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SUFFRIDU8 PETRUS
EN NIET

Want:
Imo. schrijft hij zich zelf zoo, blijkens een pre-

sent-exemplaar van hem , waaruit tevens geblijkt,
dat hij een Leeuwarder was;

2<io. blijkt dit uit zijne eigene werken , als: l)e
Frisorum antiquitate et origine; de Scriptoribus
Frisiae eet., waar op den titel staat: Auctore SUF-
FRIDO PETRQ, en achter de dedicatie van het eerst-
gemelde: SUFFRIDUS PETRUS. En eindelijk uit

verscheidene brieven, voorkomende in de epp. cen-
tur. III van GABBEMA , waar hij aich ook steeds
S. PETRUS noemt, en geene enkele reize S. PETRI.

Men mag hem dus geenen anderen naam geven,
dan dezen, hij moge taalkundig niet goed zijn, dit
doet niets ter zake.

Mr. U. A. EvERTSZ.

Bij GABBEMA , epùtolae, vind ik , dat:
BoëTius EPO hem noemt PETREUS , en schrijft

ornatissimo viro SUFFRIDO PETRSO , en PETREE

ornatissime, bl, 227-
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YSBRANDUS HARBERWUK, Abt in Lidlum: SUFFRI-

DO PETRO Leovardiensi, bî. 225. Zoo ook Jo-
HANNES WAMESIUS , bl. 219. Ook JANUS GULIELMUS ,
bl. 402 en 419. HENRICUS GERDOVIUS zegt: SVF-

FRiDo PETRI, 1)1. 472; doch AUGUSTINUS KOCKERT

wederom PETRO , bl. 474. DYONISIUS LAMBINUS

SUFFRIDO PETRO, hl. 250. CAROLUS LANGIUS,

bî. 245, en ARNOLDUS BOMIDS , bl. 439, 453, mede
zoo.

Bij PACQUOT , memoire pour servir à Vhistoire
littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de
la principaúté de Liège et de quelques oontrêes
voisines, VII, bî. 376, vind ik het opschrift op
zijne graftombe aldus beginnende: D. O. M. SUF-
FRIDO PETRO , Leovardiensi Frisio , enz., GAUCO

GAUKEMA, Frisius, Canonicus Aquisgranensis, pie-
tatis ac memorice causa II. M. F. curavii. Anno
J6JJ, mense Quintili. Obiit die Jovis kal. Fe-
hruar. J597; alwaar ook zijne werken opgenoemd
worden , auatore , of interprete, SUFFRIDO PETRO

boewei hij (PAGQOT) hem FETRI noemt.

HETTEMA.
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