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Mokkema 
  

Omstreeks 1450 heeft vermoedelijk op Mockema gewoond 

Take van Mockema, die getrouwd was met Doed van Holdinga. 

Na de dood van Take hertrouwde Doed met Take Ernstsz. Unema, 

van Blija. Bij hun huwelijk bracht Doed het steenhuis te 

Aalzun mee, Volgens het Stamboek nam Take vervolgens de naam 

    
Mockema aan. We hebben hem steeds als Tako Wnama gevonden, 

Wel noemde Ernst, Takes zoon, sich Ernst van Mockem-a. 

Tako komt van 1Â3 tot 1489 verschillende malen voor als eh 

zoenman of baarsman in geschillen,Hij zal de roerige jaren van 1490 e.v, denkelijk 

niet hebben meegemaakt. De stad Groningen trachtte toen Friesland binnen haar 

invloedssfeer te brengen en daarbij werd er in de omgeving van Dokkum flink gevochten. 

Groninger knechten verwoestten daarbij ook Mockama te Aalzum, En de stiefkinderen 

van Take Únema, Tyaert en Gherbrant Mockema, moesten zich met de Stad verzoenen en 

een verbond met haar sluiten, Daarin wordt ook "den huuse to Aelsum" genoemd, 

Ernst Taeckesz. Mockeme 
  

In 1511 wordt Ernst Muckema als eigenaar en bewoner genoemd. Ernst leefde in een 

6 tijd van grote machtswisselingen, Hoe zijn houding ten opzichte van het Bourgondische 

bewind is geweest, is niet bekend. Hij wordt niet genoemd bij de edelen, die werden 
ontslagen van de eed aan de Saksische hertogen. Evenmin bij de edelen, die Karel V 

in 1515 trouw zwoeren. We zouden daaruit de gevolgtrekktng kunnen maken, dat hij 

vijandig stond tegen de nieuwe heerser, Maar dan dreigde vebrnrkverl aring eigendommen 
Ook hiervan is niets bekend, Ernst, die twee keer getrouwd geweest is, leefde nog in 
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Holdinga 

Bij een ven de eerste pogingen van de stad Groningen om 

  vaste voet in Friesland te Herr jJeen, sloten Gabbo Holdinge 

en andere Friese hoofdelingen vrede met de stad. Vijf jaar later 

wordt Gabe Hollingae genormdxaka met Jeppa (Stinstra / te 

Foudgum als grietmannen in Dongeradeel. 

Gabbo was getrouwd met Tiemck Broersdr. Tiaerde, Zij meakte 

  

op 31 dec. 1472 haar testament, waarin ze twee kinderen noemt 

Botta, haar zoon, en Dode (Doede), haar dochter. Laatstgenoemde HOLD INGA 

was getrouwd met een Taka, zonder mis Taka Juwsz. Mockema, 

Tiemck 4 in haar testament Thiemk Holdinga genoemd, was na de dood hexkrauxt van Geabbo 

hertrouwd met Tiepka. 

Botte Gabbesz, Holdinga 

Wordt zijn vader in de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers niet gemoemd, 

Botte komt wel een paar keren voor. Hij overviel in 1474 met andere Vetkopers. Hij en 

andere Vetkopers overvielen in 1474 te Dokkum Ede Hesselsz. (Jongeme), die op Tyaerda 

huis te Rinsumageest woonde. 

Botte en zijn tweede vrouw, Wyts Wopckesdr. Juwsma, hadden kennelijk een stadshuis 

in Dokkum. Botte was tenminste in 1491 lid van de raad en van de gezworen zestien van 

die sted. 

In 1494 werd hij door zijn stiefvader, Goslick Juwinga te Bolward, meegesleept h de 

oorlog, die deze had met Juw Juwinga. Hij en Wyts waren toentertijd op het Juwinga-huys; 

van krijgsverrichtingen fan Botte wordt evenwel geen gewag gemaakt. 

