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OVER HET LEVEN
VAN

SUFFIilDUS PETRUS
LEOVARDIENSIS,

VOORGELEZEN DOOR

Dr- 3?a <B. f S S S ^ â ,
bij het Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening

der Friesche geschied-, oudheid- en taalkunde,
Maart l84i.

T o e n in de vorige vergadering, door het lot,
mij ten deele viel, van de nieuwe reeks van voor-
lezingen, te dezer plaatse te houden, de eerste
spreekbeurt te moeten vervullen, kwam ik terstond
op het denkbeeld, om eenige nasporingen te doen
aangaande SUFFRIDUS PETRUS, ten einde die u ,
M. H.! te dezer gelegenheid mede te deelen. Deze
Friesche geleerde toch, die, onafhankelijk van de
beoordeeling, welke men over zijne inzigten velt,
altoos met roem in onze letterkunde zijne plaats
bekleedt, scheen mij toe èn, als geschiedschrijver,
voor deze vergadering, è n , als letterkundige en
onderwijzer van de oude talen, voor mij een zoo
belangrijk persoon te wezen, dat ik, door over
hem te willen spreken, een onderwerp meende te
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kiezen, hetwelk zoo we? voor de tegenwoordige
plaats als voor den persoon des sprekers gepast
zoude zijn.

Hiertoe mij aan het werk zettende, en naslaan-
de , wat er over dezen onzen landgenoot in SAXII

Onomasticon , FOPPENS Bibliotheca Belgica, HOOG-

STRATEN , Vaderlands woordenboek, FOEKE SJOERDS

Inleiding tot de Jaarboeken, Friesche oudheden en
gestichten, enz., medegedeeld mogt zijn, vond ik
in den beginne mijne verwachting niet bevredigd,
want de beriglen waren daar overal zoo schaarsch
en oppervlakkig, en zoo door den eenen naar den
anderen afgeschreven, dat zich daaruit geen vol-
doend geheel liet zamenstelîen, Nu kreeg ik de
brievenverzameïing, onder den titel: Epistolae cla-
rorum virorum, door GABBEMA uitgegeven, in
handen, en vond daarin verscheidene brieven , zoo
van a!s aan SUFFRIDUS PETRUS , welke mij voor
mijn doel eenen ruimeren oogst beloofde. Doch
deze oogst bevond ik, dat door den Hoogüeeraar
DE W A L , in de uitgebreide aanteekeningen op zijne
Oratio de claris Frisiae jureconsulh's, reeds zoo
zorgvuldig was binnengehaald, dat ik bijna de
hoop opgaf van iets te zullen vinden , hetwelk het
ontwerpen van cene nieuwe levensschets mogt regt-
vaardigen «. Dat ik evenwel mijn voornemen 'niet
geheel heb laten varen, heb ik toe te schrijven aan
de Mémoires van PAQUOT , waar ik bij de levens»
schets van SUFFRIDUS PETRUS diens eigene schriften
vond aangenaaid. Dit deed mij des mans werken

a De bij Professor DE W A L , p. b%5, vermelde levens-
schets van SÜÏTRIDUS PETRUS, door HERMANNUS VTIL-

TEIUS, Marpurg i'j'i'j, 8vo, heb ik niet kunnen bekomen.
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zelve gaan lezen, te weten, de Praefatio voor de
Orfgines, het werk Be scriptoribus Frisiae, en
de Apologia contra EMMIUM, en nu ontdekte ik
nog menige bijzonderheid, welke door PAQUOT en
anderen was over het hoofd gezien. Maar vooral
kreeg ik nieuwen moed, en zette ik met grooteren
lust mijnen arbeid voort, toen ik, door de bereid-
vaardigheid van de Heeren Archivarii dezer provincie
en dezer stad, en door de heuschheid van Heeren
Regenten van het Burgerweeshuis alhier, inzage
mogt erlangen van vele belangrijke stukken, hand-
schriften en onuitgegevene brieven, die, uit 's mans
letterkundige nalatenschap afkomstig, nog op het
Provinciaal Archief en in het Archief van GABBEMA

voorhanden zijn.
Hierdoor was ik weldra in het bezit van zoo veel

bouwstoffen, dat ik mij genoodzaakt zag, de be~
schouwing van SUFFRIDUS PETRUS , als geleerde en
geschiedschrijver, geheel van zijne levensbeschrijving
af te scheiden, wilde ik niet mijn opsiel buiten de
grenzen eener voorlezing uitbreiden, en besloot
daarom tot het laatste mij te bepalen, en u , M. H.!
in dit uur alleen de levensgeschiedenis van SUFFRIDUS

PETRUS mede te deelen.
Terwijl ik dan aan die Heeren, welke mij door

het verstrekken van verschillende hulpmiddelen tot
de zamenstelling van deze verhandeling bevorderlijk
zijn geweest, mijnen hartelijken dank betuig, ver-
zoek ik der vergadering, mij hare toegevende en
welwillende aandacht te willen schenken.
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SUFFRIBUS PETRUS 'S op den 15 Junij 1527, te
Leeuwarden, geboren. Het eerste kan wel aan
geen' twijfel onderhevig zijn, daar het grafschrift,
vermeld bij PAQUOT *, duidelijk zegt, dat hij den
23 Januarij 1597 overleden is, in den ouderdom
van 69 jaren, 5 maanden en 8 dagen. Doch het.
laatste is, in weerwil, dat SUFFRIDÜS PETRUS zich
zelven altijd Leovardiensis noemt, tegengesproken
door PAQUOT C, die het dorp Rinsumageesl als de
geboorteplaats opgeeft, in navolging van wien ook
SAXE d hem Rinstmageesta Doccumensis noemt.
Deze stelling van PAQÜQT schijnt te berusten op
eene plaats uit het bekende werk Be scriptoribus
Frisiae e, waar SUFFRIDUS PETRUS , na het opnoe-
men van de drie zonen zijns grootvaders, PETRUS ,
RoDOLPiius en JOANNES, vervolgt met deze woorden:
* ïs usore ducta tres fiiios procreavit, SUFFRIDUM ,
» SIPCONEM/ et PETRUM , quorum natale solum est
» in Rynstmageest." In welke zinsnede PAQUOT

het voornaamwoord is opvat, als behoorende tot,
den eersten der voormelde broeders, dus vader van
SUFFRIDÜS PETRUS , en den vermelden SUFFRIDÜS

voor onzen geleerde zelven houdt. Nu is het wel
waar, dat de Latijnsche woordvoeging het gebruik
van het aanwijzend voornaamwoord is niet ge-
doogt , wanneer van den laatstvoorgaanden persoon
gesproken wordt; doch wanneer dit niet de be-
doeling van SUFFRIDÜS PETRUS geweest ware, en

b Torn. VII, p. 276.
e h. 1., p. 272.
d Onomasticon, tom. I I I , p. 565.
e Ed. Franequerae iffgg, p. ia4.
ƒ Het handschrift heeft SCIPIONEM.
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hij hier niet de zonen van zijnen oom JOASNES

gemeend hadde, dan zoude hij niet even te voren
hebben behoeven te vermelden: » PETRUS mihï
» pater fiiil," Maar daarenboven staat er in het
originele handschrift g van dit werk, hetwelk onder
de archiven van de Provinciale Staten berust, in
plaats van is, zeer duidelijk qui, waardoor het
buiten kijf valt, dat SUFFRIDUS PETRUS hier niet
zich zelven en zijne broeders, maar zijne neven,
bedoeld heeft. Dat voorts SUFFRIDUS PETRUS te
Leeuwarden geboren is, blijkt nog vrij duidelijk
uit het gemelde handschrift, waarin eene lijst van
de opgenoemde schrijvers voorkomt, gerangschikt
naar derzelver geboorteplaatsen ; want op die lijst
heeft de schrijver onder de Leeuwarders ook zijn'
eigen naam geplaatst, gelijk die naam mede ter
zijner plaatse in het werk voorkomt, doch met een
opengelalen vak. Het schijnt wel, dat SUFFRIDUS

PETSUS voor de vermelding aldaar den door hem
zelven opgemaakten catalogus zijner werlien be-
stemd heeftj waarvan het oorspronkelijke handschrift
onder de nagelatene papieren van S. A. GABBEMA

bewaard is, in het Burgerweeshuis hier ter stede,
en welken FURMERÏUS , te gelijk met de Apologia,
in druk heeft medegedeeld.

De familie van SUFFRIDUS PETRUS moet niet on-
aanzienlijk geweest zijn. Zijn grootvader, SUFFRI-

DUS RODOLPHI h (SJOERD ROELS) , was, wegens de

g Bij dit handschrift is een Appendix, doch door tijd,
vocht en mot, zoodanig geschonden, dat er weinig van
leesbaar is.

h Geboren i45o, overleden, in 5ojarigen ouderdom, in



i5oo, zoo als het handschrift duidelijk heeft, terwijl men

in de uitgaye van 1699 leest i5og.

i ScHOTANUS, Geschiedenis van Friesland, fol. 548.

j SuFFRlDüs PETRUS, De scriptoribus, p. 121 sqq.,

hij noemt zijnen grootvader SÜFFRIDUS RODOLPHI S T E R -

KENBURGIÜS.

k De genealogie der HERMANA'S van SÜFF. S T E R -

RENBURG wordt door HAMCONIUS aangehaald, fol. 5ij.
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partijschappen der Edelen, welligt in 1473, uit
Boïsward vertrokken naar Bokkum i, waar hij in
het huwelijk trad met JUSTINA, dochter van den
Burgemeester PIETER VAN DOKKUM/. Vervolgens
vestigde hij zijne woonplaats op Sterkenburg, nabij
Claercamp, onder Rinsumageest, en nam van
toen af den naam STERKEÜBÜRG bij den zijnen aan.
Hij bragt aldaar, ver van het gewoel der staat-
kundige geschillen, zijn leven door in de uitoefe-
ning van den landbouw. Behalve zijne liefhebberij
voor schilder- en beeldhouwwerk, tot het aankoo-
pen en verzamelen waarvan hij beduidende sommen
besteedde, hield hij zich in zijne uitspanningsuren
bezig met het beoefenen van de geschiedenis zijns
vaderlands, waartoe hij met groote zorg vele ge-
schriften en oorkonden bijeen bragt. Hij beschreef
de gebeurtenissen van zijnen tijd, en vervaardigde
tevens eene doorloopende geschiedenis van Fries-
land, van de oudste tijden af. Daar hij echter
kort na het voltooijen van dezen arbeid overleed,
geraakte zijn werk, alsmede zijne voor dien lijd
uitgebreide bibliotheek, verspreid en grootendeels
verloren Æ. (Slechts een klein gedeelte daarvan
kwam in lateren tijd SUFFRIDUS PETRUS nog weder
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in handen l.) Bij zijn overlijden liet bij zijne
vrouw achter met drie zonen, van welke de oud-
ste , PIETER , naauwelijks den leeftijd van tien jaren
bereikt had, en vier ™ dochters, onder welke eene
GEERTHÜÎ» (GERTRUDIS) genoemd wordt. Zijne
weduwe ging spoedig tot een tweede huwelijk over.
Wat er van de dochters geworden is, heb ik niet
kunnen opsporen. SUFFRIDUS PETRUS zelf vermeldt,
dat de reeds genoemde GEKTRUDIS den sluijer heeft
willen aannemen in het klooster Bethlehem, doch
van dit voornemen is teruggekeerd. Van de zoons
is de tweede, SIPKE , jong gestorven, en de derde,
JAN , die na zijns vaders dood zijnen naam met
dien van SJOERD (SCTFRIDUS) verwisselde, te Rin-
sumageest blijven wonen. De oudste, PIETER ,
heeft vroeg het ouderlijke huis verlaten, misschien
wel ter oorzake van het tweede huwelijk zijner
moeder, en bragt zijne jeugd buiten Friesland
door. Het is onbekend, in welke betrekking hij
later te Leeuwarden verkeerd heeft, en met wie
hij daar gehuwd is geweest. Behalve onzen SUF-
FRiDUS, naar den grootvader genoemd, heeft hij nog
drie n dochters gehad. Van deze zijn zelfs de na-

l In i588 vervaardigde SUFFEIDUS P E T R I , uit de aan-

teekeningen zijns grootvaders, eene Geneaïogia familiae
CAMMISCASAE (nog aanwezig bij het Archief GABBEMA,

en aangehaald bij HAMOONIUS, fol. 82b). HAMCONIUS

schijnt meer geschriften van SuFÏR. STERRENBURG gehad
te hebben. Zie fol. 8g;i en elders.

m De uitgave heeft plures, doch het handschrift qua-
tuor.

n In het handschrift der Voorrede van FuRMERlüS
vóór de Apolagia vind ik deze doorgehaalde woorden :
deinde hoc patriae suae dsdit ut tres sorores ita, welks
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men mij niet bekend geworden. Eene derzelve zal
gehuwd geweest zijn, want SUFFRIDUS PETRUS spreekt
van eenen neef (nepos) WYBRANDUS JACOBUS °.

