
Van Aylva's in het Ostfriese Lieroord 
 

Er is al veel geschreven over de oer-Friese familie Van Aylva. Van hun 

eeuwenlange belangrijke rol in het Friese bestuursleven tot aan het uitspreken van 

de achternaam. 1 

Echter hun militaire activiteiten in het nabije Lieroord zijn nog niet zo vaak 

genoemd. Tijd voor een update over hun link tussen Holwerd en Lieroord. 

 

Hessel Meckema van Aylva 

Hessel Meckema van Aylva (1608-1660) had een keurige carrière in het Friesch-

Nassausche regiment van de Friese Stadhouder. 

 

Tijdens zijn studie aan de universiteit van het Franse Orleans, laat hij zijn wapen 

tekenen in het Album Amoricum van studiegenoot Homme van Harinxma 

 

 
 

Hessel was reeds in 1633 kapitein, toen hij in die functie aanwezig was bij de 

rouwstoet van stadhouder Ernst Casimir. Zoals het toen in oorlogstijd ging, was de 

één zijn dood, de ander zijn brood. 
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Lijkstatie stadhouder Ernst Casimir uit 1633. De kist wordt gedragen door de kapiteins, waaronder dus Hessel 

 

In augustus 1637 was Schelte van Aysma bij het beleg van Breda gewond geraakt 

en de 23e daarop overleden te Geertruidenberg. Zijn opvolger werd Ludolf Potter, 

die dus onder Schelte diende als kapitein en sergeant-majoor. Echter ook Ludolf is 

hoogstwaarschijnlijk bij dezelfde aanval gewond geraakt en overleed twee 

maanden later. 

 

Toen kwam de ultieme 

carrièrekans voor Hessel 

Meckema van Aylva, om de 9e 

kolonel te worden van het 

Infanterie Regiment 577a, 

opgericht in 1577. Hij werd dit 

op 12 november 1637, dus de 

derde kolonel die benoemd 

werd in hetzelfde jaar. 

Hij woonde te Holwerd op 

Brandstede en dat lag niet ver 

van Ost-Friesland. In deze 

regio speelde namelijk een 

groot deel van zijn leven zich 

af. Zo was hij van 1635-1638 

Commandeur van het fort 

Lieroort in Ost-Friesland. De 

Commandeurs werden in die 

tijd bij toerbeurt ingevuld door 

Friese en Groningse kapiteins. 

Zijn voorganger en opvolger als 

Commandeur van Lieroort was 
Hessel Meckema van Aylva 



de Groninger Willem Coenders van Helpen (1572-1639). 

Overigens is Hessel ook in Ost-Friesland met de Oostenrijkse Elisabeth gravin 

d'Althan gehuwd.  

Dit zou goed in Lieroort geweest kunnen zijn. 

 

 
De schans van Leerort, 1632 

 
17e eeuwse kaart van Ost-Friesland, de rode pijl wijst Leerort aan 

 



Hun twee kinderen, Hans Willem en Luts, zijn hoogstwaarschijnlijk dan ook in 

Lieroord geboren, aangezien zij daar destijds in de commandeurswoning zullen 

hebben vertoefd. Vaak kwamen de vrouwen dus gewoon bij de mannen wonen en 

vandaar dat vele kinderen in de verschillende schansen werden geboren. 

 

Van 1645-1650 was hij Commandeur van de stad Emden, dus Ost-Friesland bleef 

zijn werkgebied. 

De Ost-Friese Graaf Enno Lodewijk was nogal op Hessel gesteld, vandaar dat hij 

hem hierna het Drostambt gaf van Leer. 

Een Drost is iemand die een bepaald gebied bestuurd. 

 

Op 21 april 1660 liet Hessel in de omgeving van Weener en Holthausen 

(Ostfriesland) enkele personen executeren, waarbij een boerenopstand ontstond 

waarbij Hessel per ongeluk door zijn eigen manschappen werd neergeschoten. 

 

Hessel en zijn vrouw Elisabeth kregen een mooi praalgraf in de hervormde kerk te 

Holwerd. De twee knielende beelden van het Fries Museum zijn recent 

teruggekeerd op hun oorspronkelijke plaats in de kerk. 

 

 

Overlijden te Lieroord van Hessel Meckema van Aylva, op 21 april 1660 
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De beelden werden in november 2018 teruggebracht in de kerk van Holwerd 

  



Hans Willem baron van Aylva 

Zijn zoon Hans Willem was toen 25 jaar oud en was twee jaar eerder op 12 

december 1658 te Holwerd gehuwd met achter-achternicht Frouck Ulbesdr. van 

Aylva, geboren te Hijlaard. 

