenigen soe dieses
»unseres schreibens vorkhommen wirt, die wekken gemelten Homme
»Hettinga den Jenighen soe ehr mit innen handlen und abreden
»wirt, allen glauben tzo tzustellen aucli es gewislich darvor halten
»das diese kriges rustungli nicht tegen dat heillige reich gehen soll,
»noch das die Jenigen soe sich hirinne werden bestellen laessen
stegen die reyne lelir des godtlickeii wordiz generley wis" (vis :=
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geweld ?) »sollen gebraucht werden, sonder das sie einen christ-
»licken und erlickon herren imd gutte bezalingh haben sollen. Des
»tzo Orcondt haben wir dis schreiben myt eigner handt under-
»zeichnet und mit unsern auffgedruicten secret befestigt dato den
»X Aprilis 1568.

»Gecopiert ende gecollationert tegen hör principall bij mij Hommo
»van Hetlinga." Dan volgt de onderteekening: »Hommo vati Het-
»tinga."

Naar een afschrift genomen uit: »Archives de la Belgique , Pa-
»piers d'Etat. Correspondance du duc d'Albe sur la bataillé d'Hey-
»îigerlee," fol. 6 , mij welwillend ter inzage verstrekt, door den
Heer Rengers van Naersen , ie 's Hage.

VIII, bl. 459. Men vindt die verklaring in Dl. III van het
Charterboek , bl. 733 , waarin wij voor het eerst in eene Friesche
oorkonde den naam : y>Goesen" (Geuzen) aantroffen. De namen der
weigerachligen worden aldaar ten getale van negen zeer onduidelijk
opgegeven. Gabbema , Verhaal van Leeuwarden , bl. 510 , 511 en
512 vermeldt de volgende elf namen : Doecke van Æartena, llette
van Dekama , llette en Goffe van ylehinga , Rienck en JFytlhye
van Cammingha , Sierck van Donia , Docter Gijsbert en Christoffel
van jlrensma , Meester Fecke lihala en Docter Johan van Tyara.

IX, bl. 463. Onder de meergemelde stukken , mij door den Heer
Rengers van Naersen welwillend toegezonden , komt ook voor een
verhaal, waarin hel wedervaren wordt vermeld van zekeren advo-
caat Boudewijn Mamminga, die in Mei 1568 eene poging aan-
wendde , om zijnen oom , den bekenden Cornelis Kempis, die des-
tijds in Appingadam woonde , uit zijne woonplaats te bevrijden ,
daar de inwoners dezer plaats toen zeer bezwaard waren met het
krijgsvolk der Nassausche graven; zie den tekst, t. a. pi. De
jeugdige Mamminga , destijds 26 jaren oud, werd in bedoelde maand
bij zijn oom Matthijs Rommerts «tsavondts ten eten" verzocht, die
met hem overlegde op welke wijze Cornelis Kempis het best uit
zijne woonplaats zou kunnen geraken. Na eenig praten nam de
jeugdige Mamminga op zich dit te beproeven. Rommerts zou hem
»een oepen brieff" medegeven , .waarin hij aan Kempis zou mede-
deelen , dat Rommerts' vrouw »ter doet toe cranck waere, versoec-
»kende deshalven dat Kempis ende zijn huysvrouwe" zich haasten
zouden over te komen , ten einde »hun suster noch eens te spreken."
Die »cranckheyt" was echter «versiert." Mamminga toog op weg ,
kwam in Appingadam en overhandigde aan Kempis den brief,
waarna hij de plaats weder meende te verlaten , maar dit ging zoo
gemakkelijk niet. Hij werd door de wachten niet uitgelaten. Hierop
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begaf hij zich naar Homme van Hettinga , maar ook deze verklaarde
hem niet te kunnen helpen. Daarop kwam de zoon van Alle Teijes ,
«trawant van Dr. Tzalinck Eysingha" bij hem , die hem verzocht
»bij zijnen heere" te komen. Hieraan voldeed hij , maar deze ont-
ving hem alles behalve vriendelijk en gaf hem te kennen , dat hij
hem niet vertrouwde en hem voor een spion hield, hetgeen Eysinga
ook aan den Graaf van Nassau mededeelde. Kort daarna kwam Selsrna
bij Kempis en deelde hem mede , dat men van voornemens was ,
Mamminga gevangen Ie nemen , die van dit plan door zijn gastheer
al spoedig in kennis werd gesteld, en Mamminga dit hoorende ,
»is ten eynde van zijnen raedt geweest." Tot zijn geluk was de
Abt van Oldeklooster toen in Appingadam , die aan Eysinga beloofd
had al het zilverwerk uit zijn klooster te halen en hem te over-
handigen. Deze kreeg verlof, om de plaats te dien einde te verla-
ten en zich naar zijn klooster te begeven , hetwelk hij aan Kempis
mededeelde. Mamminga dit vernemende , volgde den abt , alsof hij
zijn dienaar was en kwam op die wijze de stad uit.

Cornelis Kempis was, volgens Suffridus Petrus , gehuwd met
Geeske Faesma; zie aldaar, i. v.