Onze SUFFRIDUS schijnt door zijne ouders reeds
vroeg voor den geleerden stand bestemd te zijn
geweest. Wij vinden hem als knaap op de Latijn-
sche scholen bij Mr- ANTHONIUS van Keulen, en
vervolgens bij M*1. CORRELIUS COLEBERTÜS (van'sller-
togenbosoh p), de eerste Praeceptor en de laatste
Rector bij de St. Cathurijnen sckole te Leeuwar*
den. Bovendien genoot hij het privaat onderwijs
van den Rector, die Keimpema bewoonde, zijnde
een hoekhuis tegen over Clarissen klooster (senen-
tium), en ten zuiden van het kerkhof van St. Ma-
ria tot Nijehove, hetwelk dus gestaan heeft op den
hoek van de Bonepaterssteeg en groole kerkstraat.
Later heeft hij in zijn bock Be scriptoribus Frisiae
dikwijls met blijkbaar welgevallen gewag gemaakt
van dit onderwijs van COLEBERT, en van de kna-

pen , die met hem dit onderwijs deelden, zoo als
SIBRANDUS LEO , BERNARDUS VAN BEIMA en GEORGIUS

afgebroken zin vervangen is door de woorden: deinde eum,
patrein amisisset eet,

o In i586 ontving SUFFRIDUS PETRUS een register van

den omgang des regts in Franekeradeel, van zijnen neef
WYBRANDUS JACOBUS, te Leeuwarden (stukken bij de

papieren van GABBEMA). Nepos kan hier niet kleinzoon
wezen. Van eene zuster wordt gewaagd in eenen brief van
SUFFRIDUS PETRUS aan Mr. WYBRANDUS HALLUMENSIS,

Rector der Latijnsche scholen te Leeuwarden, van den
5o Julij l56a, waarin verzocht wordt een ingesloten brief
aan die zuster ter hand te stellen. Zij woonde dus toen
te Leeuwarden.

p De scriptoribus Frisiae, p. 106 en 078.
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RATALLER q, met welke hij bestendig vriendschap
heeft gehouden»

In 1547 r vertrok hij naar Leuven ter hooge-
school,waar hij bij voorkeur op de oude, en voor-
namelijk Grieksche en Lalijnsche, letterkunde zich
bleef toeleggen. Dat hij immers van den beginne
af de regten zoude beoefend hebben, tot welk vak
hij later overging, is mij niet gebleken. Hij woonde
de collegiën bij over de Grieksche taal, waarschijn-
lijk eerst van ADRIAAW ÂMEROT *, zeker later van
THEODORUS LANGIUS t, beide leeraren aan het col-
legie der drie talen {collegium Irilingué). Hij
hoorde HIERONIMUS TRIVELIUS U over de aphorismen
van HippocRATEs, en beoefende de wiskunde onder
den beroemden GEMMA TRISIUS V. Met dankbare

herinnering vermeldt hij zijne inwoning, met meer
andere studenten, ten huize van PETREJUS TIARA

van Workum.1", dezelfde, die later, als Hoogleeraar
aan de hoogescholen van Franeker en Leiden, zich
naam heeft gemaakt. Deze man, van strenge zeden
en een vrolijk karakter, had eenen heilzamen in-
vloed op de hem omringende jongelingen, die hij
met vaderlijken ernst en de zachtheid eens vriends,

q L . L, p . 5g2, 42g.

T He origine Frisiorum, p. 202.
* PAQUOT, t. V i l , p. 272.

t Oratio inedita, cjuam habuit SüFFRlDBS PETRUS,
16 Martii 1575.

u De scriptorihus Frisiae, p. 162.
v Ibidem, p. 160.
w Ibidem., p. 3gg, a°. i555. Over dezen heeft de Heer

J. M. VAN BEYMA THOB KINGMA eene voorlezing gehou-

den bij het Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefe-
ning der Friesche geschied-, oudheid- en taalkunde.
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door voorbeeld en lessen, tot deugd en studie wist
aan te sporen.

In 1553 keerde hij naar Leeuivarden terug, ten
einde, gelijk FURMERIÜS X zegt, tot ondersteuning
van zijnen vader en diens gezin werkzaam te zijn.
Hij opende aldaar eene school, zonder evenwel,
voor zoo verre mij gebleken is, daartoe van stads
wege eene aanstelling ontvangen te hebben. Vol-
gens FURMERIUS , die zelf ook dez,e school bezocht
heeft, nam SUFERIDCS PETRUS vijftig leerlingen aan ,
die hij in den tijd van twee jaren zoo verre bragl,
dat zij in het Latijn en de beginselen der Grieksche
taal weîervaren waren. Dit klinkt voorzeker fraai.
Doch als wij van U. EMMIUS vernemen y, dat er
van die leerlingen, bij SÜFFKIDUS PETRUS vertrek van
Leeuwarden, overgaande naar het gymnasium te
Groningen, op de vierde school , of de klasse des
tweeden Praeceptors, werden geplaatst, dan mag
men besluiten , dat SUFFRIDUS PETRUS , behoudens

allen eerbied voor de doelmatigheid van zijn onder-
wijs, ook al niet tooveren konde z . Dit onderwijs
schijnt ook niet veel meer dan twee jaren geduurd
te hebben a, want in het laatst van 1556 vinden
wij hem weder te Leuven, waar hij als privaat

x Praefatio ad Apologiam.
y Jlpologetica, p. 4o (ed. 1616, fol.), hetwelk trou-

wens ook FURMERIUS getuigt, in de Voorrede voor de
Apologia,

z In dien zelfden tijd gaf te Leeuwarden STEPHANUS
SYLVIUS, toen Pastoor bij St. Vitus in Olde/iofe, bijzon-
der onderrigt in de Latijnschc taal, en vervaardigde eene
grammatica in verzen.

a De scriptoribus Frisiae, \u 1S8.
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docent voorlezingen ging houden over de JDrapelai
van LUCIANUS £, waartoe hij, op voorspraak van
Professor DE LANGE , verlof had bekomen van den
akademischen Senaat. Deze lessen verschaften hem
eenigen roem, zoodat, toen de hoogeschool van
Erfurt o aan die van Leuven verzocht, om eenen
geschilden persoon voor het professoraat in de oude
talen te willen opgeven, SÜFFRIDUS PETRUS werd
aanbevolen, en door bemiddeling ook van BOETHIUS

EPO, en vooral wederom van Professor DE LAHGE <2,
tot Hoogîeeraar benoemd, als opvolger van ULPIUS

CISSAEUS Franequerensis e.
Te Erfurt begon hij zijne loopbaan als schrij-

ver , door het uitgeven van werken, deels ten ge-
bruike bij het akademisch onderwijs, deels tot
mededeeling van zijne wetenschappelijke vorderingen
aan de geleerde wereld. Tot de eerste behooren
twee bundels van kleinere geschriften van PLUTAR-

b Biijlens de Openingsrede (Praefatio) dier lessen, ge-
houden den 4 November i556 (Archief GABBEMA).

c Brief van den 12 Junij i55j, bij GABBEMA. Ver-
keerdelijk wordt door SCHOTANUS, Beschrijping van Fries-
land, fol. 206, het jaar i54o opgegeven (bij de vermelding
van het dorp Schalsum).

d Zie gemelde Oratio sive Praefatio, in PLUTARCHl
De educandis liberis, van 6 Blaart i5y5.

e In de Dedicatio der Oratior.es quinque, zegt SüF-
FRIDUS: » Eadem üla professione functus antea fuerat
» EoBANUS Hessus, donec, a PHILIPPO Lantgravio voca—
» tus, Marpurgum concederet. EoBANO ante me successit,
» Colonid vocatus, etiam patriae necessitudine mihi con-
» junctus ULPIÜS CISSAEUS Franekerensis," Over dezen

raadpiege men De scriptoribus Frisiae.
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CHUS/, door hem te Erfurt, bij MARTINUS VAS

BOLGEN, in 1558 en 1559 uitgegeven, tot de laatste
zijne Casti%afion.es in opera omni'a CICERONIS,
waarvan eerst in 1568 de boeken Be officiis, De
seneclule, De ámieih'a, Paradoxa en Somniimi
SciPlONis, bij OPOHIHÜS , te Base!, uitkwamen.
Dit was dus wel lang nadat hij Erfurt reeds ver-
laten had, doch daar zijnde was hij reeds hiermede
bezig, en hierover in briefwisseling met OPOMNUS,

een geleerd boekdrukker, van wien nog verschei-
dene brieven aan SÜFFRIDUS PETRUS overig zijn g.

Wat zijn professoraat te Erfurt betreft, hij
schijnt dat ambt aanvaard te hebben met eene
Oratio pro reformatione um'versitatis Erphordien-
sis, welke in dat zelfde jaar 1558, bij BOLGEN, te
Erfurt, gedrukt is. Hij was verpligt, om vijf
dagen in de week, telkens twee uren, collegie te
houden over de Grieksche en Latijrtsche taîen , en
genoot daarvoor een traktement van 80 Joachims
daalders h.

In 1559, toen te Groningen l de geleerde REG =•
NERUS PRAEDINIUS , Rector der Latijnsche scholen,
overleden was, vestigde de regering dier stad,
rondziende naar eenen geschikten opvolger, hare
aandacht op SUFFRIDUS PETRUS. De Syndicus Br.
HESSEL VAN ÂYSMA en de Pastoor van St. Walburg,

f Zie catalogus zijner werken.
g Bij het Archief GABBEMA.
h Op deze voorwaarden, en met toezegging van schade-

vergoeding voor reis- en verhuiskosten bij zijne over-
komst, werd, in boven aangehaalden brief van Rector eu
Senaat te Erfurt, hem het hoogleeraarambt opgedragen.

i De scriptoribus Frisiae, p. 166.
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STEPHANÜS SYLVIÜS/, schreven hern, om hem het
rectoraat aan te bieden , en tot de aanneming van
hetzelve over ie halen. Doch hoezeer het Groninger
rectoraat ook voordeeliger was, dan het Erfurter
professoraat, bedankte SUFFRIDUS PETRUS beleefde-
lijk , zich verontschuldigende met de bemerking,
dat hij zijne tegenwoordige betrekking, waartoe hij
op eene vereerende wijze benoemd was, nog te
korten tijd bekleed had, om die reeds weder neder
Ie leggen , en dat hij bovendien zich zelven weinig
bevoegd achtte, om eenen man als REGNERUS PRAE-

DINIUS op te volgen. Evenwel waren dit de eenige
redenen van zijne weigering niet. In laleren tijd
gaf hij aan GERARDUS LOPPERSUM *, aan wien men,
na zijn bedanken , het rectoraat te Groningen had
opgedragen, te kennen , dat hij zoo wel daar, als
op andere plaatsen, het bestuur van eene Latijnsche
school van de hand gewezen had, uit vrees voor
onaangenaamheden , welke vaak de ondergeschikte
meesters den jongeren boven hen geplaatsten Rector
berokkenden.

