Brief van Andries van Albada aan Pibe van Albada; 1617
Edele eerentfeste Pibe v[an] Albada mijn bemijnde neeff in die Grauwe Baginne strate
binnen Leeuwarden. Is betaldt.
Beminde neeff tot noch is mij Martini huyere laestleden niet toe handen gecomen ende houde
mij verseker nochtans dat d'selve nu alle dagen overgesonden worden duer goede vertroude
passanten met meeste versekerheijt ende minsten coesten; gelijck ick mede verhoepe, dat mij
andere penni[n]gen dije nu Mey aenstaende sullen worden opgebrocht, duer goede vrunden,
die in ons landt sijn ende niet ten eersten worden verwacht, als den heer overste Liauckema,
Hubert Jans, Jan Tiedes, een dochter genaemdt Clementia offe Meijns, te bevragen ten huijse
van D[octor?] Peijema, ofte andere vertroude U.L. bekent souden sonder scade ende oncosten,
soe ick verneme dese penningen mij geerne toe dragen ofte overbringen, nochtans soude niet
ongeraden vinden, dat d'selve ofte een ijder van hun versichtich is, besonder van Lillo nae
Antwerpen, om het geldt in cleijnne buijdens ofte banden van oudt linnen onder haere cleren
te onthouden met d'meeste versekerheijt: mijn neeff sal sijn beste doen omtrent Meij d'selvige
penni[n]gen tot profijt ende gerijeff te verwisselen, als ten eersten dije sullen worden
opgebracht van Hette Jeijtses nijeuwe meijer noch 200 gl. die bij wijlen broeder Pieter van
Albada sullen worden opgebracht, volgende sijn beloefte in sijn brieff overgesonden, dan en
boven het termijn van Oesten van 75 goudgulden Martini verleden verscenen met oeck al het
genen noch meer mochte resteren van mijnen wegen. Ick soude des penni[n]gen et ten eersten
geerne beleggen tot een bersijn van twe ofte meer beurssen voor onse naecommelingen. Dat
mijn neeff gelijeffde oeck omtrent 20 phs. 10 st. penni[n]gen in specie over te senden, soude
d'selve noch wesen ende sal hem mede niet beswaert vinden, die dochters van Haerda saken te
verrichten nae mijn laeste scriven ende te vernemen oft mij van Hemmi[n]gha brieff voor
d'selve dochters middelen tijde niet soude wat becomen conen ende ons d'copia worde
toegesonden. Godt bevoelen ut Mechelen den 4. May 1617: Mijn grietenisse aen alle bekende
vrunden aldaer. U.L. vruntwillige neeff And[ries] v[an] Albada.
Martinus Hamconius ende ons neeff Hette Obbema worden hijer oeck verwacht.

Testament van Andries van Albada; 1618
In Goedes Naeme Aemen, int jaer ons Heeren Saligmaekers Jesu Christi een duisent ses
hondert ende achtien op den darden dagh September naer den olden stijl, hebbe ick
Andrys van Albada althans wonende binnen Mechelen, tegenwoordigh sijnde binnen
Leeuwaerden, gesont van lichaem met wel beraeden gemoede ende kloeck van sinnen
gaende ende staende, overgedaght de seekerheyt des doots ende de onseekerheyt van
d'uire van dien omme mijne tijdelijcke saeken te besleghten, gemaeckt ende geordineert,
maeke ende ordineere mits deesen mijne testament, uitterste ende laeste wille, in voegen
ende manieren naevolgende; inden eersten beveele ick Testator Godt Almaghtigh die mij
geschaepen heeft ende verlost in sijne onbegrijpelijcke genade ende barmhertigheijt mijn
eedele ziele ende mijn lighaem d'aerde daer 't afgema[e]ckt is sonder eenige pompe, dan
alleen een blauwen steen veert met mijne waepen, te rusten in de religieuse kerck binnen
de choor in alsulcken stadt, als ick sal komen te sterven, in Brabant ofte tot Mechelen,
betael voor de leegerstee 't geene behoorlijcke is, ofte soo ik in Frieslandt moghte
sterven, soo begeere ik begraven te worden binnen Leeuwaerden aen mijn salige vaeders
sijde met mijn opschrift op mijn selige vaders steen procederende voorts tot mijnen
dispositie van mijne tijdelijcke naegelaetene goederen, Soo ist dat ick Andries van
Albada testator tot erffgenaem hebbe gemaeckt ende geinstitueert, maeke ende instituere
erfgenaem mitsdeesen Pibo van Albada, den jonghsten soone van Hette van Albada
mijnen neeve, in ende tot mijn twee vaste saeten, ende saeten lants, d'eene Intahuys
