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Inleiding 
 

        In 1580 besloten de Staten van Friesland de kloosters op te heffen. De kloosterbezittingen werden door de Staten 
geïnventariseerd en in bezit genomen. Uit de inkomsten werden vele betalingen gedaan. 
        Uit een eerder door mij gemaakte transcriptie, de “Pensiën”, uitbetalingen (1592- 1646) valt op te maken welke 
kloosterlingen, geleerden en ambachtslieden een pensie kregen en wat de hoogte was van de uitkering. 
Het hier gepresenteerde drukwerk is de transcriptie van een andere rubriek, de extraordinaris uitgaven. In het geheel 
omvatten deze als hierboven de periode 1592 - 1646, doch hier wordt nu de periode  1634 -1646 gepresenteerd. De daaraan  
voorafgaande periode 1592 – 1631 is eerder als deel 1 verschenen.  
        Het geheel geeft een goed overzicht van het gebruik van de kloosteropkomsten, die voor meer dan alleen de pensiën 
gebruikt werden. Belangrijk zijn de uitgaven voor de Universiteit van Franeker en het Statenhuis. Interessant zijn ook de 
reizen gemaakt door professoren en anderen, met de hierbij behorende reis- en teergelden die naar rang en stand zeer 
verschillend van hoogte waren. 
        De uitgaven werpen een licht op het leven gedurende de Tachtigjarige oorlog. Zo ziet men menigmaal de naam van een 
boodschapper vermeld, die een douceurtje kreeg als hij de verovering van een stad kwam melden, bijv. Steenwijk, IJzendijke 
of ‘s-Hertogenbosch. Veel geld werd besteed aan zeeweringen, bruggen, tillen, aard- en wierwerken. 
Ook de kleinere uitgaven komen aan de orde zoals betalingen van de ambachtslieden, de timmerman, veenmeester, opzichter, 
plaatsnijder en boekdrukker. Vaak kregen personen, zoals kaartenmakers, historieschrijvers en predikanten een bedrag als 
“vereeringe”. De provinciale drukkers verzorgden vele uitgaven, bijv. de theses van de studenten. Vaak vinden we ook de 
namen van de schrijvers genoemd en de (Latijnse) boektitel.  
        Eveneens leren we dat er regelmatig een beloning werd gegeven voor het vangen van een “olde wolff ”, de koster van de 
Jacobijnerkerk een bedragje kreeg voor het schoonmaken van de herenbanken en de poortwachter van de Wirdumerpoort 
werd betaald voor het bij nacht en ontij doorlaten van de provinciale bodes. 
Uiteraard passeren er vele namen, waaronder soms bekende, zoals de cartograaf Willem Janszn Blaeu, de predikanten 
Bogerman en Fullenius (bijv. diensten gedaan in het Blockhuijs te Leeuwarden) en de geschiedschrijver Furmerius. 
 
            Anny Bokkinga,       Heerenveen     2010 



Dankbetuiging 
 
Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar Tresoar, waar ik het voorrecht geniet uit de oude, originele boeken te mogen 
transcriberen. 
Veel dank ben ik verschuldigd aan het personeel van de studiezaal, dat altijd meelevend en behulpzaam is. 
  
Ik dank Otto Kuipers voor zijn steun en inhoudelijk meedenken. Hij en Johan Steendam, mijn coördinator, waren er altijd 
voor practische hulp en een meeluisterend oor als het even niet meezat. 
 
Tjerk Tigchelaar van de FAF dank ik voor zijn hulp met Excel en het digitaliseren. Tevens aan Pieter Nieuwland dank voor 
zijn hulp bij het systematiseren van de indexen. 
Anne Hielke Lemstra completeerde het boek Extraordinaris door het toevoegen van de gehele index. 
 
Verder heb ik bij het transcriberen hulp gehad van Martin Engels, op wie ik een beroep mocht doen, bv. bij moeilijk te lezen 
Latijnse boektitels of bij namen en onduidelijkheden. 
   
Ten slotte ben ik veel dank verschuldigd aan mijn echtgenoot, Jarich Renema, die de eerste correctieronde van de 
transcripties op zich heeft genomen en die de laatste vraagpunten met zijn betere kennis van het computerwerk met veel 
ctrl-F  heeft opgelost.  
Allen hartelijk dank daarvoor. 
 
De eindcontrole werd door mij zelf verricht. Daarmee ben ik als transcribent verantwoordelijk voor de inhoud van deze 
Extraordinaris.  

    
      Anny Bokkinga 
                     Heerenveen, 2010  



De transcriptie                                  
       

Deze bewerking van de “Extraordinaris” kwam tot stand in Tresoar, waar ik mij enkele dagen in de week bezig hield met de 
transcriptie van de teksten uit de oude boeken. De inschrijvingen zijn, behoudens hier na te noemen uitzonderingen, integraal 
door mij geciteerd zoals de klerk deze vier eeuwen geleden opschreef. De schrijfwijze, met de eventuele fouten, heb ik 
overgenomen omdat dit zijn charme heeft. Daaraan zijn ongetwijfeld mijn eigen fouten toegevoegd, want niemand is feilloos.  
 