X, bl. 493. Betreffende enkele rooaerijen, in sommige kerken
in Friesland gepleegd door de TV a Ier geuzen , vonden wij later het
volgende vermeld in een uittreksel van : »Het boek der rekening van
»de gecommitteerden voor de beneficiale goederen in Oostergo a°.
»1580," welk belangrijk handschrift in zijn geheel eerlang in druk
zal worden uitgegeven door de ijverige bemoeingen van Dr. J.
Reitsma , Hoogleeraar te Groningen , die ons bedoeld uittreksel wel-
willend ter inzage heeft verstrekt. Zie voorshands de Oudheidk.
Plaatsbeschr. van Kollumerland , 2e gedeelte , bl. 122.

Daaruit blijkt dan, dat Hartman Gauma in of omtrent 1572 het
zilverwerk uit de kerk van Idaard gestolen had, o. a. een ciborium,
die hij »tstucken brekende inde buysse gesteken" had. In Grouw
legde men hem ook ten laste, dat hij »twee silver kelken" had
medegenomen. Men wist het niet zeker ; 't kon ook zijn dat »ander
»boven" (boeven) dat »bij nachte" gedaan hadden , want men had
opgemerkt, dat »smorgens tglas instucken was." Zijn broeder
Watze had »dree silver olijvaten met een silver paes" medegenomen. 1)

Te Âegmn was het zilverwerk »bij de vrijbuileren" Bernt Moller
en Siurdt Reitsesz. weggenomen , «darvan Sybolt Aysma bekent oock
»kennisse te hebben doer de vorsz. bernt ende Siurdts eigen beken-
»tenis." Ook uit de kerk te I'riens waren »de kleinodien vorlangs
»al doer frijbuiters end andere genomen ," terwijl ook »de glasen
»ende venstere tstucken gebroken" waren. De soldaten van Tiete
van Hettinga , uit Sneek komende (zie bl. 525 hiervoor) , hadden

1) Zie over de Gauma's: bl. 498, Bijlage B, III en Bijlage E.
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zilverwerk »hengehaelt uit de kercke" van Terzool. »Tsylverwerck
»ende meublen der kerke" van Ilolwerd waren «omtrent acht iar
«geleden op twee diverse tijden bij de frijbuiters te weten gisbert
»gerrilsz. end naclitegall van Ylissingen omtrent hondert man slarck
»uit de kerke genomen" (zie bl. 497) en ook te Brantgum en
Aafovm was »tsilverwerck" door vrijbuiters , o. a. Ulck van Wyrum
met twee anderen weggenomen »uyt de kercke doer tglas." Te
Anjum had »de nie waert op Amelant" (nieuwe burgtvoogd van
den Heer van Ameland ?) »int iar 1573 een vergulden kelck geno-
»men" en »Douwe Glins to groninghen affgehoiiwen" (zie bl. 510
hiervoor) had er »een kelck met cyborie" weggehaald. Te Sibran-
dahuis hadden de »frijbuters vuyt de see", waaronder »dar met ge-
swest Tjepke Joukesz. fributer" veel zilverwerk medegenomen. Ook
te Deersum , Hemjiens , Jlîïedum , JFanswerd, Wetzens , Ee, Eng-
wierum , lÄoessens , Hoodkerk , JBirdaard en andere plaatsen wa-
ren door de »frijbulers" of »knevelaers" veel zilverwerk en mis-
kleederen weggehaald , soms »onder predicatie", zooals te Lioessens
of op »allerhilgen merkdach", maar meestal des nachts »doer 't glas
»vuyt sacramentshuis", zooals te Wetzens en te Ee , terwijl in de
meeste dier dorpen de »glasen , doeren ofte vensteren" gebroken en
vernield waren.

B I J V O E G I N G .

Hoewel misschien niet bepaald op Friesland betrekking hebbende ,
kunnen wij niet nalaten te vermelden , dat Jr. Onno van Haren in
het midden der vorige eeuw eene groote schilderij bezat , die in
onderscheidene tafereelen de gesteldheid »der zaken" voorstelde van
het begin der beroerten tot in het midden van 1572. »Een der
«hoofdtafereelen vertoonde de Prinses van Parma", zoo vermeldt
ons Halbertsma , «hebbende Granvelle aan de regter zijde , die haar
»met eenen blaasbalg in het oor blies , terwijl Barlaimont , Viglius
»en anderen van die kleur , hare linker zijde dekten. Al de edelen
«lagen op eenen rei voor haar op de kniëen , elk met het wapen
»zijner provincie op de borst, terwijl Brederode het smeekschrift
«overhandigde. Achter de edelen, meer geweken op den achter-
»grond, stonden Spanjaarden." Onno had ze gevonden in den
winkel van den zilversmid Jelgerhuis te Leeuwarden boven den
toonbank. Uit hetgeen daar verder wordt medegedeeld, schijnt het,
dat er meerdere exemplaren geweest zijn. Waar zijn ze gebleven ?
Uit de wapens zou men kunnen opmaken of er ook Friezen bij de
aanbieding van het Smeekschrift zijn geweest. - Zie : Halbertsma's
Letterk. Naoogst, I , bl. 495 en Catal. der Sted. Kunstverz. van
Leeuwarden, door W. Eekhoff, bl. 312.
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N.B. Men zie vooral noot 1 op bl. 479 van den tekst.
De voornaamste misstellingen zijn de volgende:

Bladz.
392 , noot: § 22 , lees .- Jaargang 22.
396, regel 16 van boven: wordt toegeschreven aan, lees: wordt

gezegd.
401 en 402: zie eene verbetering hierover in Aanteekening I,

bl. 93.
405 , r. 5 v. o. : Renisse , lees.- Renesse.
410 , r. 5 v. b. : er , lees.- u.
412, r. 10 v. o.: geboren uit Johan van Buma; zie daarover

eene verbetering in Bijlage B , I , no. 7. Noot 1 behoort
te slaan bij noot 2 op bl. 411.