Hoezeer hij ook in den beginne zijne taak te
Erfurt met lust aanvaard had, en in het welslagen
van zijne pogingen zich mogt verheugen I, duurde
het niet lang, of onaangenaamheden (waarschijnlijk
met zijne collega's) deden hem verlangen naar ver-
plaatsing. Hierover raadpleegde hij BOETHIUS EPO ,
en gaf hem zijnen wensch te kennen , om of te
Parijs, of weder te Leuven, zich te kunnen ves-
tigen. Deze raadde hem het eene zoo wel als het

j Deze had SÜFFRIDUS te Leeuwarden gekend.
k. De scriptoribus Frisiae, p. 38g.
1 Brief van JOH. WARNESIUS, bij GABBEMA.
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andere af m, met de bedenking, dat hij niet zoo
gemakkelijk eene even voordeelige aanstelling konde
bekomen, als zijne tegenwoordige. Ten einde
evenwel SDFFRIDDS PETRUS behulpzaam te wezen in
het bekomen van eenen anderen werkkring, liet
EPO hem door JOACHIM HOPPERS aanbevelen aan den
Kardinaal GRANVELLE , die eenen Gouverneur zocht
voor de zoons van BAUMGARTHEK. Deze aanbeveling
aan den Kardinaal had een gunstig gevolg, doch
anders, dan zich EPO had voorgesteld; want de
voordeelige getuigenis n van HOPPERS aangaande
SÜFFRIDUS PETRUS noopte den Kardinaal, om hem
als Secretaris en Bibliothecaris aan zijne bijzondere
dienst o te verbinden. De voorwaarden, op welke
de Kardinaal deze betrekking liet aanbieden, waren
drie kronen maandelijks, vrije tafel met den Hof-
meester , en jaarlijks een nieuw kleed, waartegen
SUFFRIDUS PETRUS zich voor drie jaren moest ver-
binden , doch ook op schitterender vooruitzigten
mogt hopen, zoo hij den geestelijken stand wilde
omhelzen.

Aan deze uitnoodiging gaf SÜFFRIDUS PETRUS vol-
gaarne gehoor, want deze aangebodene betrekking

m Brieven van BOETHIUS EPO, Julij I56O en September

i56i, bij IABBEMA.

n Brief van J. HOPPERS aan REYNIER TENGNAGEL,

bij GABBEMA.

o HOPPERS had van hem gezegd : » Hominem esse
Ï> modestum, linguae Graecae ac Latinae valde peritum, a
» studiis juris et philosophiae Aiistotelicae, linguaque
» Germanica non alienum, Catholicum, facundum, annos
» natum xxxv plus minus > Professorem Erphordiensem,
» eoelibem, etc,"
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behaagde hem, vooral door de gelegenheid p, welke
hij daar zoude vinden tot eigene studie. Vroeg in
het voorjaar var» 1582 verliet hij Erfurt, om over
Frankfort naar Brussel te reizen.

Te Maintz komende, ging hij zijnen landgenoot
CYPRIANÜS VOMELIUS bezoeken. Deze had hem nim-
mer gezien, was van zijne komst niet verwittigd,
en kende hem alleen bij name en uit zijne werken,
en evenwel, zoodra SUFFRIDUS PETRUS zijne woning
binnentreedt, gaat hij op hem toe, en reikt hem
de hand met deze woorden : » Wel, vriend SUF-
» FRIOUS ! wat is uwe komst mij aangenaam. Reeds
» lang heb ik naar een bezoek van u verlangd, en
i gewenscht u te leeren kennen."

Eene gelijke ontmoeting wedervoer hem later nog
tweemaal. Eens bij LAUHENTIUS SURIUS, (Hoogleer-
aar ?) te Keulen, en eens bij HUBERTUS SCOTÜS ,
Prior van het Reguliere klooster Bots Seigneur Isaaa
(Busiuni Isaac), in het Bois de Soignies (Sylva
Zonia) , in Braband Q.

Op weg, waarschijnlijk in de nabijheid van
Wisbuden^ bejegende hem een ongeluk met het
rijtuig, waarbij hij bijkans een been zoude gebro-
ken hebben, ten minste zich zoo veel bezeerde,
dat hij genoodzaakt werd, een dag of acht daar
te vertoeven. In zeker opzigt was dit ongeval
voor hem een geluk. Hij had Erfurt met eene
zwakke gezondheid verlaten , waar hij gedurende
den laatsten tijd van zijn verblijf sukkelende was
geweest. Het gedwongen oponthoud te Wisbaden

p Onuitgegeven brief aan DRESSEH., 3 I Augustus 1S63,
Archief GABBEMA.

2 De scripforibus Frisiae, p. 57a.
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gaf hem nu aanleiding, om daar eenige baden te
gebruiken, met dat gunstige gevolg, dat hij op
Palmzondag geheel hersteld naar Frankfort terug
keerde. Daar had hij eenige zaken met OPORINUS

te regelen, die zijne Casligationes in CICERONEM

zoude uitgeven, maar met de uitvoering daarvan,
nu onder voorgeven van naar nieuwe letters te
wachten, dan onder andere voorwendselen, zoo-
danig talmde, dat SUFPRIDUS PETRUS op het ver-
moeden kwam, dat OPORINUS , door anderen aan-
gezet, de uitgave van zijn werk vertraagde, ten
einde het werk van een ander vroeger in het licht
te doen verschijnen, üoch hoe dit geweest zij , en
hoewel men uit de beslaande brieven van OPORINUS

bijna niet tot zulk eene onedele handelwijze kan
besluiten, dit is zeker, dat hetgene OPORINUS toen
reeds in handen had, eerst in 1568 is uitgegeven,
en dat nog voor dien tijd ook eene editie van
LAMBINUS verschenen is. (Epistola ad CARIONEM ,
apud GABBEMA , p. 237.)

Op deze zelfde reis liet hij ook Leuven niet on-
bezocht , waar ongetwijfeld zijne oude vrienden
hem met hartelijkheid ontvingen. Zijn landgenoot
FEIKE VAN WIER (FREDERICUS VIAERRA) vereerde

hem bij die gelegenheid met een naamdicht, het-
welk SuEFRiDUS PETRUS in het werk Be scriptoribus
Frisiae opgenomen heeft, lot eene proeve van
's mans vaardigheid in de Latijnsche dichtkunst, en
dat in het handschrift van dit werk, op het Provin-
ciaal Archief berustende, in originali is ingevoegd''.

r Pag. 187. SuFFRIDTJS PETRUS yoegt hierbij de opmer-
king, dat zijn levensloop hier juister is opgegeven, dan
door HENRICUS PANTAÏÆO, in deszelfs Prosopographia.
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JOANNES THYMANS), 3I Augustus i562. Archief GABBEMA.
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M. SÜFFRIDO FETRO suo FREDERICÜS YUERRÂ JVw.

Serta comis hedei'ae, PHOEBEIAOUE laurea cedant,
Tatibus hic sacris semper habetur honos ;

iFrisia quem genuit foelici uberrima partu ,
jFrisia doctorum fertilis illa pareus.

Rara dedit jnvenl crescenti munera PHOEBUS J
Ingenio studiis Mc tamen auxit opes.

Doctus erat , docuit juvenili aetate juventam ,
Virtutem summa relligione fovens.

Suscipit hinc ulnis academia Belgica passis ,
Per sophiae varium ducere sueta genus",

fit Thtiriiigorum precibus coinmota potentum ,
Teutonici posthaec mittit ad arva soli,

Kestituit quïBus iîle suo prope cuncta nitori
Vindice dans linguis arte duabus opein.

Sed prius hac cecidit spe , dudum Erpliordia foelix ,
Fata negant longa prosperitate frui:

Sursus enim patrias revocatur PETRUS ad oras ,
Inque aulam ambigaa conditione venit;

Sed nimius candor, sua mens quoque nescia iraudum
In tali haud patitur vivere posse loco.

Tita viro tranquilla placet studiisque dicata:
Suspicit hanc sapiens , hanc fovet ipse Deus.

Den 15 April kwam SUFFRIDUS PETRUS te Brus-
sel s, en vervoegde zich terstond bij VIGLE VAN

AYTTA, die den volgenden dag hem aan den Kar-

dinaal voorstelde. Over de ontvangst, waarmede
hem de Kardinaal bejegende, was SUFFRIDUS PETRUS

bij uitstek tevreden, zoo als hij in eenen brief aan
DRESSER opzettelijk betuigt.
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Nog had hij zijne nieuwe betrekking niet aan-
vaard *, toea reeds eene andere eervolle onder-
scheiding hem daaraan trachtte te onttrekken. In
naam van PHILIPS den tweeden werd hem het pro-
fessoraat in de oude talen, aan de nieuwe academie
van Souai, die den 1 October zoude worden ge-
opend , aangeboden, met een traktement van 150
kronen» Doch ook voor dit aanbod gevoelde hij
zich verpligt te bedanken, wilde hij niet, gelijk
hij schrijft, den schijn hebben van wispelturigheid.

Wat zijne' eigene sludiën betreft, in den eersten
zomer konde hij daar niet veel aan doen, en niets
aan OPORINUS zenden u, daar hij dien tijd besteden
moest, om zich met de werkzaamheden van zijne
betrekking bekend te maken. Doch toen hij een-
maal in zijne bibliotheek en secretarie te huis was,
vond hij tijd in overvloed v tot eigene oefening.
Vooral schijnt hij zich toen op de regtssludie te
hebben toegelegd, en voorbereid tot het verwerven
van eenen akademischen rang. Want in eenen
brief, uit dit zelfde tijdvak, aan Mr- WIBRANDUS

VAN HALLUM , Rector te Leeuwarden «>, maakt hij
melding van zijn plan, om in de regten* te promo-
veren , schoon hij het nog niet met zich zelven eens
is , aan welke akademie hij zich tot dat einde zaî
vervoegen. Wel helt hij het meest over tot Leuven,
maar hij vindt de onkosten, die daar twee honderd

t Vorige brief aan DRESSER.

u » Ego hac aestaté propter rerum curatarum insolen-
» tiam parum in literis profeci, nee ad OPORINUM quic-
» (juam nunc misi."

v » Est enim otii ad studia persequenda plus satis."
w Yan 5i Julij i56a, onuitgegeven. Aichief GABBEMA.
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kronen beloopen, te hoog, vooral omdat men hem
verzekerd heeft, dat te Dola die kosten niet hooger
dan vijf en twintig kronen berekend worden, en
omdat de te Leuven gepromoveerden geene voor»
regten boven die van andere universiteiten hebben.
Hij gelooft daarom, dat het voor hem beter zal
zijn, de oprigting van de akademie te Douai af te
wachten. Deze brief aan Mr. WIBRANDUS VAN

HALLUM is mede opmerkelijk wegens de belangstel-
ling , waarmede hij vraagt naar den toestand der
Latijnsche scholen te Leeuwarden.

