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AANSTELLING
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tilT

EEN BOEK ,

BERUSTENDE TER GRIFFIE VAN

GEDEPUTEERDE STATEN VAN

FRIESLAND,

EN OP DEN RUG GETITELD:

RESOLUTIEN FAN 'T COLLEGIE DE A°. J590,
MITSGADERS STUCKEN DAERTOE

RELATYF,

MEDEGEDEELD BOOR

W- W. W. BÜMA.

Aen mijne E. Heeren Gedeputeerde der
Staten van Vrieslandt.
Eedele vermoegende hoechgeleerde wijse Heeren.
ÜE is ten besten bekent dat D. hoochberoemde
philosophus et orator Cic: in sijne tractaet van
Ampten van een ijder mensch onder andere mede
heeft naegeîaten bij geschrifte dat een mensch niet
voor hem selffs ende tot sijne particuliere proffijt
geboeren ende in deeser werelt gestelt is, dan dat
een deel 't Vaderlandt, een deel d' olders ende een
deel andere goede vrienden toebehoert ome daeraff
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proffijt ende hulpe te genieten, 't welcke diversche
persoenen onder alle natiën bedacht hebbende van
alle tijden gestudeert en gearbeijt hebben ome hem
daerinne te quijten, hebbende veele sich laeten
gebruijcken ome Landen ende Steeden te regieren
ende met goede wetten ende poîitien te stichten
ende verderen. Veele hebben alle hen verstaat
wetenschap ende weîspreeckentheijt geemploieert om
hen Vaderlandt (waeronder doch 't prouffijt van
een ijder in 't particulier beclemt is) te vercieren
prijsen en met schriften van alle obscuriteijt en
onderganck te vindiceren ende beschermen als sijn
geweest historiographi, die alle duechden ende
heerlicke daden van hen Vaderlandt hebben bij
geschrifte gestelt en over alle die Werelt verbreijdet
als UE uijt alle historijschrivers soe van olde als
tegen woirdige tijden hebben te spoeren. Even
welcke arbeijt vlijt en neersticheijt bij Heeren Princen ende Republijcquen oick toe hoech geacht en
gereputeert is geweest dat zij met heerlicke giften
vereeringen ende groete jaerlicxe pensionen versien
en onderholden sijn geweest hen leven geduij rende,
als wel wetende deselve Heeren Princen en Republijcquen alsuîcke historiën een geheel mensch te
vereijsschen en van doen te hebben. D. welcke
voorgaende reden die hooch geleerde Heere MrSuFPRiDUs PETRI der Rechten Licenciat ende Professor Juris binnen Coeïen bedacht hebbende voor
mennige lange jaeren ende besonder datter niemant
is geweest tot deese tijt die onsen lieven Vaderlandt
alsoe heeft verciert en gecelebreert, als alle omliggende landen sijn verciert en geceîebreert, heeft
alle sijne verstandt geleerdtheijt ende stiie gescherpt
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en geemploieert ome d. historiën van Vrieslt te
beschrijven. Waerinne hij soe neerstelijck ende
heerlick gearbeijt heeft deese zes verleedene jaeren
dat hij deselve historiën becans heeft voltoegen en
binnen een jaer ofte twee ten langsten geheel sal
coenen absolveren als hij geschreven heeft. Van
welcke sijne heerlicke werck hij nu drije boecken
de antiquitate et origine Frisiorum heeft in 't licht
gegeven en den Staten van Vrieslandt die UE representeren toegeschreven en gedediceert In welcke
tractaet hij soe gearbeijt heeft dat niemant lichtel.
hem sal coenen berispen ofte verbeteren en alreede
bij diversche mannen in historiën verfaeren zeer
wort gepreesen. Dan alsoe UE genoechsaem kenlick is dat d. selfide heere SÜFFRIDUS gedestitueert
is van middelen daertoe van noeden sijnde en
versien moet wesen van een goedt onderholdt ome
het werck te moegen volbrengen en hem alreede
in eeràge swaricheijt heeft moeten steecken ome
daerinne te moegen continueren vermits hij alle
andere studia daermede hij sich plach te onderholden heeft moeten verlaeten, Soe heeft hij aen
ons versocht UE suîcx te willen remonstreren en
suppliceren, ten eijnde hem bij UE een honorarium
ofte vereeringe voor dit tegenwoordige tractaet UE
behandicht en toegeschreven van honderdt pondt
groet ofte soe veel UE befijnden sal en voorts een
jaerlicxe pensie solde moegen worden toegestelt ende
geaccordeert sijn leven geduijrende, ome dat heerlick werck voorts aen de dach en in 't licht te
brengen, waerduer die Vriesen voortaen bij andere
natiën oick hen hoeft sullen moegen opsteecken.
T welcke wij hem niet hebben moegen weigeren,.
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Bidden daerome ende versoecken met reverentie
dat UE die alle geleertheijt ende geleerde mannen
in sonderlinge recommendatie hebben en met groete
gagien en jaerlicxe pensien versien tot eere van
onsen Vaderlandt gelieve die voorsz: heeren SUFFRIDUM PETRI Leovardiensem te accorderen een
eerlijcke jaerlicxe pensie waerop hij hem sal raoegen onderholden ome historiarum Frisicarum opus
te moegen voleijnden ende in 't licht te Iaeten
gaen voor sijn versterven als sijnde over die 't sestich jaeren oldt en hem voortaen te honoreren en
eeren mette naeme van historieschrijver van Vrieslandt als andere natiën hebben. 'T welcke doende
sullen UE bij alle redelijcke verstandige discrete
persoenen geacht worden d. eere ende reputatie
van Vrieslandt ende die Staten van dien op 't
hoechst te procureren en een eeuwich naeme ende
glorie te doen hebben. Dit doende etc. Onder
stont geteeekent, UPCO VAN BURMANIA, J. BOURICIUS ,
SlJBRANDT VAK BuRMANIA, SlPCKE JAERSMA, JOHASNES
WlLHELMI VELSIUS , FoPPIUS DoUJHA , P . ULENBURCH ,
JOANNES A G R I C O L A .

Ende stondt in margine deses geschreven soe volcht:
Die Gedeputeerde Staten van Yrieslandt nemen aen
Magistrurn SUFFRIDUM der Rechten Licenciaet en
Professorem Juris binnen Coelen voor historieschriver
der Staten van deese Lantschappe vereerende den
selve tot dien eijnde met een jaerlicxe pensie tot
siine leven lanck van * twee ^rije hondert Carls
guldens en accorderen den voorn heeren SUFFRIDO
* Deese correctie van drije in de plaetse twee is geschiet bij apostille van Heeren
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hier boven noch drije hondert gelijcke guldens eens
mits dat hij op 't spoedelicxt alst hem doenlijck
sal weesen sijne begoste werck voîbrenge ende den
boecken alhier binnen Franeecker ter eere van de
nijeuwe opgerechte schole sal Jaeten druijcken.
Gedaen binnen Leeuvjarden den 28 Octobris 1590.
Onderstont Ter ordonnantie der Gedeputeerde Staten van Vrieslandt en geteeckent E. ISBRAÎTDI
Accordeert mette principale deeser
bij mij
(ongeteekend).
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