413 , r. 10 v. b. : Traling , lees: Tzaling.
414 , r. 8 v. b. : in , lees : en.
415, r. 11 v. b. : Overijsel, lees: Overijssel.
416 , r. 12 v. o. : den roomschen eeredienst, lees : de roomsche

eeredienst, enz.
» r. 7 v. o. : werden zij (?) , lees: werden de Gedeputeerden.

418 , r. 3 v. b. : Doyte , lees: Doytze.
Verder kan lot aanvulling dienen, van hetgeen daar vermeld

wordt, dat Aremberg, blijkens eene oorkonde d.d. 8 Januari 1567 ,
berustende op 't Prov. Archief van Friesland, [die ons eerst later
onder de oogen is' gekomen], kort te voren »met voele knechten ende
»etlycke ruyteren binnen den convente van Bergum" gekomen was.
Men had dit in Leeuwarden vernomen en tevens ging het gerucht,
»datter noch wel meer knechten ende ruyteren corths by zijne ge-
»naede sullen comen." Eenige »trefflycke personen ende lyffhebbers
»van dese landen" droegen aan den advocaat Dr. Peter Rieuwerdts
op, den Gedeputeerden aan te sporen, om te overleggen, wat men
zou doen, om hunne aankomst te verhinderen met »bequaeme mid-
»delen ende voorslaegen" en daarvoor met den Stadhouder in overleg
te treden. Dit geschiedde dan ook bij missive van bovenvermelden
datum aan de Gedeputeerden: Haring van Glins (oppe Schingen),
Ruurd van Roorda (te Hennaard), Watthie van Cammingha (te
Wirdum) en Mr. Tjepke van Oenema (te Sneek). Daarop werden
Seerp Hania, Burgemeester van Leeuwarden, Allert Jacobsz., sche-
pen en de twee hoofdadvocaten : Frederik van Inthiema en Gysbert
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van Arensma naar den Stadhouder gezonden, die hun den Uden
dier maand dan ook toezeide, dat zij van «Garnizoen" vrij zouden
zijn. »Hier al' passeerde Aremberg 3 dagen later een Handschrift"
te Bcrgum, waarin hij tevens verklaarde, dat hij geen krijgsvolk
in de stad zou brengen, maar »alleenlijck daer inne coemen met
»onsen gesin ende die luyden van onse guarde van vijfi'tich peerden
»oft daaromtrent." Overigens zou hij niemand om 't gebeurde
»apprehenderen ofte in gevanckenisse stellen laelen" en mocht het
blijken, dat dit aan de Gouvernante »nyet aengenaeme en waere,
«zullen wij ons beste doen dat den genen die zullen willen vertrecken
»daertoe redelijcker tijt gegeven ende gegunt zall worden." Even-
wel vertrouwden zij den Stadhouder niet en velen, zooals in den
tekst is verhaald, pakten zich in tijds weg.

Oorkonde uit 'iProv. Archief van Friesland, in verband met bl.
736, 738 en 741 van Schotanus' Gesch. van Friesland. Zie over
Arernberg's lijfwacht, bl. 430 van onzen tekst.

422, r. 11 v. b. : Douwe van Heringa ; zie daarover : Bijlage
B, I , no. 24.

453 : zie eene verbetering hiervan op bl. 21.
455 , r. 6 v. o. : vierde , lees : derde.
457, r. 11 v. b. : 230, lees: 270; zie bl. 66 der Bijlagen.
477, r. 3 v. o. in de noot: Naamlijst van strijders, lees .- Naam-

lijst van Friesche strijders.
493 : Groesbeeck volgde Megen niet op, maar hij was diens

luitenant; Chbk., I I I , 781.
496 : in noot 1 bij te voegen : zie bl. 474 en 492.
498 : achter «voorspelden" (r. 3 v. o.) te voegen : noot 2 ; zie :

Bijlage E.
508 , in noot 3 te lezen : Friesche Watergeuzen.
533 , r. 8 v. b. : Den 17den der volgende maand, lees: Den

17den December; Motley , t. a. pi., I II , bl. 151 , zegt:
18 December.

Bl. 96 der Aant.: Over hetgeen aldaar uit »D'onstelde Leeuw"
wordt aangehaald, zie men nog : Mr. J. van Lennep , «Verspreide
opstellen," [ed. 1878], bl. 310, waar echter, hetgeen sommige
andere schrijvers ook vermelden, wordt gezegd, dat ook Iljiendam
zich op het bewuste schip van Donker bevond, hetgeen, zooals uit
ons verhaal kan blijken, eene dwaling is.



REGISTER VAN PERSONEN.

N.B. De vet gedrukte cijfers duiden de bladzijden in de Bijlagen

en jianteekeningen aan.