Volgens het Stamboek overleed Botte vóór 1498, 
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Humalda 

De eerste van het geslacht Humalda, die wordt genoemd, is 

Hessel Humalda, die omstreeks 1440 leefde, In dat jaar nl. 

  verklaarde Wybren Sacka z. Wikengha te Eslawald (= Veenwouden), th be 

dat hij voldaan was wat zijn aanspraken op de kelners van het hak 

klooster Klaarkamp betroffen, Die bestonden in de eerste plaats k 

  

op zijn boete 'deer Hessel Humelda ende Botto Iarla mit herre 

helperim in my wr fochten vp Syonama medhim" (die Hessel #X 
H U MALDA 

Humalda en Botto Jarla met hun helpers op hem hadden bevochten 

op de meden bij het klooster Sion. 

Vervolgens leefde omstreeks 1453 Buwa Humalda, die een stuk betreffende jaarmarkten 

in Oostergo voor zich en voor Gerk Herbranda bezegelde. 

Verder overleed op de woensdag na heilige driekoningendag 1494 Teet Humelda. Op haar 

grafzerk in de Hervormde kerk te Ee staat een wapenschild, waarin het hierbij geplaatste 

wapen. Als helmteken funktioneren drie struisveren. In een van de wapenboeken inlet 

Rijksarchief te Leeuwarden wordt dit wapen Old Humalda genoemd. 

Tenslotte leefde er in het laatst van de 15e eeuw Beyts Fransdr. Humalda. Zij trouwde 

eerst met Jarich Foppesz. Popma, waarbij een zoon Foppe, die na 1511 ongehuwd overleed. 

Na de dood ven Jerich hertrouwde Beyts met Siuerdt Andlofsz. Aebinga, die op Aebinga-stins 

te Blija woonde, Dit verklaart, dat Humalda-stins te Ee in 1511 geen adelijke bewoners 

kende. Als eigenaars van het goed worden Sijwert Abingen en het kind van Jarich op den 

Schillingen genoemd. Sijwert Abengen en zijn "stiepkint Foppe" worden ook als landeigenaars 

te Peasens genoemd, 

Helaas kregen Syuerdt en Beyts geen kinderen, Daarom stelde Beyts een vande kinderen 

van Siuerdt uit een vorig huwelijk (met Geel Juwsdr. Mockema) tot erfgenaam ven Humalda 

aan. Kennelijk moest hij daarvoor omgenoemd tot Frans van Humalda, Op diens zerk te Ee 

staan dan ook geen Humealda-kwartieren, maar naast de Aebinga-kwartieren de kwartieren 

Mockeme, kexkaxrweliswaar onherkenbaar verminkt, maar toch herkenbaar aan het helmteken : 

een uitkomende engel, 

Frans Siuerdtsz., Aebinga van Humalda 
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Mokkema 

  

Taecke Mockama (of volgens Worp van Thebor Megeme), in 1422 
genoemd bij de hoofdelingen, die met hoogfdelingen uit de prov. 

Groningen een verbond sloten, wordt als de oudst bekende van 

dit geslacht te Ee beschouwd. Hij kreeg een zoon Juw, wiens 

vrouw onBekend bleef. Hij leefde volgens het Stamboek + 1438. 

Teecke Juwsz. Mockema 

    \ ú 

  

Ven Teecke ven Mockeme is iets meer bekend. Hij trouwde met 

Duedt van Holdinga, waarbij hij vijf kinderen kreeg, waarven 

Popeke voor ons hier van belang is. Taecke overleed vrij jong, 

waarna de weduwe hertrouwde met Taecke van Helbada, die ziek vermoedelijk op Mockema 

ging woknen en zich vervolgen Teecke van Mockema ging noemen. Duedt en haar tweede 

man kregen één kind, Ernst van Mockema, die later op Mockema te Aalzum ging wonen. 

Popcke Taeckesz. Mockeme 

MOCKEMA 

  

Van Popcke horen we voor het eerst in 1492. Hij en andere hoofdelingen vroegen toen 

de stad Groningen om opgenormen te worden in het verbond mmk van 1491. De pastoor 

van Dokkum zegelde voor hem, wat er m.i. op wijst, dat Popke <ook veel te Dokkum * 

woonde. Zijn lidzijn van het verbond met Groningen wijst erop, dkxkij dat hij tot de 

partij der Vetkopers behoorde. 