voorheen bewoont bij Jetse Hilles ende nu bij Hette Jetses tot Rauwert gebruickt,
d'andere bewoont bij Trijntie Saekesdr tot Weidum Kleijn Hanja genaemt, voorts tot alle
mijne actien ende gereghtigheeden mij aldaer ende elders eenighsins competeerende,
geen uitgesondert ende dien ik testator na mijn doot sal raeken aghter te laeten exempt
het geene hier na bijsondere gelegateert sal worden ende sal de v[oor]s[creven] Pibo van
Albada mijnen erfgenaem geholden weesen sijnen eersten te krijgen ofte te vercrijgen
eghtelijcke soon gebooren te doen noemen Andries van Albada ende bij versterven van
den eersten dat hij den tweeden, darden ofte vierden sal eindelijck sijnnen laesten soone
geholden weesen te doen noemen Andries van Albada ende bij soo verre de
v[oor]s[creven] Pibo van Albada voor mij geraeken moghte te versterven, ofte andersins
mijn erffenis niet aenvaerden, soo substitueere ik hem in sijn plaetsen sijnen ou[d]sten
eghten soone, als dan in leeven sijnde met belastinge dat de selve meede sal draegen den
naem van Andries van Albada, schoon de selve van te vooren Andries moghte genaemt
sijn ende ingevalle de v[oor]s[creven] Pybo van Albada voor mij quaem te overlijden
sonder eenige wettelijcke soonen aghter te laeten, ofte oock dat alle sijne soonen ofte de
laeste van dien voor mij geraeckten te overlijden sonder wettelijcke mannelijcken
neergaende graedt aghter te laeten, soo substitueere ik in dier gevalle Hette van Albada,
de soone van Pytter van Albada mijn neeve, begeere ik testator, dat Pibo van Albada
mijn eerste gesubstitueerde ofte des selvers gesubstitueerde erfgenaem sal tot sijn laste
draeghen aght hondert caroliguldens ende binnen jaers betaelt uit mijne goederen, als te
weeten ses weeken naer mijn overlijden vierhondert caroliguldens ende binnen 's jaers
d'andere vierhondert caroliguldens aen de heeren executeurs van mijnen testament,
sooverre ik in Brabant geraeke te overlijden, om daer meede te betaelen de exegien ende
andere oncosten, Ick legatere ende bespreeke mijn salige oom Hette van Albada
kinderen, naekoemelinge ende descendenten als te weeten Pytter, Lieuwe ende Pybo van
Albada sampt Maria ende Cristiana van Albada naer mijn afflijvigheyt mijnen saete lants
geleegen tot Blije ter Helle genaempt, groot ongeveerlijck veertigh pondematen bij Floris
Pytters bewoont. Item legateere ik nogh deselve kinderen dartigh pondematen

ongeveerlijcken geleegen in den dorpe Driesum, beswaert met huisinge ende met elef
floreen in den aenbrengh ende nogh aghtien pondematen ende aght eynsen lant, vrij van
huisinge ende beswaert met dardehalf floreen in de aenbrengh. Nogh legatere ick aen
deselve kinderen de reghte dardendeel van Wobma saete, beswaert met eewige rentetot
twaelf floreenen over de geheele saete. Nogh bespreeke ik deselve een dardendeel in
Haeije Watses huis[s]teeden met sijn toebehooren. Item ik legateere als nogh mijne
vrienden als Oene, Lieuwe ende Frouck Witsma, haere erffgenaemen, naecomelinge
sampt descendenten een saetelants te saemen gelegen tot Blije, Wissinge genaemt, groot
ongeveertlijck seeventigh pondematen bij Fedde Feddes op Fardabuiren bewoont tot
welcken ende ick bij deesen wel expresselijcken verbiede dat mijn landen, vaste renten
ende andere onroerlijcke goederen met oock het vrught gebruick van dien, de ick testator
geraecke nae te laeten in Frieslandt niet sullen moogen tot eenigen tijden vercoght nogh
bij testament, houwelijckencontract ofte andersins op yemant anders ofte gemaeckt
worden int geheel ofte voor een deel, dan willende ende begeerende dat deselve bij
gebreeke van neergaende wettige geboorte tot alleen tijden van den eenen op den
anderen sullen vervallen ende succedeeren; oock wil ick testator, ten einden dat mijne
salige vaeders naeme, om de groote weldaeden van hem afgecoomen niet vergeeten
worden, dat de soone van salige Feddrick Eintkes in tijden m[e]eijer op Wissinga saete
tot Blije houdende de naeme van Wopke, als meijer deselve sate in een redelijcke