Abbema, (Edo van) 453, 519;
21—25.

Abbesz., (Heer Jacob) 18.
Abbesz., (Hr. Sylthie) 8 , 9.
Abbesz., (Ude) 75.
Abelsz., (Focke) 480, 483; 77,

90.
Abelsz., (Jan) 460, 469 , 470 ,

473, 479, 483, 485, 486;
77.

Abelsz., (Tamme) 479 , 483 ; 77.
Ablesz., (Hr. Sybe) 17.
Achelen, (Igram van) 94.
Aebinga (Helle en Goffe van) 100.
Aoo;ema, (Alef van) 422, 453 ,

454; 2 1 , 2 2 , 2 3 , 25.
Agges, (Poppe) 72.
Aiizerna, (ür. Schelte) 12.
Alberts, (Wybe) 414; 25.
Alva, (Hertog van) 446, 469,

471, 472, 473, 475', 533.
Ammama, (Joachum van) 63.
Andries, (Heer) 10.
Andriesz., (Johannes) 78.
Andriesz., (Hr. Michel) 10.
Andringa, (Goft'e en Tjeerd van)

24, 56.
Andringa, (Jarich en Jorrit v.)

56 (noot).
Andringa, (Tjerck van) 512 (noot).
Annesz. , (Foppe) 78.
Ansckes, (Sipcke) 39.
Anthoni, de chirurgijn, 6 7 , 72.
Antonius, (Heer) 12.

Arckens, (Everard) 2 4 , 4 2 , 7 2 .
Aremberg, zie op : Ligne.
Arendtsz., (Hr. Jacob), 14.
Arendtsz., (Magnus) 486.
Arensma, (Christoffel van) 100.
Arensma, (Gijsbert en Christoffel

van) 100 , 103.
Arriens, (Jan en Pieter) 78.
Arnoldus, (Heer) 16.
Ayko, (Heer) 12.
Aylva, (Jan van) 430.
Aylva , (Pieter van) 2 4 , 5 6 , 68.
Aylva, (Ulbe van) 512 (noot).
Avlva, (Watthie van) 2 3 , 41.
Aylva, Wybrandt van) 2 4 , 56.
Aysma, (Foeke van) 451; 2 3 ,

' 4 1 , 74.
Aysma , (Hessel van) 2 4 , 5 6 , 67.
Aysma, (Sybolt van) 2 3 , 4 2 ,

100.
Aytta, (Rinttje van) 486, 488.
Aytta, (Viglius van) 440 , 445 ,

532 ; 102.

Barlaymont, (Gillis van), 472,
506, 511.

Basius, (Jan) 462, 480, 531;
67, 68.

Batenburg, (Dirck en Gijsbert)
432—443, 444; 9 5 , 96.

Bergen, (Adriaan van) 481.
Bei-rijns, (Pieter) 412.
Beyma, (Sjoert van) 411 , 419,

420, 429, 433, 438, 444,
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t) Zie over hem en zijn neef Jaeob van Croenenburch , ons opstel
in het Tijdschrift; „De Nederl. Leeuw", jaarg. 1887.

453, 469; 21, 22,23,25,
86, 95.

Billy , zie op : Robles.
Bocke, knecht van Donia, 73.
Boeymer, (Abel van) 519.
Boeymer, (Engelbert van) 438,

443.
Bogerman , (Hr. Johannes) 12.
Bonga, (Jan van) 422 , 453 , 454,

456, 462, 473, 482, 519,
520, 522; 1 8 — 2 4 , 2 6 , 6 7 ,
71, 79.

Bootsma, (Epo van) 452; 2 2 ,
27.

Bornstra, (Egberl en Jurrien),
zie op: Wybrandtsz.

Boshuizen, (Jan van) 461 , 462;

82.
Bossu, (Graaf van) 460, 461 ,

531; 82.
Botnia, (Jelle van) 519 ; 2 4 , 56.
Botnia, (Syds van) 519 ; 24 , 57.
Bracamonte, (Gonsalvo de) 460,

466.
Brederode, (Hendrik van) 392,

393, 403, 404, 408, 411,
419, 425, 429, 431 , 432.

Brederode, (Lodewijk van) 482.
Brioticxz., (Lolcke) 438.
Broerckesz., (Marten) 79.
Broersma , (Lieuwe) 69.
Bronckhorst, 525.
Brunswyck, (Eric van) 472.
Bruynsma, (Hette) 69.
Bueren , (Quintijn van) 418, 427 ,

458, 464.
Buma, (Holze van) 518, 520;

24, 57, 68.
Buma, (Taecke van) 440, 443.
Buma, (Willem van) 412 ,429 ,

438, 443, 444, 445, 453;
19, 24, 27, 86, 96.

Burmania, (Gemine van) 2 3 , 42.

Burmania , (Upcke van) 2 3 , 43.

Cammingha , (Pieter van) 489 ,
502, 519, 527; 2 4 , 57.

Cammingha , (Watze van), 532;
100, 103.

Camstra, (Foppe van) 452; 28.
Camstra, (Homme van) 6 9 , 7 1 .
Charles, (Jean- of Joh. Carolus)

404, 440, 448, 450.
Claes, van Dockum, 79.
Claes, van Nijezijl, 515; 79.
Claesz., (Jan) 79.
Claes, (Heer) 13.
Claes, clockgicter, 463 ; 67.