Van den zelfden tijd af dagteekent ook zijne
opzettelijke beoefening van de Friesche oudheden
en geschiedenis. Want toen hij, in gemeenzamen
omgang met VIGLE VAN AYTTA en HOPPERS, be-
speurde, dat er van eene grondige behandeling van
de Friesche geschiedenis, die men van deze mannen
verwachtte, niets worden zoude, daar deze door
hunne veelvuldige bezigheden daarin te zeer belem-
merd werden, besloot hij, ook op hunnen raad ,
de handen aan het werk te slaan, en vond ook,
zoo wel in het reeds door dezen verzamelde, als
bij vele Friesche Edelen en geleerden, krachtdadige
ondersteuning x.

Hoewel hij de aan zijne bediening verbondene
werkzaamheden, waarin hij den geleerden STEVEÎÏ

WYNAND PIGHIUS^ tot medehelper had, met ijver
vervulde, en zo.o naar het genoegen van zijnen
meester, dat deze eens verklaarde, nimmer vlijtiger
dienaar gehad te hebben «, dan SUFFRIDUS PETRUS ,

x Epist. dedicat. voor de boeken De origine (initio).
y PAQTJOT, tom. "VII, p. 273.

a FÜRMERIUS, in Praefatio ad Jpologiam.
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en hoewel hij aan die dienst zich voor drie jaren
verbonden had, verliet hij den Kardinaal reeds
na twee jaren a.

De Magistraat van Groningen, hare instellingen
tot onderwijs van jongelingen willende uitbreiden &,
besloot, in 1564, aan de bestaande scholen, waar-
in talen en wijsbegeerte onderwezen werden (artes
philosophicae), eenen leeraar voor de regtswetenschap
toe te voegen, ten einde, door eenen cursus over
de instituten, de toekomstige regtsgeleerden ook tot
het hooger onderwijs in hunne wetenschap voor Ie
bereiden. Zij vestigde hiertoe het oog op SUFFRI-
DUS PETRUS, en gelastte haren Syndicus HESSEL VAN

AYSMA , aan dezen dat leeraarsambt, tegen een
aannemelijk jaargeld, op te dragen. Door deze
toevoeging zoude de school van Groningen, tot
dus verre gymnasium, eenigermate tot eene instel-
ling van hooger onderwijs of soort van alhenaeum
worden verheven. Nu was aan SUPFRIDUS PETRUS

bekend, dat het tot de privilegiën van de Leuven»
sche universiteit behoorde, dat na deze geene hooge-
school in de Nederlanden mogt worden opgerigt,
en deze overweging maakte hem schroomvallig,
om de benoeming aan te nemen, welke hij als
eene onwettige daad der Groninger Regering be-
schouwde. Doch met den Kardinaal, VIGLE VAN

AYTTA en JOACHIM HOPPERS , die tot de oprigting

van de universiteit te Douai waren gecommitteerd
geweest, over deze zaak raadplegende, verkreeg hij
de geruststelling, dat hij, behoudens alle privilegiën

a Brief aan CAR. LANGIUS, bij GABBEMA, p. 244.

6 Dè scriptoribvs Frisiae, p. aSo.
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van Leuven, aan die aanbieding konde gehoor
geven, dewijl deze waren verleend door JOANKES ,
Hertog van Braband, en dus hunne verbindende
kracht niet verder konden uitstrekken , dan tot die
provinciën, welke destijds onder het gebied der
Brabandsche Hertogen hadden behoord.

En toen daarbij dezelfde Heeren hem verzeker-
den , dat Koning PHILIPS het gaarne zoude zien ,
dat in Groningen en het naburige Oostfriesland
de beoefening van het daar weinig bekende Ro-
meinsche regt werd aangewakkerd, besloot SUF-
FRIDUS PETRUS , dat onderwijs op zich te nemen ,
en werd uit de dienst des Kardinaals ontslagen.

Hij kwam echter niet te Gi'oningen. Een ander,
door SUFFRIDUS niet genoemd0, wist de gedane
benoeming te doen intrekken, en te bewerken, dat
hij zelf met dien post werd begunstigd.

SUFFRIDUS , dus eensklaps buiten betrekking, ves-
tigde zich wederom te Leuven, doch in welke
hoedanigheid is mij onbekend, want uit het nu
volgende tijdvak van vijf jaren zijn mij geene
brieven ter hand gekomen , en andere zijdelingsche
berigten zijn zeer schaarsch en onvolledig.

Dat hij zich bezig hield met onderwijs, vooral in
de Grieksche taal, schijnt te blijken door de uit-
gave van PLUTARGHUS , Be ISIDE et OSIRIDE eet.,
te Leuven, bij JOAN. BOGARDUS , 1564 , 12mo, en
Örationes quinque de mulHplici utilitate linguae
Graecae d, te Basel, bij OPORLNÜS, 1566, 12mo;

e » Provinciam suscepturus eram, nisi quidam com-
» modo suo rem intervertisset," zegt hij, p. a5i.

d Hiervan berust het handschrift bij het Provinciaal
Archief, Uit dit stuk blijkt, dat de vijf örationes ééne
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voorts ATHENAGORAE , Atheniensis •philosophi, le-
gatïo e tc , Coîoniae, apud BIRKMAN , 1567, als-
mede HERMIAE SOZOMENI Historiae enclesiasàcae,
libri tres, Lovanii, apud SASSINUM, 1567.

PAQUOT e stelt ook zijn huwelijk om dezen tijd.
Wie de vrouw van SUFFKIDUS PETRUS geweest is,
heb ik niet kunnen ontdekken, zelfs heb ik in
geene mij voorgekomene brieven eenige vermelding
gevonden, die mij zelfs van verre hiernaar kan
doen gissen. Uit de woorden van PAQUOT, die
van zijnen terugkeer naar Leuven zegt: » II parut
» méme vouloir s'y Êxer, en s'y mariant quelque
» tems aprés," uit deze woorden , zeg ik, schijnt
men te moeten opmaken, dat hij eene Leuvensche
tot echtgenoot gekozen heeft. Anders toch zoude
er moeten staan en se mariant, en niet en s'y
mariant.

Even weinig heb ik aangaande kinderen uit dit

groote verhandeling uitmaken, die door STJFFRIDUS op
TÏjf achtereen volgende dagen, bij gedeelten, is voorgele-
zen. In de Opdragt aan den Thesaurier Jo, CAROLUS

ScHETTJS lezen wij : » Egi enim causam hanc quinque
» dierum. spatio, ac primo quidem dixi quantum pro com-
y> mendanda Graecanicae literaturae utilitate videbatur
s esse satis, prostridie (juicquid id fuerat, oratione con-
» traria refutavi, ut illis satis facerem, qui Graecae lin-
» guae male volunt. In ejus itaque objectionis dilutione
» dies sunt consumpti duo, quia facilius erat facere vul-
» ncra quam sanare. Quinto tandem docui, quantum de-
» beatur interpretibus, et quatenus utendum sit authoribus
» translatis."

Deze zelfde opdragt verwittigt ons, dat SUFFMDtrs in
i565 de Olimpia PINDARI behandeld heeft,

e L, 1., p. 374.
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huwelijk kunnen opsporen. Alleen in eenen brief
van JANUS GULIELMUS , uit Lubek, aan SUFFRIDUS

PETRUS, geschreven den 13 November 1580/, wordt
de gróete aan zijne vrouw en dochter verzocht.

Van 1567 tot 1570 g is hij in Friesland geweest;
doch ook van dit verblijf is weinig of niets bekend.
Hij zelf schrijft aan CDRIO , dat hij, naar Friesland
geroepen zijnde, ten gevolge van staatkundige on-
lusten , daar bijna drie jaren heeft moeten vertoe-
ven , en in Junij van 1570 naar Leuven is terug
gekeerd. Dat juist die jaren hier zeer onrustig
geweest zijn, waarin men met geweld de Roomsch-
Katholijke eeredienst in Friesland heeft pogen te
herstellen, en waarna CÜNERUS PETRI , als Bisschop
van dit gewest, te Leeuwarden en Bergum gezeteld
heeft, is bekend. Doch wat heeft SCFFRIDTTS PETRUS

met dit alles te maken gehad ? Wel vind ik, dat
hij bevriend was met DOMINICUS BENDIXIUS , eerst
Pastoor en vervolgens Archidiaconus ie Leeuwar-
den, van wien nog een brief aan SOTFRIDUS PETRUS,

over de nakomelingen van CHAM, in het Archief
GAEBEMA aanwezig is, Doch ook hunne betrekking
schijnt van letterkundigen aard geweest te zijn.

Gedurende zijn verblijf in deze provincie, zoo
we! toen als op andere tijden, maakte hij verschei-
dene grootere en kleinere reizen, om zijne vele
letterkundige vrienden te bezoeken. Onder anderen
bezocht hij te Eniden WILCO HOLDINGERUS VAN

EYTSING
 h, die, wegens de toenmalige onlusten

voortvlugtig, zich aldaar ophield, ANDREAS GRY-

f Bij GABBBMA, p. 4o4.

g Epistola ad CüMONEM, apud G-ABBEMA, p . 3.5-j,

h De ••scriptoriius Frisiae, p« 458.
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PHIBS , Grietman van Utingeradeel *, te Oldeboarn,
en SIBRANDUS LEO j , Pastoor te Belkum.

Aan alle dezen erkent SUFFRIDUS PETRUS veel te
danken te hebben voor zijne beoefening van de
Friesche geschiedenis, daar zij zich zeer beijverden,
om oorkonden en andere bouwstoffen te verzame-
len en hem mede te deelen, gelijk hij wederkeerig
hen in hunne studiën voorthielp of aanmoedigde.
Van daar, dat hij ook in het werk Be scriptoribus
Frisiae van deze mannen met achting melding
maakt, terwijl hij daarbij van zich zelven met de
meeste bescheidenheid spreekt.

Van SiBRANDBs LEO schrijft hij aldus : » Deze
» bezocht mij somtijds te Leuven, en ik hem we-
i> derkeerig, zoo dikwijls ik in Friesland kwam.
ï Steeds ontving hij mij met de meeste vriende-
x lijkheid, wijl hij zeide, ik weet niet welke,
» dienstbetooningen van mij jegens hem te willen
» erkennen. Ik herinner mij echter niet, welke
i verpligting hij aan mij zoude gehad hebben, of
3> hij moest daarmede mijne raadgevingen bedoelen.
3 Want op mijnen raad heeft hij de kaart van
» Friesland vervaardigd, die eerst gedrukt is bij
i JACOBUS DAVENTRIENSIS , en later, in 1579, ver-
» beterd uitgegeven bij HOENBERGIUS *."

Schoon SUFFRIDUS PETRUS van tijd tot tijd en

i Ibidem, p. i54.

j Ibidem, p. 3g2,

k Een exemplaar van deze kaart berust op de Konink-
lijke Bibliotheek te 's Gravenhage; van hetzelve is door
Jr. R. VAN BREUGEL eene afteekening bezorgd aan het
Provinciaal Friesch Genootschap.
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meermalen zijn vaderland l moet bezocht hebben,
is dit de eenige reis, waarvan ik opzettelijke mel-
ding vind. Alleen blijkt het, uit eenen brief van
FRANCISCUS HEMMES, dat hij in de lente van het
jaar 1580, na het overlijden zijns vaders, hier
moet geweest zijn. Ook werd hij in den brief van
R. VAN GRAETINGA , van den 1 Februarij 1560 m,

die , op verzoek der familie, hem van dit overlijden
kennis gaf, uitdrukkelijk verzocht, over te komen,
wijl zijne tegenwoordigheid, tot regeling van fa-
miliezaken, dringend vereischt werd.