De afwijkingen van het origineel die ik me gepermitteerd heb zijn de volgende:  
 
1. Veel inschrijvingen beginnen met D’ ; dit heb ik geciteerd als De. (Voorbeeld: D’ rector magnificus … is geworden: De 
rector magnificus….)  
 
2. De geldeenheden zijn min of meer gestandaardiseerd volgens onderstaande tabel. 
 
car gld carolusgulden 
dl  daalder 
ggld  goudgulden 
kgld  karolusgulden 
₤   pond of libra = carolusgulden 
lb  deze afkorting is gebruikt als de gewichtseenheid pond is bedoeld 
pen  penning 
st  stuiver 



 
Verklaring van afkortingen die in de inschrijvingen zijn gebruikt: 
 
dr.   doctor 
ds.   predikant 
E.   edele 
f.   facit   
gew.   gewezen 
Ho. Mo.  hoogmogende  
jr.   jonker 
juffr.   juffrouw  
prof.   professor 
wed.   weduwe 
 
 
Het aantal inschrijvingen in de hier gepresenteerde bewerking van de laatste drie delen van de Extraordinaris beslaat rond 
2000 citaten, waarvan sommige niet groter zijn dan de vermelding van naam en bedrag, terwijl andere zeer lijvig kunnen zijn. 
Citaten die blijkens de tekst bij elkaar horen zijn onder één aktenummer opgenomen. Ook dit maakt dat de akten soms erg 
groot zijn. Hierbij kunnen dan vele persoonsvermeldingen behoren. 
 
 



 
Ten behoeve van de database is gewerkt in kolommen, waarvan de meeste (bv. voornaam, patronymicum, familienaam) voor 
zich spreken. Enkele rubrieken vergen echter enige uitleg. 
 
 
Titel 

Hierbij is de hedendaagse titulatuur gebruikt, ook als de tekst een afwijkende naamvalsvorm gebruikt. Zo wordt do. 
(domino) en dns. (dominus) “vertaald” in ds., terwijl dri. (doctori) is opgenomen als dr. 
 

Toponiem 
In deze kolom zijn alleen die aardrijkskundige aanduidingen opgenomen die duidelijk herkenbaar zijn. Verder zijn deze 
aanduidingen in het algemeen herleid tot de plaatsnaam. Zo wordt van Nesserland dan Nes gemaakt, terwijl de 
aanduiding Bergumerdam wordt herleid tot Bergum. In de overige gevallen wordt de interpretatie van topografische 
aanduidingen aan de gebruikers overgelaten. 

 
Patronymicum en familienaam 

Of een “tweede” naam nu een patronymicum is of een familienaam is een kwestie van keuze geweest. Men kan dus veel 
namen die onder “familienaam” gerangschikt zijn ook als “patronymicum” beschouwen. 
 

Beroep 
Ook hier is de hedendaagse vorm van de beroepsaanduiding gebruikt. De vermelding is vereenvoudigd door altijd 
enkelvoud te gebruiken en door “rangen en standen” weg te laten. Zo wordt het meervoud bodes (ook: ordinaris bodes) 
altijd opgenomen als bode, terwijl de onderveenmeester wordt gerubriceerd als veenmeester. Uit de tekst van het 
citaat leert de gebruiker wat bedoeld wordt. 

 
 
 



 
 
Bron: GF 50, bestaande uit 19 delen, omvattende de registers van betalingsordonnanties van de ontvanger-generaal van de 
kloostergoederen, tegenwoordig toegang 5. 
 
 
De inventarisnummers van deze delen zijn als volgt: 
 
dl.  inv. nr. periode   dl. inv. nr. periode 
 
 1 2654  1592- 1595   11 2664  1615 
 2 2655   1596- 1598   12 2665  1616- 1619 
 3 2656  1599    13 2666  1622- 1624 
 4 2657  1600- 1601   14 2667  1624- 1625 
 5 2658  1604- 1606    2668  (vacant) 
 6 2659  1607- 1608   15 2669  1624- 1626 
 7 2660  1609    16 2670  1627- 1631 
 8 2661  1610- 1611   17 2671  1634- 1637 
 9 2662  1611-  1612   18 2672  1637- 1642 
10 2663  1613-  1614   19 2673  1639- 1646 
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De opgenomen illustraties zijn ontleend aan boeken uit de behandelde periode. De vele gravures (dl 1) van planten en bomen 
zijn afkomstig uit het Cruijdt-Boeck van Rembertus Dodonaeus.      
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