•Conraet, (Hans) 465, 466.
Coquillan, (Wouter) 2 3 , 43.
Corbet, (Philips) 527.
Cornelis , bij Franeker , 515 ; 79.
Cornelisz., (Cornelis) 452; 2 2 ,

28.
Croenenburch , (Adriaen van)

84. f)

Dekema, (Hette van) 439; 100.
Dekema, (Rienck van) 521.
Dielbeeck, (Jacques) 84.
Diericx , (Hr. Wyoer) 15.
Dircksdr., (Machtelt) 74.
Doesburgh , (Hr. Hendericus) 10.
Donia, (Syds van) 529 ; 2 3 , 43 .
Donia, (Sierck van) 531; 100.
Donker, (Jacob) 433 ; 94.
Doties , (Broer) 84.
Douma, (Douwe van) 23 , 45.
Douraa, (Epo van) 419 , 420 ,

452 ; 28.
Douma, (Erasmus van) 463 ;

23 , 45 , 67.
Douma, (Foppe van) 23 , 45.
Douma, (Idzard van) 23 , 45.
Douwes , (Hoyle) 79.
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Eboli, (Prins van"» 447.
Eelkesz., (Hr. Doúwe) 8 , 9.
Eelsma , (Jelte van) 422 , 454,

482 , 508, 514; 21 , 22 ,
29, 79.

Eelsma, (Wiger van) 23 , 46.
Eemskerck , (Dirck van) 73.
Eemskerck , (Pieter van) 93.
Egmond , (Frits van) 404.
Eliacus , (Hr. Martinus) 14.
Eltens , (Jurriaen) 509 ; 80.
Eminga , (Botte van) 23 , 46.
Eminga , (Hessel van) 23 , 46.
Eminga , (Sjuck van) 423 , 451,

456, 463, 482, 519; 31 ,
67, 80.

Eminga , (Syds van) 23 , 46.
Entens , (Asinga) 64,
Entens, (Barthold) 398, 482,

492 , 501 ; 65.
Espelbach , (George van) 434.
Everards, (Lieven) 440 , 448 ,

450.
Everardus , (Heer) 13.
Evers , (Herman) 486.
Evsinga, (Frans van) 452 ; 21 ,
"22,29.

Eysinga, (Focke en Ritske van)
453 ; 2 2 , 3 0 , 46.

Eysinga, (Tzaling van) 413 ,453 ,
454, 456, 461, 473; 21 ,
22, 23 , 30, 67 , 71 , 72.

Feddesz. , (Hr. 'Tjebbe) 11.
Feddesz. , (Sytke) 90 , 92.
Fernia, (Atte) 2 3 , 47.
Feytsma , (Hessel van-, van Hui-

zum en van Peins) 423 , 452 ,
463 ; 31 , 67.

Feytes , (Riemer) 90, 92.
Fiennes , (Guislain de) 481.
Florisz. , (Gerrit) , 451 , 452 ;

3 2 , 67.
Foeckes, (Tjebbe) 90 , 92.
Foensz. , (Hr. Folckert) 12.
Fonck , (Cornelis) 453 ; 2 3 , 46 ,

67.

Fongers, (Sierck) 23 . 46.
Fredericus , (Heer) 14.
Frerick , (Heer) 14.
Friese , (Meinert) 482 ; 80.
Friesma , (Rommert) 446 ; 97.
Frisvogel, (Ebel en Gerbrant

Sittiesz.) 75.
Frittema , (Reinier) 497.

Gabbema , (Edo) 57 , 80.
Gabbes , (Foppe) 504.
Gabbes, (Jelmer) 80.
Galama, (Douwe van) 430 , 474;

71 , 72, 94,
Galama, (Hartman van) 411 ,

419, 420, 429, 444, 453,
469; 2 1 , 22 , 32 , 86 , 95.

Galama , (Seerp van) 439 , 474,
519 ; 23 , 47 , 72.

Galama , (Taco van) 23 , 47.
Galmery , (Hr. Jacob) 18.
Gauma , (Hartman en Watze)

498 ; 24 , 58 , 92.
Geelmuiden , (Johannes) 524.
Geerts , (Oene) 90 , 92.
Gerbranda, (Edo van) 2 3 , 48.
Gerritsz. , (Frans) 23 , 48.
Gerritsz. , (Gerben) 90 , 92.
Gerritsz., (Gisbert) 102.
Gerroltsma , (Gerrolt) 486 ; 76.
Ghecl, (Julius van) 431 , 448.
Glins , (Douwe van) 452, 510;

3 2 , 8 0 , 102.
Glins, (Haring van) 528 ; 24 , 58,

103.
Godinck, (Heer) 80.
Gonsaga , (Caesare) 471.
Goslinga , (Tjepcke van) 2 3 , 4 8 .
Grauwels , (Jean) 440, 443 ; 96 ,

97 , 98.
Groesbeeck, (Seotier van) 456 ,

457 , 458 , 461 , 469 , 471 ,
493; 64 , 104.

Groveslins , (Oene van) 2 3 , 3 9 ,
48.