In het voorbijgaan zij aangemerkt, dat uit dezen
brief de onjuistheid blijkt van hetgeen PAQÜOT en
anderen vermelden , dat SUFFRIDUS 'PETRUS in 1556,
na den dood zijns vaders (en dus uit dien hoofde)
zijne school te Zeeuwarden opgaf, en naar Leuven
terugkeerde.

Had SUFFRIDUS PETRUS reeds vroeger van de regts-
geleerdheid eene ernstige studie gemaakt, en was
reeds door het aangeboden leeraarambt te Gronin~
gen gebleken, welken goeden dunk men van zijne
ervarenheid in deze wetenschap koesterde, zoo
schijnt het echter, dat hij eerst na dit tweede
verblijf in Friesland zich geheel aan de regten heeft
toegewijd, en ook toen, in 1570 », den graad van
Licentiaat heeft verworven. Want in eenen brief °

l » Patriam subinde nos visitantes." De scriptoribus
Frisiae, p. 3g2.

m Beide brieven uit het Archief GABBEMA.
n GABBEMA, Verhaal van Leeuwarden., geeft het jaar

i564 op.
o De vroeger reeds vermelde aan CüRio (hij GABBE-

MA, p. 236).
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van den 21 Augustus 1570 noemt hij zich »utrius-
» que juris Licentiatus," en onder de bewaarde
brieven is dit de eerste, waarin die titel voorkomt p.
Dat hij verder van toen af begonnen is de regts-
geleerdheid, en vooral het Romeinsche regt, opent-
lijk te onderwijzen , blijkt uit eene Oratio de Ro-
manarum legum praestaniia, welke in het volgende
jaar (1571) gedrukt is, en ongetwijfeld, gelijk zoo
vele andere bewaarde redevoeringen, gediend heeft
tot eene openingsrede voor publieke lessen. Welligt
behooren ook tot dit tijdvak de Orationes de dig-
nilate juris , Be utilitate juris , en Be facililate
juris, van welke de tweede nog aanwezig is q.
Want hoewel ook bij die eene bewaarde rede
geene aanteekening wordt gevonden van den tijd,
waarin zij gehouden is, schijnen toch die stukken,
als vervolgen van hetzelfde onderwerp, de lof der
regtsgeleerdheid, na elkander, bij het begin van
eenen nieuwen cursus, te zijn uitgesproken, en
wel te voegen aan eenen leeraar, die zijne loop-
baan eerst onlangs is ingetreden.

Bij zijne nieuwe werkzaamheden liet hij echter
zijne vorige letteroefeningen geenszins varen. Nog
altijd was hij bezig aan de bearbeiding van CICERO,

dien hij , na den dood van OPORINUS , bij THOMAS

GUARINUS, te Basel, wilde uitgeven *•. Niet on-

p PAQITOT stelt deze promotie van SUFFRIDUS PETRUS

op het jaar 15^4, en beroept zich op het gezag van V A -
LERIUS ANDREAS. Zie 1. L, p. 274, alsmede de noot te

dier plaatss»
q Bij het Provinciaal Archief.
r Epistola ad T H . GUARINTJVI, apud GABBEMA,

J>. a38.
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verschillig voor geldelijke belooning, en even weinig
voor eer en roem, stelde hij echter het nut en de
bevordering van de letterkunde zelve boven beide,
die hij met eene uitgave van al de werken van
CICERO hoopte in te oogsten. Wetende, dat gelijk-
tijdig CAREL DE LANGE , Kanunnik te Luik, en

DIONYSIUS yLiAMBisus, Hoogleeraar te Parijs *, met
denzelfden arbeid zich onledig hielden, bood hij
beiden aan, zijne verzamelde aanteekeningen aan
hen over te dragen, ten zij deze soms zelve van
de onderneming mogten afzien, ten einde op de
eene of andere wijze , door het vereenigen van aller
arbeid, de geleerde wereld een des te volkomener
werk zoude erlangen. DE LANGE , die dezen letter-
arbeid alleen tot uitspanning behandelde, stond het
zijne aan SÜFFRIDUS PETRUS af; doch LAMBINUS,

die reeds het eerste deel van zijne uitgave in het
licht had gezonden, vond het beter, dat SUFFRIDÜS

en hij ieder afzonderlijk bleven voorîwerken, en
wedijveren om de algemeene goedkeuring *.

Even zeer zette hij zijnen arbeid voor PLUTAR-

CHUS voort, om, gelijk hij vroeger reeds eenige
kleinere stukken van dien schrijver had uitgegeven,
ook de overige scripta moraJia, door het vervaar-

* Zie de brieven van beide bij GABBEMA, p. 245 et

258. De brief aan LAMBINUS werd overgebragt door ORK
DOYEM, van Ylst, en strekte tot aanbeveling van dezen.

t Zeer beleefd schrijft hij: » Malim tamen, ut tibi
» quod sentio libere dicam, te una mecum, si paratus es,
» quando in eodem stadio curiimus, uno tempore e car—
» ceribus exire, et hoc landaMIe spatium decurrere, ut
» ram ad metanx pervenerimus, utrique nostrum praemium
» aliquod, sed tibi prticcipuum et eximium, tribuator."
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dîgen van goede Latijnsche vertalingen, voor de
beoefenaren der Grieksche letterkunde u, waarin het
nog aan vele hulpmiddelen ontbrak, toegankelijk
te maken *.

In het vak der geschiedenis hield hij zich on-
afgebroken bezig met het verzamelen van alles, wat
tot Friesland regtstreeks in betrekking stond niet
alleen, maar ook wat de overige gewesten, en
vooral de zuidelijke, betrof, en door het uitgeven
van chronijken trachtte hij het zijne bij te dragen ,
tot bewaring van het verledene. Hiertoe be-
hooren de uitgave van MARTINI POLONI CArom'con,
te Antwerpen, bij PLANTINUS , 1574, 12mo, en
de bearbeiding van het C/iromcon epïscorum
Tongrensium, Trajectensium et Leodiensium w,
benevens het Chronùson BECANI de Episcopis
Ultrajectinis et Comitibus Hollandiae *, welke

u Epistola ad GïïARIffDH, apnd GABBEMA, p. a4o.

v De vertaling van een dier stukken, jrep} rcav kx. Aê-
AontQ'tW ^YjCTYl^imv, gelijk mede een commentarius op
de oden van PINDARUS, is tegenwoordig in het bezit van
den Heer J. D. ANKRIÏÎGA, Conrector te Leeuwarden.

•w Alleen het vervolg van SUFFRIDUS PETRUS is ge-

drukt 1616, in de Gesta Pontificum, Leodiensium, van
J. CHAPEAUVILLJS, Leodiensis, 4to, onder den titel: Gesta
Pont: Leod: à JoANNE DE BAVARIA uscjue ad ERARDUM
à MARCKA (a. i38g - a. i5o5). PAQUOT, 1. 1., p. 287

et 290.
x Uitgegeven door BERN. FÜRMERIUS, bij ACQ. R.A-

DAEUS, Fransquerae i6i2, 4to. Het handschrift van het
aanhangsel is bewaard op het Provinciaal Archief, zoo
mede eene concept voorrede tot die chronijk, te vinden
op de eerste bladen van het MS. De scriptorihus Frisiae,
maar op alle bladen doorgehaald. De opdragt Eximio et
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beide y door SUFFRIDUS PETRUS met een vervolg

werden voorzien tot op het jaar 1574, met oog-

merk, om de uitgave daarvan op te dragen aan

den Bisschop van Luik, GERARD VAN GROESBEEK *.

De ziekte en toenemende verzwakking van den

reeds hoogbejaarden THEODORICUS LANGIUS noopte

SÜFFRIDUS PETRUS, om voor dezen zijnen voormali-

gen leermeester, begunstiger en vriend, de lessen in

de Grieksche taal, in het Collegium Buslidianum

Trilingue a, waar te nemen. Nog in 1574 vervolgde

hij de afgebrokene collegies over de grammatica en

de dialogen van LUCIANUS, en begon in Maart 1575,

amplissimo viro Dno. M. BUCBOXI A MOÜTZIMA, Frisio,

S. Paginae Doctori ad S, Joannem ïlltrajecti praeposito,
et libero Dno. in Mydrecht, Vuilles, {Willes, Wilnis?)
Achttienhoven etc, Dno. ac Maecenati suo summa obser—
vantia colendo iS. P . , is aanwezig bij het Archief GABBEMA.

y De eerste afkomstig uit de bibliotheek van den Abt
LAMBERTÜS HANCKART, de andere van Professor V A -

MESIITS. Doch ook van deze chronijk van BECANUS had

hij een afschrift ontvangen van zijnen landgenoot CORNE-
I/IS KEMP. Yid. De scriptoribus Frisiae, p-. 4a5.

z Epistola ad hunc Episcopum, apud GABBEMA, p.426.
a Aan de Leuvensche universiteit bestonden verschil-

lende stichtingen. » Behalve de collegiën de Lelie, de
» Valk, de Surgt en het Varken, is daar ook eene derde
y> plaats tot de kennis der talen bescheiden, die zij, naar
» de oefening, die men daar pleegt, het Collegium, trilin-
» gue, of de vergaderplaats der drie talen, noemen, want
» de Hebreeuwsche, Grieksche en Latijnsche talen worden
» daar geleert. Zij wort ook Buslidianum genoemt, naar
» den stichter daaraf, HiERONYMüs BUSLIDIUS, die in
» groote gunst bij KAREL V was, en bij zijn sterven de
» middelen tot deze oefeningen der studenten naliet."
BLABU, Tonneel der steden. Leuven.



442 OVER HET LEVEN VAN

als een nieuwe cursus, de behandeling van PLU»
TARCHUS , Be liberorum educatione (waartoe hij
den studenten zijne uitgave van 1561 aanbeval), en
liet in Junij deszelfden jaars voorlezingen volgen
over BASILIUS MAGNUS , Se utilüate capienda ex
libris gentüium. Van beide deze collegies zijn de
openingsreden (praefationes) bewaard bij het Ar-
chief GABBEMA , gelijk mede, doch zonder tijds-
opgave, eene Oratio in laudem universitatis Lova-
niensis &, gehouden bij gelegenheid, dat , door
nieuwe verordeningen, het getal der voorlezingen
in de wiskunde en de oude talen vermeerderd, en
aan de letterkundige faculteit een leerstoel voor de
Fransche taal was toegevoegd.

Zoo vertoefde hij te Leuven tot in 1577, wan-
neer hem een buitengewoon hoogleeraarambt in de
regtsgeleerdheid, te Keulen, werd aangeboden c .
Deze benoeming aanvaardde hij volgaarne, voor-
zeker omdat dit eene bevordering voor hem was,
maar ook omdat Braband, gekweld door beroerten
en besmettelijke ziekten, hem noch rust noch lust
meer gunde voor zijne studiën.

Als zijne voorgangers op dezen leerstoel noemt
hij PETRUS RAVENNAS , HARINGÜS SUFFRIDI SYNNAMA ,

JOANNES OLDENDORPIUS en GEORGIUS VINSEMIUS rf.

Deze laatste was waarschijnlijk nog in leven, en
dit zal dan de reden geweest zijn, dat SUFFRIDÜS

als Professor extraordinarius benoemd is.