huiringe sal selffs voor een ander mogen gebruicken ende beholden soo sulcxs voor hem
gelegen moghte sijn, mits hem ook houden ende draegen, als een goed ende vroom
meijer toestaet. Daer en booven legateere ende bespreeke ick testator alle mijne andere
goederen ende renten, dien ick in Brabant stervende soude geraeken na te laeten,
roerende ende onroerende, golt, silver, gemunt ende ongemunt, met alle mijne huisraedt
ende boecken, sampt ook al het geene, so binnen als buitenlandts van mijn opkomsten
ende alle andere schulden, met het verloop vant geheele jaer lanthuir ofte renten, als ick
geraeken sal te sterven, mij als dan soude moogen resteren aen eerlijcke vroome
stuidenten uit Frieslandt, de welcke bequaem sullen worden geaght om te leeren ofte
stuideeren ende sullen d'selve binnen Leuven ofte Ceulen altijt moeten stuideeren,
willende noghtans dat d'selve door mijne na te noeme executeurs in Brabant sullen
gedistribueert ende geconverteert worden, volgens mijn naeder verklaringe daer van te
doene, wel verstaende noghtans dat mijn erfgenaemen v[oor]s[creven] uit deese
goederen voor hem ende mijne naevolgende erfgenaem v[oor]s[creven] sullen houden
ende besitten mijn gouden signet met de schilderien ende caerten in ende sonder listen
ende ook alle mijne brieven ende papieren, met den reekenboeck, gelijck nae het
overlijden in mijn sterfhuis bevonden sullen worden ende begeere ick meede dat Pibo
van Albada mijnen neeve ofte bij versterven van hem sijnen soone sullen genieten ende
als eygen hebben ende gebruicken alle mijne cleedinge, die ick niemant anders bij
codicil ende bespreeken. Legateere ende bespreeke voorts den armen in den dorpe
Bosum hondert caroliguldens eens een yder gulden tot twintigh stuivers Brabants
gereekent, die ick wil dat na mijn versterven ofte met de eerste geleegentheijt met
voorgaende gelijcke hondert guldens bij mij van weegen mijn salige vaeder betaelt voor
sijn legaet aen eenige jaerlijxe renten bij mijne erfgenaemen ende executeuren met de
arme vooghden aldaer worden aengeleght, ende de renten daer af coomende alle jaeren
omdeylen aen de ou[d]ste ingeseetenen van den dorpe v[oor]s[creven] ten laeste
legateere ende bespreeke ick testotor v[oor]s[creven] Hanske Hanskis doghter mijn oude
dienstmaeght uit mijn vaste goederen in Frieslandt mijne erfgenaemen toegemaekt
twentigh caroliguldens 's jaerlijx haer leeven langh ende dat voor haer langhduiringe
diensten, de welcke rente mijne erfgenaemen geholden sullen weesen alle jaeren ontrent
S[in]t Andries misse haer eerlijcken ende vroomelijcken te betaelen, Legateere nogh

juffrouw Maria van Tiaarda eghte huisvrouwevan jonker Sioerd van Juccama mijn
gouden tantstooker met een silveren kroes met vergulden banden, daer op juffrouw Anna
van Tiaerda naemen ende waepenen staen tot een geheugenisse van de groote eere ende
vruntschap, die mij alle tijt van haer salige lieve olders ende grootmoeders in leeve sijn
gedaen ende beweesen, dogh bij versterven sal mijn legaet altijt blijven bij haer soon, de
Sijts Tiaerda genoemt wort, Ten laesten bespreeke ick nogh mijn kneght, de bij mij op
mijnen sterfdag sal woonen een eerlijck roukleet met een nieuwe hoedt, cousen ende
schoenen met nogh vijftigh caroliguldens aen gelt voor sijn diensten, dewelcke vijftigh
caroliguldens mijn erfgenaem uit mijn goederen in Frieslandt sullen geholden sijn hem te
betaelen met den eersten, vorders soo hebbe ick testator gerequireert, versoght ende
gebeeden, requireert, versoeke, bidde ende ordonneere bij deesen den eerentfesten ende
hooghgeleerde doctoren Hajonem Eelkema, advoecaet voor den Hoove van Frieslandt
binnen Leeuwaerden ofte bij versterven van de soo substitueere ende doctoren Joannum
Lentzium, meede advoecaat voor den Hoove v[oor]s[creven] ofte MartinumRheen
binnen Bolswart woonende, de langhstleevende van hun, om deese mijne testament,
laeste ende uitterste wille, sampt de inholt van dien in alle sijne poincten onderholden
ende beschermen met reght ofte met andere idden oo