Grovestins , (Wvbe van) 483 ,
519, 531; 24, 39,58,80.
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Gijsbert, (Heer) 14.
Gijsberlus, (Heer) 15.
Gijsberlus , 520 , 521 , 522.

Haerda, (Pibo van) 429 , 451 ,
452 , 456, 462, 482 , 502 ;
33, 67 , 80.

Haersma , (Haring en Hartman)
519; 24, 59.

Haersma , (Hylck-, vrouw van
Tzaling van Evsinga) 74.

Haga., (C.) 2 4 / 5 9 .
Hania, (Jorril) 2 3 , 48.
Hania , (Leo) 24 , 59 , 72.
Hania, (Oito) 2 4 , 49.
Hania , (Seerp) 451 (noot); 103.
Hannes , (Holle) 74.
Harqkens , (Hr. Theod.) 11.
Hasselt, (Fox van) 418 , 428.
Hasselt, (Hr. Luitthie Andriesz.

van) 11.
Havtsma, (Hessel) 428; 2 4 ,

59 , 67.
Havtsma, (Tjerck) 512 (noot).
Hemmes , (Frans) 462 ; 2 4 . 4 9 ,

6 7 , 72.
Hendrick , (Heer) 15.
Hendrick , schoolmeester , 515.
Hendrieks , (Hr. Jelle) 17.
Hcndricksz. , (Agge) 73.
Hendricksz. , (Andries) 71.
Hcrema , (Ollo van) 396 ; 23 , 50.
Heringa , (Douwe van : lees Oene

van; zie aldaar.)
Heringa , (Edo van) 420 , 452 ,

453 ; 33.
Heringa , (Jouw van) 422 , 453,

454 ; 21 , 22 , 34.
Heringa , (Laes van) 23 , 50.
Heringa , (Oene van) 422 , 453 ,

454; 21 , 2 2 , 3 4 , 5 9 , 86.
Hesselsz., (Sjoerd) 90 , 92.
Hettino-a , (Duco van) 482 , 509 ;

6 9 , 80.
Hellhioa , (Hoinine van) 451 ,

452 , 456 , 457, 462 , 473 ,
482, 492 i9J 509; 2 3 ,

5 0 , 6 7 , 6 9 , 7 1 , 8 0 , 99.
Hettinga , (Taecke van) 69 , 80.
Hettinga , (Tiete van) 483 , 509 ,

518—520, 525; 2 3 , 39 ,
5 1 , 80 , 101.

Heyntgen , van Dockum , 80.
Hillesz. , (Hr. Agge) 10.
llillesz. , (Minne) 90.
Mr. Hindrick , 80.
Hoithesz. , (Hr. Jelle) 13.
Holdinga , (Wilco van) 420 ,452,

462; 34 , 67.
Holstein, (Hans) 9 0 , 92.
Hoppers , (Joachim) 440.
Hottinga , (Douwe van) 2 4 , 60.
Hoüinwa , (Hero van) 416 , 483 ,

508; 24, 60 , 68, 81.
Holzema , (Rienck) 419 , 420 ,

452; 35.
Hotzenius , (Hr. Petrus) 18.
Hoxwier , (Heclor van) 440.
Hoyte , (Lange) 515.
Hoylsma , zie : Haylsina.
Huchtenbrouck, (Albert van) 404.
Huyçhes, (Frans) 452, 462;

35, 67.
Huvsinge , (Jacob) 418 , 466 ,

469.
Huysingius, (Hr. Gerardus) 12.
Huytmaker, (Feyl) 463 ; 67.

Idzaerda, (Baerthe van) 416 ;
24, 60.

Ilpendam , (Jacob van) 425 , 96.
Indyck , (Pilgrom ten) 504.
Inthiema , (Frederik van) 81 ,

103.
Intzie , van Noordwolde , 75.
Isbrandtsz. , (Eco) 24 , 60.

Jacob, (Heer) 16.
Jacobs , (Jelle) 422 , 453 , 454;

21 , 22 , 36.
Jacobsz. , (Allert) 103.
Jacobsz. , (Hr. Pieler) 8 , 9.
Jaersma , (Aeltje van) 2 3 , 51 .
Jansz., (Barend) 451 (noot).
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Jansz. , (Harraen) 81 .
Jansz. , (Hr. Johannes) 17.
Jansz. , (Meynert) 84.
Jansz. , (Simon) 524.
Jansz. , (Sytse) 498.
Jansz. , (Willem) 474.
Mr. Jan , van Visvliet, 75.
Jarich , (Heer) 489 ; 81 .
Jelle, (Heer) 10.
Jellersma , (ïjaerdt van) 2 3 , 51 .
Jellisz. , (Foppe) 84.
Jetzonis , (Hr. Johannes) 16.
Johannes, (Heer, te Oostrum) 12.
Johannes, (Heer, te Boxum) 14.
Johannes , (Heer, te Bozum) 1 5.
Johannes, (Heer, te 0. L. Vr.

Parochie) 17.
Johannes, (Heer, te St. Anna

Parochie) 17.
Johannes, (Hr. Edo) 14.
Johannes, (Hr. Ivo) 8 . 9.
Johannis, (Hr. Johannes, te

Drachten) 13.
Johannis, (Hr. Johannes, te

Wanswerd) 11.
Jonge , (Pieter de) 483 , 514 ;

81 , 90.
Jongema , (Laes van) 24 , 60.
Joosteu , (Jan) 81.
Joostz. , (Anth.) 406 , 436.
Jouckesz. , (Hr. Douwe) 8, 9,10.
Jousma , (His- , schoonmoeder v.