ö Deze en andere oraties zijn te vinden in eenen per-
kamenten band, met het opschrift : Varii tracfafus,

c PAQUOT, 1. 1., p. 275.

d De scriptoribus Fri$iaet p. g5«
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Den 18 Februarij 1578 opende hij zijne lessen
met eene praefatio in pandectas e, waarin hij sprak
Se muUiplici fructu pandectarum.

Zijne lessen over de pandecten moet hij op eene
breede schaal hebben aangelegd, zoo als hem trou-
wens in alles, wat hij deed, eene breedvoerige
behandeling eigen was. Hij besteedde, namelijk,
het geheele eerste jaar aan de lezing van het eerste
boek der pandecten, blijkens de Praefatio in li-
brum secundumf, waarmede hij den volgenden
cursus, 13 Januarij 1579, opende.

Beide oraties, gehouden in Bursa Trium Corona-
runi, bewijzen, dat hij te Keulen van den beginne
af aan die stichting is verbonden geweest, aan
wier hoofd hij later stond met den titel van Regens.

Den tijd, waarop hij met deze waardigheid, en
dus tevens met den rang van gewoon Hoogleeraar ,
bekleed is, meen ik op het jaar 1579 te moeten
stellen, tegen de opgave van PAQVOT ; want in
1583 gaf hij aanbevelingsbrieven af aan FOLKERT

VAN ACHLUM , een Fries g, en JAN WILLEMS , van
Lubek b, met vermelding, dat beide vier jaren ten
zijnen huize als student hadden doorgebragt {in
convictu meo en convictor fuit). Beide moeten dan
alumni van de bursa geweest zijn, en SUFFRIDUS

ook gedurende dien tijd de bursa bestuurd hebben.
Intusschen verloor hij zijne echtgenoot des daags

e Aanwezig in het Archief GABBEMA.

ƒ Mede in het Archief GABBEMA.

g Rectori ac Doctoribus jur. fac. aim. uniV. Duacensis,

bij GABBEMA, p. 4i3.

h JACOBO CETJACIO, 3cto., bij GABBEMA, p. 4x7.
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voor Paschen van 1580 *, na eene ongesteldheid
van slechts acht dagen, waarin zij de geneeskun-
dige hulp genoot van den vermaarden REMBERTUS

DODONAEUS.

Midden in dit tijdvak, van 1580-90, brengt
PAQUOT nogmaals een verblijf van SUFFRIDUS te
Leuven.

D Toen de rust," zegt hij , » in Braband eenig-
ï zins hersteld was, en een koninklijk professoraat
» in het canoniek regt, te Leuven , open viel, door
ï den dood van Dr> JAN VERHAGHEN , gestorven den
x 2 September 1585, werd SUFFRIDUS , in het begin
j) des volgenden jaars, tot vervulling van dezen
i post beroepen. Deze leerstoel, welke tot het
» houden van eene dagelijksche les over het decre»
» tum Gratiaui verpligtte, was verbonden aan een
» kanonikaat van den eersten rang in het kapittel
» van Sint Pieter , en onze schrijver werd dus ge-
» houden het geestelijk gewaad aan te nemen, eer
j) hij deze betrekking aanvaarden kon. Hij keerde
j) echter na verloop van twee jaren naar Keulen
» terug,"

Van waar PAQÜOT dit verhaal ontleend heeft, is
mij onbekend gebleven. Maar even onbekend is het
mij, dat in een der brieven of werken van Sur-
ÏRIDUS de titel van Kanunnik tot Sint Pieter te
Leuven vermeld is. Veel meer blijkt het, uit de
door GABBSMA medegedeelde brieven j , dat STJFFRI-

i Ds scriptoribus Frisiae, p. 4o4.

j Pag. 43g. D. StTFïRiDO PETRO, U. 3. D. et Bursae

Coronariae apud Colonienses Regenti. ARNOLDUS BON-
NUS, Lubecae, IV cal. Mart. i586.
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DUS gedurende deze zelfde jaren zich te Keulen,
bevond, en nog altijd den titel van Megens Bursae
Trium Coronarum voerde. Het is dus wel moge-
lijk , dat aan SUFFRIDUS zoodanige aanbieding is
gedaan; maar dan is het ook zeker, dat hij daar-
voor bedankt heeft K

De hier aangehaalde brieven, met meer latere,
hebben betrekking op de letteroefeningen van SUF»
FRIDUS ten aanzien van CICERO. Reeds voor lang
was hij , gelijk wij vroeger zagen , bezig met het
verzamelen en vergelijken van handschriften, ten
einde eene zoo vee! mogelijk zuivere uitgave van
CICERO'S werken te bezorgen. Toen hij ten dien
einde alle hulpmiddelen , die in zijne nabijheid en
onder zijn bereik waren, had uitgeput, maakte hij

Pag. 44i. D . SUFFRIDO PETRO, Coloniam Jtgripy.

AUGUSTINUS KocKERTtrs; Basileae, kal. Jun. i586.
Pag, 443. AüGüSTINO KOUOKTO. SlTFFRIDÜS P.E«

TE.US, Leovard., U. J. C., Juridici Collegii Trium Coro-
narum Praeses; Coloniae, II cal. Aug. i586.

Pag. 455. D. ARNOLDO BONNO. SUFFRIDÜS PETRUS,

Jj.; Coloniae, IV Aug. 1587.
Pag. 45i. SUFFRIDO PETRO, Jcto praestanti Coloniam.*

AUGÜSTINÜS KOCKEBT; Basileae, XVI Oct. i58y.

Pag. 455. Clarissimo atcjue doctlssimo viro D. S U F -
FR.IDO PETRO, Leovard., U. J. C , Regenti Bursae Coro-
narum, Coloniam. ARNOLDÜS BONNUS ; Luhecae, VII

Febr. 1587.
h De Hoogleeraar DE WAL had dus niet op p. 4g,

aant., behoeven te herroepen, wat hij in de Oratio de cla~
ris Frisiis Jctis, p, ig, gezegd had. Willigt is deze be-
noeming te Leuven aanleiding geweest, dat aan SuFFRIDüS
PETRUS later te Keulen de titel van Canonicus ad SS.
Apostolos verleend is, welke in brieven yan i5g4 en later
vermeld wordt.

Iï. 30
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gebruik van eene wetenschappelijke reis, welke JAH
WILLEMS , van Lubek, die in 1583 de Keulsche

hoogeschool verliet, door Frankrijk en Buûschland
wilde doen. Dezen uitstekenden jongeling, die bij
de studie der regten liefde voor de letteren voegde,
had hij, gedurende zijn vierjarig verblijf in de
bursa, geheel in zijne CICERONIANAE lucuhratwnes
ingewijd. Door dezen had hij het reeds verzamelde
grootendeels laten afschrijven, en aan hem stelde
hij ook het overige ter hand, ten einde, vooral in
Frankrijk, nog ongeraadpleegde handschriften te
vergelijken , het geheel in orde en voor de pers in
gereedheid te brengen, en zoo aan hem, SUFFRIDUS,

terug te zenden. Gedeeltelijk had ook WILLEMS

aan dezen last voldaan, toen hij in het volgende
jaar , 1584, overleed. Nu schreef SUFFRIDUS aan
ÂRNOLDUS BON ?, Lid van den Stedelijken Raad te
Lubek, als voogd over de erfgenamen van WILLEMS,

met verzoek, dat de onder de papieren van W I L -
IEMS berustende Casltgationes aan hem mogten
worden teruggezonden, Eerst na langen tijd wach-
tens vernam hij , dat zijne papieren zich te Basel
bevonden, bij AUGUSTINUS KOCKERT , uit Lubek,

die hem dezelve niet durfde toezenden, eer hij eene
veilige gelegenheid zoude gevonden hebben. Intus-
schen vertrok KOCKERT naar Italië, en SUFFRIDÜS

ontving niets; want de familie van WILLEMS had
alles, en daaronder ook de papieren in quaestie,
xiaar Lubek doen overkomen. En toen men nu
daar bevond, dat bijna alles door de hand van

l Zie DE W A Ï / , 1, 1., p. Sy, aajjt., en de, daar nangç.'
haalde 'bïjeyeül, uit GABBIMAJ
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WILLEMS geschreven was, werd men weigerachtig,
om aan SUFKUDUS deze nalatenschap af te staan,
bewerende, dat alles het werk van WILLEMS moest
wezen, en het regt van uitgave, Biet de daaruit
spruitende voordeden, der familie toekwata. SUF-
FRIDUS , dit zeer euvel opnemende, bewees, dat de
Castigationes voornamelijk hem behoorden, en dal'
het door WILLEMS daaraan, toegevoegde ook niets
meer dan een toevoegsel was, en eischle, dat men
hem ten minste het zijae zouda teruggeven. De erf-
genamen , begrijpende, dat zij , bij zoodanige ver-
deeling , met het hun toevallende weinig zouden kun-
nen doen, boden aan, in de uitgave te bewilligen,
en aan SUFFSIBUS de helft van de voordeelen af te
staan, mits de naam van WILLEMS mede op den titel
gemeld werd. Met dezen voorslag kon echter SUF»
FRiDus geea genoegen nemen, die wel van de
voordeeîen iets wilde afstaan, maar dezelve wilde
verdeden in verhouding met ieders arbeid. Hij
toch had altoos veel meer jaren gewerkt en meer
handschriften vergeleken, dan WILLEMS. Met zoo-
danige onderhandelingen verliepen eenige jaren.
Eindelijk, in 1594, zond men, op herhaalden aan-
drang, aan SUFFRIDUS een gedeelte terug, maar
nog al niet alles, wat regtstreeks hem behoorde,
en daarbij in zulk eenen verwarden, toestand, dat
het voor de uitgave geheel ongeschikt was. Dit gaf
weder aanleiding tot veel en heftig schrijven over
en weder, zonder eenig verder gunstig gevolg voor
SÜFFRIDÜS , wiens dood aan den twist een einde
maakte m.

m Het behauden geblevene moet met de overige nal?-
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Ongelukkig ging dus voor SUFFRIDUS de vrucht
van jaren arbeids verloren, waarvan hij de winst
op twee duizend daalders schatte; eene voor dien
tijd zeker belangrijke som.