 

Op 17 maart 1659 werd hij benoemd tot de 10e kolonel van het Infanterie 

Regiment 577a, waarbij hij zijn vader opvolgde in die functie.  

Een paar jaar later had Hans Willem ook al de functie van Drost van Leer. 

Als op 8 maart 1662 zijn dochter in fort Lieroord geboren wordt wordt hij namelijk 

Drost van Leer genoemd. De kans bestaat nu dat de functie meteen van vader op 

zoon overgegaan is! 

 

 

 

De eerste twee kinderen uit het 

huwelijk van Hans Willem, Ulbe en 

Hessel, werden nog in Holwerd 

(Brandstede) geboren. Na het 

dramatische overlijden van zijn vader 

zal hij niet veel later afgereisd zijn 

naar Lieroord. 

 

Van de drie dochters, Elisabeth (8-3-

1662), Helena (5-4-1663), Lucia 

Juliana (1-12-1664), die ze lieten 

dopen in de kerk van Lieroord waren 

de doopdata en locatie nog niet eerder 

bekend. Lucia was echter in het 

geheel nog niet bekend bij de bij mij 

doorzochte sites. 

 

 

 

 

Doopakte van Elisabeth te Lieroord op 8 maart 1662 te Lieroord. 
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Doopakte van Helena op 5 april 1663 te Lieroord 

 

Doopakte van Lucia Juliana van Aylva, op 1 december 1664 te Lieroord 

 

Deze periode in Ost-Friesland is niet zo bekend van deze Friese kolonel. In de jaren 

hier opvolgend werd hij luitenant-generaal van het Friese vlooteskader. De 

succesvolle tocht naar het Engels Chatham leverde hem zelfs de bijnaam 'de 

ontzaglijke' op. 
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Hessel van Aylva 

Zijn jongste zoon, Hessel van Aylva (1667-1694) zette de familietraditie voort en 

werd zelfs de 11e kolonel van het Infanterie Regiment 577a.  Lang kon hij niet van 

zijn topfunctie genieten, aangezien hij bij het grootste militaire bloedbad van de 

17e eeuw, namelijk de Slag bij het Belgische Neerwinden, (zwaar) gewond raakte 

en een half jaar later overleed. 

 

Wilhelm Frederich baron van Schratenbach 

Uiteraard werd er toen weer druk 'genetwerkt' wie de 12e kolonel zou worden. Het 

werd de volle neef van Hessel, Wilhelm Frederich baron van Schratenbach (1658-

1705). 

Hij was een zoon van Wolf Sigismund van Schratenbach en Luts van Aylva. 

Laatstgenoemde, ook wel Lucia genoemd, was een zus van 'de ontzaglijke' Hans 

Willem. 

 

Deze Wolf was ook afkomstig uit een officiers-familie die in dienst van de Staten 

waren. Zijn familie is afkomstig uit Oostenrijk, waar ze 'Vrijheer van Heggenberg 

en Osterwitz' zijn. Omdat er niet voor alle zonen een carrière op het kasteel was, 

ging hij als zovelen op zoek naar een militaire carrière in dienst van de 

Republiek.  Ook zij woonden in de vesting Lieroord en daar werd dan ook hun 

zoon Wilhelm Frederich geboren op 28 maart 1658. 

 

Dopen van Wilhelm Frederich van Schratenbach op 28 maart 1658 te Lieroord 

 

Wolf was ritmeester te Lieroord, echter kort na de vreugdevolle geboorte van zijn 

zoon kwam hij in Lieroord te overlijden. In het begrafenisboek van Lieroord staat 

dit met extra grote letters vermeld. Een gewone soldaat werd met kleine letters 

geschreven en officiers met grote(re) letters. 

Vijf dagen later ging hij 'te schepe', om in Holwerd te worden begraven. Helaas is 

zijn grafzerk daar niet (meer) bekend. 
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Overlijden van Wulf Sigmundt von Schratenbach te Lieroord op 7 april 1659 

 

 

Zijn zoon Wilhelm kreeg natuurlijk ook weer een militaire opvoeding en diende 

weer in hetzelfde regiment als zijn vader. Hij woonde in 1700 op de state 

Brandstede te Holwerd. Een aantal jaren eerder, op 2 april 1693, is hij gehuwd met 

zijn ver familielid Juliana Dorothea van Aylva. 

 

 

 

 
 

 

 

Familiewapen Schratenbach 
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