Tj. v. Eysinga), 74.

Karel V, 389.
Kempis, (Cornelis) 463; 100.

Lambertsz., (Hr. Gerrit) 13.
Landen, (Hr. Nicolaus van) 499.
Langbaerdt, (Simon) 428.
Liauckama , (Schelle van) 439.
Lieuwesz. , (Eelcke) 75.
Ligne, (Jan van-, graaf Van

Aremberg) 401 , 434 , 436 ,
442 , 446 , 449 , 462 , 464,
465, 467; 64, 65, 103.

Lollrich , (Irnele) 451.

Lumbres , (Admiraal: De) 499.
Luylthiesz. , (Karste) 98.

Maarten, de tasmaker, 467, 468.
Mamminga , (Boudewijn) 100.
Marten , (broerken) 516.
Marten, (»Cleyne") 516; 82.
Martena, (Doccke van) 416 , 420,

424, 439, 518, 519, 525,
530, 531 ; 2 4 , 3 9 , 6 1 . 8 1 ,
1OO.

Marlens, (Feycke) 82.
Martensz. , (Hylcke) 456 , 457 ,

464 ; 67 , 70 , 88.
Martinengo, (Curtius) 466 ,471.
Meckama , (Scipio van) 2 3 , 5 1 .
Megen , (Graaf van) 432 , 434 ,

461 , 466, 470, 475, 493 ,
506 ; 6 4 , 66.

Meinertsz. , (Hr. Johannes) 18.
Melchior , 516 ; 82.
Mepsche , (Joan de) 451, 458 ,

531 ; 64.
Minnema , (Franske van) 528.
Mockema , (Hessel van) 420.
Moller, (Bernl) 101.
Monac , (Hr. Johannes) 12.
Moncheau , (De kapitein :) 507 ,

514.
Mulert, (Ernst) 418 , 427 , 434,

442 , 464.

Nassau , (Adolf van) 467 ; 65.
Nassau, (Lodewijk van) 398 ,

399 , 455 , 463 , 468—474 ;
64, 101.

Nicolai, (Hr. Antonius) 10.

Oedlsma, (Aucke) 519; 2 4 , 6 1 .
Oenema , (Tjepcke van) 2 3 , 52 ,

103.
Oert, (Thijs) 64 , 66.
Oflenhuisen, (Fredr. v.) 2 3 , 52.
Oosthiem , (Hessel van) 452 ,

456 , 462 ; 36 , 67.
Oranje , (Willem van) 455.
Osinga , (Ag-o-e van) 23 , 52.
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Palm , (Hr. Quirinus) 18.
Panser , (Joachim) 64.
Panser, (Sicco) 510.
Parma , (Hertogin Van :) 392—

394 , 402 , 410, 427 , 439 ,
440, 441 ; 9 3 , 102.

Pauly, (Hr. Watthie) 11.
Peeckesz., (Hr. Feyte) 16.
Petri, (Cunerus) 494.
Petrus, (Heer) 12.
Philips I I , 389.
Phoco , (Heer) 11.
Pieler , Graefmeester of Sneeber-

ger , 463 ; 67 , 68 , 70.
Pieter , van Leeuwarden , 82.
Pieter. (Heer) 11.
Pietersz., (Garbrandt) 66 , 74 ,

86.
Pietersz. , (Jan) 75.
Pietersz. , (Pieter) 23 , 52.
Poppes , (Ulrich) 502 , 503.
Poppii, (Hr. Sixtus) 16.
Potter, (Arriën) 425.
Pouwels , (Hr. Siurdt) 16.

Raephorst, (Herbert van) 404 ,
451.

Reydmer , (Heer) 11.
Reyner, (Heer) 13.
Reynerus , (Heer) 18.
Reitsesz. , (Syurdt) 101.
Rhala, (Fecko) 100.
Riddersma , (Ballinck) 70.
Riddersma , (Jelte) 23 , 53.
Rijdwijck , (Willem) 84.
Robles , (Caspar de-) 472, 506 ,

511.
Rollema, (Tzomme van-) 2 4 ,

39,61.
Romckesz. of' Rouckesz. , (Hr.

Johannes) 10.
Rommerts, (Focke) 438 , 440.
Rommerts, (Matthijs) 440,512

(noot); 100.
Rommerts , (Rincke) 84.
Rompckes , (Syvert) 39.
Roorda , (Binnert van- of Ber-

nardus) 70 , 92.
Roorda , (Carel van) 23 , 53.
Roorda , (Popcke van) 2 4 . 62

72.
Roorda , (Ruurd van) 420, 424,

527; 103.
Roorda , (Schelte van) 24 , 53.
Rotsterhaulius, (Hr. Cornelius)

13.
Roussel, (Frans de) 65.
Ruychaver , (Nicolaes) 501.
Ruyrdtsz. , (Hercke) 73.

Saecklesz. , (Sybren) 70.
Scheltema, (Gabbe van) 430 ;