Gelukkiger was hij met zijne bewerking van eene
Friesche geschiedenis. In 1588 zond hij het eerste
boek van de Origines Frisiae aan JACOB BOURICIUS,

te Leeuwarden, en verwittigde zijne vrienden, zoo
als WILCO HOLDIKGERUS VAN EYSINGÜ n en anderen ,

hiervan , opdat zij van deze proeve inzage zouden
nemen, en hunne aanmerkingen aan hem mede-
deeîen. En toen hij nu, in Mei 1590, als een
voorbode van het groote geschiedkundige werk, de
drie boeken De origine et aniiquitate Frisoniim °
in het licht gaf, en aan de Staten van Friesland
opdroeg, volgde weldra zijne benoeming tot His-
torieschrijver van Friesland. Het voorstel daartoe p

tenschap van SUFFRIDITS PETRUS te Leeuwarden gekomen

zijn. GUTHBERLETH, in de Voorrede voor G-ABEEMA'S

Verhaal van Leeuwarden, schrijft het navolgende : » 't
» Was te wenschen, dat het geene hij over dien door»
a luchtigen Romeinschen redenaar CICERO, en den groot-
» sten Griekschen lierdichter PINDARUS, gedaan heeft,
» als meede zijn boek De Piaesidibus et Procuratoribus
» Generalibus in Regio Senatii Frisiae, de weereld wier-
» den medegedeeld uit een handschrift, toebehoorende de
» Staaten van Friesland. Ik heb 'er eenigc uytrekselcu
» van, die waarlijk fraay zijn, en zijn werk ooyer CICERO
» in ' t geheel.

n Onuitgegeven brief aan W . H. AB EYSÏNGH, l6Julij
i588. Archief GABBEMA.

o Gedrukt te Keulen, bij BlRCKMAN, en in 1698 te
FraneJcer, bij HoRREUS.

p Zie het verzoek en de aanstelling in De vrije Fries,
deel î , stuk i ? medegedeeld door Mr. W. W. BDMA,
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werd aan de Staten gedaan door de Heeren Bun»
MANIA, BOTJRÎCIUS en anderen, allen bijzondere
vrienden van SUFFRIDUS , en bevorderaars van zijnen
arbeid 3. De Staten, genoegen nemende in dit
voorstel, verleenden aan SUFFRIDUS den voor hem
verzochten titel, met eene jaarwedde van drie hon-
derd Caroli guldens, benevens eene vereering van
drie honderd gelijke guldens in eens, opdat hij ten
spoedigste zijn begonnen werk mogt voltooijen,
en te Fmneker, ter eere van de nieuw opgetigte
hoogeschool, doen drukken.

Maar wat is nu het werk, hetwelk SUEFRIDUS P E -

TRUS, als Hùúoriographus Frisiae, zoude voltooijen?
Daaromtrent moet ik u , terwijl mijne voorlezing
ten einde spoedt, nog wel eenigzins in het breede
onderriglen, wijl dat juist het voornaamste is ,
waarom wij te dezer plaatse in SUFFRIDUS PETRUS

belang stellen.
Men noemt gewoonlijk de Annales Frisiae, en

zoodanig vifldt men ook eene opgave in de lijs!;
van onuitgegevene werken r , waarbij PAQUOT de
aanmerking voegt: » Dit werk moet van grooten
» omvang geweest zijn, dewijl de schrijver het 15de
» boek aanhaalt *, en daarin nog slechts tot den

Lid van Gedeputeerde Staten van Friesland. De bij de
aanstelling behoorende geleidende missive van JACOB
BOÜRICIDS, van den 1 November ïSgo, is te vinden ach-
ter de Apologia, p. 254.

q U. VAN BüRMANIA zond nog in l5go aan SUFFRI-
DUS PETRUS een uitvoerig uittreksel uit de chronijk van
JANCKO DOÜWAMA, welk stuk in het Archief GABBEMA

aog voorhanden is,
r PAQTJOT, 1. 1., p. 392.

•s De scriptoribus Frisiae, p. 22.
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3 eersten Koning, RICHOLD UFFO, a°. 435, gevor-
j) derd iss"

MARTINUS HAMCONIUS , een tijdgenoot van SUFPRI-

DUS PETRUS , heeft deze Annales gekend. Hij ver-
meldt dezelve in een gedicht tot gelukwenschîng
aan den Heer GELLIUS ILSTANÜS , verkozen tot Com-
mandeur van Wilwerd, in welk gedicht de regels,
aan den lof van SÜÏTRIDDS PETRUS gewijd, met dte
letters van diens naam aanvangen; te vinden in
Surauüus PETRUS, De scriptorihus Frisiae, dec.
XVII, 1, en onder de Testimonta geplaatst voor
HABICONII Frisia, ed. 1620, Nog uitvoeriger naamvers
was door HAMCOHIUS vervaardigd, ten einde voor
de Annales geplaatst te worden. Hiervan geven de
eerste letters der versen het volgende opschrift:

MARTINUS HAMCOHIÏÏS MIRICA Folleganus * Frisius ia
Annales Reverendi ac Doctissimi Viri, Domini Cîa-
rissimi, STJFBRIDI PETRI Leovardiensis, Canonici
Coloniensis ad Sanctos Apostolos, Juris utriusque
Consuiti nee non Historici Inauctoratî Zelandïanim
Peninsuîarum sive Provinciarum Antiquae Septem-
piicisque Phrisiae, carmen acrostehon «.

Uoch deze Annales vormden slechts een onder-
deel van het veelomvattende werk, hetwelk hij zelf
aankondigde in de opdragt van de boeken Be
origine et antiquilate Frisonum,

Deze groote beschrijving van Friesland zoude
bestaan in;

t De regel, beginnende inct de hier behoorende u, ont-
breekt; doch in de Munstersche (eerste) uitgave van 1609
wordt hij gevonden :

Vade, tuus Cythara (<Sc/o) te comitabitur ORFHEVS,
u rùie HAMCONTI Frisia, fol. g3b vgg.
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I. Eene algemeene beschrijving' van land en
volk, in 12 boeken.

II. Beschrijving van burgerlijke en godsdienstige
instellingen , in 16 boeken.

III. Aîgemeene of volksgeschiedenis der Friezen,
in 24 boeken, onder den afzonderlijken titel van;
Annales Frisici; en :

IV. De beschrijving van bijzondere personen,
aaken en plaatsen, in 8 boeken.

Van de 12 boeken der eerste afdeeling waren er
7 gewijd aan het land, en 5 aan het volk der Frie-
zen. De eerste zouden handelen over de ligging
des lands , lucht en grond , planten , landdieren ,
waterdieren, vogelen, benevens de voor- en nadee-
len aan het gewest eigen. De laatste moesten be-
schrijven de oudheid en oorsprong, den aard of
het karakter, de eigendommen en taal, de deugden
en ondeugden, en de leefwijze en Meeding der
Friezen.

De tweede afdeeling wijdde drie boeken aan
godsdienstige, vier aan burgerlijke , en negen aan
regterlijke instellingen. Te weten: L over het hei-
dendom of afgodenleer en dienst, 2. over de Chris -
lelijke godsdienst, en 3, over kerkelijk regt. Dan
weder 1. over staatswisseling en wetgevingen, 2.
over krijgsdienst, 3. over opvoeding en huisselijk
leven, en 4. over tijdrekening en tijdverdeelingen.
De overige negen over de Prinsen, de Hertogen,
de Koningen, de Potestaten, de Meeren, de Land-
voogden, de Praesidenten van het Hof, de Raads-
heeren, de Advokaten en Procureurs.

De derde afdeeling behelsde, in 24 boeken, een
aaneengeschakeld verhaal van de gebeurtenissen
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in Friesland^ van de vroegste tijden af, tot op den
leeftijd des schrijvers.

De vierde of laatste afdeeîing, bestemd tot
geschiedkundige bijzonderheden, die elders hare
plaats niet konden vinden, zoude bevatten de na-
volgende boeken: 1. over Hertogen en Graven, 2,
voorbeelden van dapperheid, 3. voorbeelden van
wijsheid en beleid, 4. over Friesche schrijvers, 5.
over uitstekende vrouwen, 6, over de steden, 7. merk-
waardige daden en gezegden , en 8, over volkpîan-
tingen van Friezen *.

Zoo was dit gansche werk op 60 boeken be»
rekend. Evenwel zegt hij zelf, dat hij zich niet
aan dit juiste gelaî zoude kunnen binden, daar ook
reeds het als proeve uitgegevene stuk, Over den oor-
sprong en de oudheid der Friezen, van één tot
drie boeken was uitgebreid.

Dit laatstgenoemde, en het boek Over de Frie~
sche schrijvers, waarvan de voorrede gedagteekend
is den 21 Augustus 1593, en de eerste uitgave in
dat jaar bij HENRIUS FALCKENEURGH, te Keulen, ver-
schenen, terwijl eene tweede te Franeker, bij HOR-
REUS , in 1699 gevolgd is; deze beide stukken, zeg
ik, bezitten wij: maar wat is er van de rest ge-
worden ? schoon wij er weinig bij zullen winnen ,
verheugt het mij toch, daaromtrent eenig narigt te
kunnen geven.

Het geraamte van hetzelve wordt gevonden op het
Provinciaal Archief, in een zwaar boekdeel, 4 to,
getiteld: Frisiae descriptio SUFF. PETRI , verdeeld in

v Een lofdicht op dit boek De coloniis Frisiorum, bij
HAMCONITJS, fol. 2o3, die het ook meermalen aanhaalt,

fol. 70 en elders.
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boeken en hoofdstukken, waarin eene menigte bouw-
stoffen verzameld en gerangschikt zijn.

Van de Annales bevindt zich mede aldaar het
1ste boek, waaruit de 8ste, 9de en 10de hoofd-
stukken overgenomen zijn in de door FURMERIUS

afgewerkte en uitgegevene Apologia contra UB~
BONUM EMMIUM W. Verder het vijfde en de helft
van het zesde boek. En hieruit M. T.! is mij eene
zeer opmerkelijke zaak gebleken. Dat, namelijk t

BERNARDUS FURMERIUS, Rector der Latijnsche scho-
len alhier, Geschiedschrijver van dit gewest, en als
zoodanig opvolger x van SUPFSIDUS PETRUS , in zij'ne
Trias prima kisioriaruni Frisicarum, al deze

tv Cap. 8, Apologia, p. i6j Friso gentis, tot p. 20,
ditiotiis suae,

Cap. g, Apologia, p. 34, Ma transactione, tofc p, 58,
recepta f uit.

Cap. 10, Apologia, p. 45, Prime Magistratus, tot p, 44,
virorum noTnincu

x FURMERIUS, om dezen post verzoekende, maakte de
beide volgende versjes :

REMBERTO A SYRXMA.

ENNIUS in somnis caecum cum vidit HOMERUM,

SCIPIADAE cecinit grandia facta senex.
Et mihi SüFFRlDUS per noctem visus adesse,

Historicus, faveas, ENNIUS alter ero.

SENATORIBÜS ORDINTJM.

SUMRIDO PETE.1 cupio suceedere patres,
Historiaeque suos continuare dies.

Ecce, capax satis est, porrecti margo libelli,
Historicus subito, scribite fiat, ero.

(in MS. bij het Provinciaal Archief).
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eerste boeken der Annalen van zijnen waarden
leermeester en voorganger heeft laten afdrukken,
en op zijnen eigenen naam uitgegeven.

Het Prooemium y vindt men bij FURMERIUS woor-
delijk terug, met uitlating van de Synopsis Chro*
nologica, zijnde p . 3 en 4 van het handschrift,
alsmede van de volgende zinsnede, die den waren
schrijver zoude aan den dag gebragt hebben: » quibus
» porso subsidiis ad hoc opus complendum inslructi
» simus, lector abunde inleîliget ex opere nostro
» De soriptorihus Frisiae"

Bij de overname van het eerste boek z is Fua»
MERIUS vrijer te werk gegaan , omdat hij beweerde,
dat FRESO een Pers uit den stam der. Ttf/Axvot' ge-
weest was, en door eene letîerverschikking Persa in
Phresa veranderde, in welk gevoelen hij van Sur-
FRiDus PETRUS verschilde. Doch het vijfde en zesde
boek , over BIOCARUS SEGON en DIBBALDUS SEGON ,
heeft hij weder getrouwelijk afgeschreven, begin-
nende met lib. 1, cap. 5, pag. 43, en loopende tot
de woorden Vocvla deceptus a Gallis, op pag. 71 a.

y Bij FoRMERltrs zijn in de Propositio operis van hem
zelyen slechts 4 | regel op p. 5, eindigende met restituti
sunt, en de laatste i3 regels op p. 5, beginnende met
stilo autem.

z Het eerste boek van FURMERIUS is ook in MS. op

het Provinciaal Archief te vinden, in een band, getiteld:
Varia SUFFBIDI PETRI et B. FERMERII.

a Se scriptorihus Frisiae, d. I I I , 6, zegt SUFFRID.
PETRDS van R I C H O L D U I T O : » Scripsit genealogias Prin-

» cipum ac Ducum omnium, qui ante ipsum in guberna-
» tione Frisiae fuerant: cjuos et Stauriae in atfio suo ad
y> viyum, quoad id fteri potuifc, ex ordine depingi fecit :
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Aan de voitooijing of voortzetting van dit groole
werk mogt SUFFRIDUS nog zeven jaren besteden.