In 1501 was de Hertog van Seksen bezig om de haarden van verzet tegen zijn regering 

op te ruimen, En daarom moest ook Mockema worden opgeruimd, omdat het een gevaarlijk 

nest van tegenstanders van de Hertog was. Gerbrandt van M ckema, een broer ven Popke, 

had ven Popke toestemming gekregen om 12 Friese vluchtelingen op Mockema-huis te 

herbergen, Deze vluchtelingen hadden de belofte meegekregen, dat Gerbrandt hen zou 

helpen, wanneer de "heeren van Vrieslant" het beleg voor het huis zouden slaan, En dat 

laatste ging gebeuren. Schelto Tyarda (uit Rinsumageest), Tako Hemstra (uit Oudkerk) en 

Tzelling Jellinga (uit Britsum) kregen bevel om met "haer volck" naar Ee te trekken. 

Worp ven Thabor vertelt het verdere verloop van het beleg : "Den 21 (april) heeft 

dye Stathouder hondert Duitsche knechten met geschut els halve ende heele slangen ende 

een hoeftstuck toe dye Vriesen voert huys gesent. Maer want dat huys dick ende sterk 

was XH van muren,:soe mochtet noch halwe noch heele slangen doerschieten, dan allene 

met den groete busse worden dye muren doerschoeten. Dye opt huys laegen wolden nae geen 

Vriesen schieten, dan allene nae den Duytschen knechten, daer om waeren dye huysluyden, 

dye voert huys lagen, hoer gunstich ende heddent voer guede gesien, datse behoudens 

lives wech hadden geweest. 

Als dan dye groete busse opt huys begonste te schieten ende gaeten duer dye muren 

maeckte, ende sy vernoemen geen ontset, soe sinse verslaegen geweest." 

In de nacht van 22 op 23 april (van donderdeg op vrijdag) namen een zestal de benen 
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Mockema 

en de volgende deg gaven de overgeblevenen het huis op. Ze werden afgevoerd naar het 
Zyserdema-huys te Franeker, waer de Saksische hertogen woonden, 
werde den selven 23 dach Aprill gebrant ende destrueert" 

Van de gevangen genomen strijders werd er één, 

<Dat huys xexdr (te Ee) 

(verwoest) . 

die lelijke dingen van de Saksische 

"Jelle KAKEN Kint of in Vriesck Jelle 
bern", Toen hij zes uren "in den pael hadde geseeten", sprak hij nog. 

In 1511 was denkelijk het hoofdelingenhuis WSS herbouwd, want Rxpekmorerkmurdex er is 
Sprake van een Taka, die bij Mockeme Huys woont. Toek kunnen we uit het Register ven den 
kanbreng opmaken, dat Popcke EE Mockeme state in 1511 verhuurde. Het blijkt, dat Popcke 
toen in het naburige Engwierum woondelop Wijtsma state 2). In 1580 wordt medling gemaakt, 
dat Einte Petersz, 4 pm. lend gebruikte, " 

Hertog had gezegd "in paelen geset!', Hij heette 

genoemt de Luttik Wijtmafenne, offkomende van 
Popco Mockma to keersbrandinge in de kerke na luit de anbrengh". (zie verder bij Engwierum). 

De lotgevallen van de state zijn ons verder niet bekend. Pas in 1578 komt erweer 
wat duidelijkheid. 

Taecke Bottesz. Mockema   

Als inwoner ven Ee wordt in 1578 Taecke Mockema genoemd. dij was een kleinzoon van 
Taecke Taeckesz. Mockeme , een broer ven bovengenoemde Popcke. Taecke, van wie verder heel weinig bekend is, overleed op 29 dec, 1597 te Wircum. Zijn weduwe, Eesck Gerroltsdr. 
Feytsme, was een der erfgenamen ven Foppe ven Camstra, wa&rover ze in 1598 mede in een 
proces was gewikkeld, ZIJXSAEFLENUKS 

 