94.
Scheltema , (Menno van) 452 ;

30.
Scheltema , (Sippe van) 519 ;

520 ; 2 4 , 62.
Scheltema , (Sybeth van) 420 ;

21 , 37.
Schorra , (Hr. Andries) 1 8 , 70.
Schouwenbura, (Joost van) 518,

525.
Scroer , (Jelle en Wybe) 73.
Seerps , (Jelcke) 516 ; 82.
Seldenrick, (Jacob Thijszoon) 38.
Selsma , (Gabbe) 408, 452 , 456,

463 ; 3 7 , 6 7 , 101.
Sickesz., (Sybrandt) 468 , 473 ;

70 (noot), 71 , 90.
Simons , (Hr. Eelcke) 10.
Slpcke , (Heer) 15.
Sixtus , (Heer) 13.
Sjoerdtsz. , (Andries) 90.
Sjoerdtsz. , (Aucke) 71 , 72.
Sjoerdtsz. , (Pieler en Wybe) 483 ,

509 ; 8 2 , 90.
Sjouckesz. , (Wobbe) 75.
Sloot, (Hr. Agge) 10.
Smit, (Pier) 483 , 515 ; 82.
Snecanus, (Gellius) 65.
Snijder , (Abraham) 463 ; 67.
Solbrugge , (Crispijn van) 482.
Sonoy , (Dirck van) 470 , 480 ,

518.
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Splinter, (Johan) 418.
Spruyt, (Pieter) 442.
Stellincwerff, (Hr. Bernardus) 11.
Sweertvegher , (Jan) 463 ; 67.
Sybesz., (Hr. Abbe) 15.
Sybrandtsz. , (Jacob) 451 (noot).
Sybrensz. , (Sybren) 23 , 54 , 67.
Sychene , (Hr. Pieter) 17.
Symonsz. , (Jan) 463 ; 2 3 , 5 4 ,

67 , 82 , 84.
Symonsz. , (Leo) 23 , 54.
Syrxma , (Allert van) 523.
Syrxma, (Doede van) 489, 504,

528.
Sytse , (Heer) 16.
Sytsz. , (Gerben) , 71 , 90 | zie

ook op : Frisvogel.
Sytsesz. , (Luvtien) 73.
Sytsma , (Wiger van) 452 , 483 ;

3 8 . 83.

Taeckes , (Tjebbe, lees: Tjebbe
Foeckes) z. a.

Teijes , (Alle) 451 , 452 , 456 ,
462; 3 8 , 6 7 , 100.

Thomas , (Hendrick) 470 , 480.
Thyes, (Pieter) 486.
Tinckes , (Eebe) 23 , 55.
Titlema (Doecke) 73.
Tjaerda , (Schelte van) 2 3 , 54.
Tjarrels, (Wïbo) 483, 502; 83.
Tjepckesz. , (Hr. Wybren) 15.
Tjessens , (Sicke van) 519, 522;

92.
Torre, (Jacob de la) 428.
Tyalle, (Heer) 15.
Tyara , (Johan van) 100.
Tzommes, (Hr. Wierdt) 16.

Udesz. , (Abbe) 75.
Unia , (Aucke van) 55.
Unia, (Hoyte van) 75.

Vegersheim , 428 ; 65.
Verielsma , (Jeppe en Syurdt) 55.
Vermeer of: Vernier (Joachim

Joestz.) 3 9 , 7 4 , 88.
Vilelli, (Chiapin) 472.
Vlieger «van de Nykerk", 83.
Vliermaal, (Lambert) 530 (noot).
Vuylcke (Heer) 13.

Wacken , (Van-) 487 ; 77.
Walles, (Tjerck) 414, 450, 452 ,

453,456,462; 9 , 2 1 , 39 ,67 .
Warnersz. , (Hr. Adriaen) 8 , 9 ,

10.
Weesop , (Hr. Jacob) 12.
Werdmüller, (Beat) 66.
Wesselius, (Heer) 18.
Wevere , (Pieter de) 74.
Wig, (Hr. Egbert) 15.
Wilckertsz., (Willem) 84.
Wilde Hvlcke; zie op: Hylcke

Martensz.
Willem , van Dockum, 473 : 71 .
Willemsz. , (Dirck) 456, 457 ;

23 , 39 , 55 , 67.
Willemsz. , (Johannes- van Vel-

zen) 426 , 451 (noot); 86.
Willemsz., (Rever) 84.
Wingia , (Doytze van) 417 , 452;

21 , 23, 40.
Wisga, (Juw Ter) 63.
Wolffsz. , (Claes) 71 .
Wubbens, (Sebastiaen) 463.
Wybe, (Hr. Sicke) 13.
Wybrandtsz. , (Andries , Egbert

en Jurrien) 483 , 500 ; 83 .
Wybrandtsdr. , . (Joosje- , vrouw

van Gabbe Selsma) 408, 74.
Wyger , van Dockum , 83.
Wygers, (Jeldert) 8 3 , 84.
Wygers , (Tjepcke) 483 ; 83 .
Wvneken , (Eilco) 486.
Wyrum, (Ulcke van) 102.

Ymmel, »op" (van) «Leeuwar-
den", 473 ; 71 .

Zithies, (Tite) 75.
Zoete, (Anthony de) 66.
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