In 1591 gaf hij te Franeker, bij RABAEUS, een ge-
dicht uit, getiteld: Strena ad Ordines Frisiae, qua
sumniatim comprehenditur vita FRISONIS Frisiorum
condüoris. Niet in de gelegenheid geweest zijnde,
dit dichtstuk te zien, kan ik niet beslissen, of het
dat is, hetwelk met het opschrift Apostropke ad
Frùonem t> in handschrift berust bij het Archief
GABBEMA.

Zoo heb ik ook n;et kunnen erlangen: Carmen
gratulatorium in electïonem Bomini KiLIANl VO-
GEL , Regü monasterii Montis S, PMÏRI apud
Erphordiani Abbatis (Erphordiae MARTINUS DE BOL-

GBW , 1558, 12°). De in den Catalogus van onuit-
gegevene werken vermelde Carminum lihri sex zijn,
ten minsten tot nog toe, verloren. In het Archief
GABBEMA zijn nog twee gedichten c, het eene aan
VIGLIUS, misschien, doch het andere aan EVEKAUBDS

NIGOLAI, Lid van den Geheimen Raad te Brussel,
zeker van SUFFRIDUS PETRUS. Uit dit laatste en
de vroeger gemelde Apostrophe moet ik besluiten,
dat SUFFRIDUS PETRUS geen dichterlijk genie bezat,
maar, gelijk vele geleerden van vroegeren tijd, eene
groote vaardigheid in het maken van Latijnsche
versen, waarbij eene groote belezenheid in de klas-

» vitam et rclicjuas ejus gestas lector petat ex Annalium
» nostrorum libro XV." Dit alles wordt gevonden bij
FKRMERIUS, in het XV caput, te weten, lib. I I I , cap.i,
en het verhaal van de portretten, aldaar, p, iS3.

o Cnm annot: 5pagg., foî., in den bundel farii frac-
tatus.

c Bundel Varii tractafus, 5 en q Mz., fol'.
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sieke dichters der Romeinen, en vooral Ovraits,
hem zeer te stade kwam.

Tot de laatste werken van SOTFRIDUS behoort
een, op geen en catalogus vermeld, geschrift, Tracta-
lus de Willis dt aanwezig in het Archief GABBEMA ,
strekkende ten hetooge, dat Utrecht door de Wilten
gesticht, en van daar Ultrajectum, dat is : Vilto-
rum trajectum, genoemd, het in oude chronijken
vermaarde Watenburg zij.

De avond des levens van SÜFFRIDUS PETRUS werd
niet weinig verduisterd, door het schrijven van
UBBO EMMIÜS, die, naijverig misschien op den titel
van Historieschrijver van Friesland, en als ge-
schiedkundige van andere beginselen uitgaande, dan
SUFFRIDUS PETRUS , bij de uitgave van het eerste
tiental e zijner geschiedboeken, het werk van de-

d Geschreven na het werk De scriptoribus Frisiae,
waarvan de Praefatio aangehaald wordt cap. 5 (p. 4).

e FuRM-ERItTs maakte hierop het volgende epigramma :

IN OBBONEM EBÏMIUM.

Quod Frisian terras, habitus, moresque vetustos,
Et libris tractas OBBO quod acta docom :

Quod patriam Francis adscribis, laudibus ornas,
Ingenii laudo dona benigna tui.

At quod SUFFRIDI conatus deprimis altos,
Annales passim, carpia et ungue gravi:

Quod rapis in dabium. CAIIOLI praemia "MAGNI,

Et nisi contemptim nostra referrc soles ;
pyestfrisiosque siles SOLTMAH qui castra secuti ;

Non laudo quoniam charta maligna tua est.
Invidia careat qui res vult scribere gestas,

Caiidor facta virum strenua laude beat.

(ia MS. bij het Provinciaal Archief).
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zen, te welen de toen uitgegevene Origo et anti-
quilas Frisonum, hevig afkeurde en bestreed.
SUFFRIDUS zette zich tot de verdediging van zijne
gevoelens, door hel schrijven van eene Apologia,
die hij echter niet mogt voltooijen, en welke door
FURMERIUS afgewerkt en uitgegeven is. Later is
weder EMHIUS met zijne Verüatis assertio tegen
die Apologia te velde getrokken. Doch deze letter-
kundige twist in haar geheel na te gaan, zoude
ons hier te verre voeren, en haar te beslisser., re-
ken ik niet tot mijne bevoegdheid. Alleen waag
ik de opmerking, dat zoozeer het onvoorwaardelijk
geloof van SUFFRIDUS PETRUS aan altes, wat oude
chronijkschrijvers geboekt hadden , te misprijzen is,
even min de onvoorwaardelijke verwerping van dat
alles, gelijk EMMIUS , en anderen na hem, meenden
te moeten doen, is goed te keuren ; want onder
die oude verhalen is, te midden van veel verdich-
ting, waarschijnlijk nog menige geschiedkundige
daadzaak bewaard gebleven , en er zijn zeker wel
graankorrels onder het kaf, die te goed zijn om
weggeworpen te worden, De Heer Mr> DAAM FOG-

KEM'A , ons achtingswaardig medelid, baant door
zijne naspeuringen eenen weg, die in menig opzigt
tot regtvaardiging ook van SUFFRIDUS PETRUS zal
leiden. Doch hoe men over de geschiedkundige
denkbeelden van SUFMIIÖUS ook oordeele, dit staat
vast, dat hij een der geleerdste mannen is geweest,
die Friesland ooit heeft voortgebragt. PAQUOT ƒ
erkent van hem, dat hij zuiver Latijn schreef, en
het Grieksch uitnemend verstond 8: dat hij eene

ƒ L, l., P. 277.
r " " îiet Prni,"Ti».;_io] Archief is POTIR in het Griekse'1.
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uitgebreide kennis bezat van oudheid en geschiede*-

nis, zoowel gewijde als ongewijde, en dat hij een

goed regts- en godgeleerde was. Als regtsge-

leerde heeft hem dan ook de Hoogleeraar DE WAL',

in de bekende Oratio de claris Frisiae jureconsul-

tis, den hem toekomenden lof doen wedervaren.

De waterzucht maakte een einde aan zijn werk-

zaam leven, op den 23Januarij 1597, in 69jarigen

ouderdom. Hij werd te Keulen in de Apostelen-

kerk begraven, waar hem in 1611 een nog aan-

wezige gedenksteen gesteld is , door zijnen landge-

noot GAUKO GAUKEMA , Kanonnik te Aken h. Be

letterkundige nalatenschap van SUFFKIDUS PETKUS

opgestelde redevoering van SUFF. PETRUS voorhanden:

EJVs itt tà X0ÎV# 7Tf«TT£.V , SJTS X») f*ij j met het op-
schrift : Suadet PMUtymo Symbulus ut ad rempublicam
accedat.

h Het opschrift luidt als volgt:
•» D. O. M. SUFFRIDO PETRO, Leovardiensl Frisio,

» U . J .C , doctissimo, Graecae linguae scientissimo, libris
» multis editis clarissimo, tribus Pontificibus Masimis
» et S. R. E. sui temporis praecipuis Cardinalibus ob
» doctrinam charo, Frisiorum historico, hujus ecclesiae
» Canonico, populari optime de se merito, GAUCO G A U -
» KEMA, Frisius, Canonicus Aquisgranensis, pietatis ac
» memoriae causa, H. M. F . curayit, anno 1611, mense
» quintili. Decessit hydropicus die Jovjs X kal. Febru-
» arii anno Christiano i5g7, hora nonâ matutinâ, sub
» CLEMENTE VIII Papa, PIÜDOLPHO II Imperatore, E R -

» NESToBAYARoColoniensiArchiepiscopo, etFüRDiNANDO
» BAVARO ejusdem Archiepiscopi Coadjutore, cum vixisset
» annos 6g, menses 7, dies 8- Elatus est ipsâ Conversio-
ais Pauli,

Zie PAQITOT.
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(benevens zijne schulden, voegt EMMIUS er bij), door
hem aan de Staten van Friesland vermaakt, is
naar Leeuwarden overgebragt, ten welken einde
BERNARDUS FURMERIUS, als opvolgend historieschrij-
ver , naar Keulen werd gezonden, om die nala-
tenschap in ontvang te nemen *'. Hoe des mans
opvolgers met dien îetterschat geleefd hebben, daar-
van hebben wij zoo even een merkwaardig staaltje
aangaande FDRMERIUS vermeld. Doch deze plun-
dergeest is de oorzaak geweest, dat al die geschrif-
ten op de jammerüjkste wijze verstrooid zijn geraakt,
en nog maar een klein gedeelte daarvan bij het
Provinciaal Archief aanwezig is.
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EPISTOLA AD DRESSERUM.
S. P.

Jjiteras tuas, amicissime DRESSERE! 12 Maij scrip»
tas, unà cum OPORINIANIS i 7° Julii datis, ego 20
Augusti accepi, Memini autem me post decessum
meum, dum Fra?icqfordiae haererem, binas dedisse
ad te Jiteras per nuncios diversos, quas, si tu
accepisti, prorsus ignarus esse earum rerum non
potes, quas me tibi perscripturum pollicebar. Sin
minus, in posterum cavebo, ne temere etiam amicis
literas committam. Interim hie tibi breviter ad
singula capita epistolae tuae respondebo. Primum
itaque cum alterum pedem inter vias casu pene
fregissem,, Fuldensem bibliothecam non accessi; sed
ad thermas Visbadinas quantum potui festinavi.
übi cum, auxilio Dei, non pedis modo, sed et
totius corporis octiduo sanitatem recuperassem,
Francfurlum redii ipso Palmarum die, quia OPO-
RINÜS antea istuc nondum venerat, cum primo ego
illuc unà cum nuncio meo appuüssem. De meis
castigationibus equidem ne nunc quidem certi quic-
quam scribere possum. Promittebat mihi OPORINCS

praesenti praesens, se eas mihi ad proximas hasce
nundinas absoluturum; nunc scribit ad Septembrem
proximum typos novos fusum iri, quibus excudi
debeant. Suspicor, et si auscultare quibusdam veî-
îem , etiam crederem , esse quosdam, qui polliciiis
OPQRINTOI ducant, quo ipsi mihi hanc gloriam
praeripiant, sicut ad OPORINUM etîam scripsi, Res
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îretn probabit. Si aulem id fit, nae ille pro meritis
tractabitur, qui tam illiberaliter agat, ut ne indi-
care institutum siiium velit mihi, qui cuivis libentis-
sime cessurus sum, qui aliquid modo utilitatis ad
rempublicam literariam adferre posse videatur. De
condilione aliqua tibi acquirenda non satis me-
mini, quid inler OPORINUM et me lum actum fuerit.
Certe nunc tuam causam per literas diligenter egi,
et ipse quoque vigilabo deinceps diligentius, quia
tibi tuam ex animo displicere video, etsi propter
hoc (bellum) dissidium Gallicum nunc id hic con-
sequi difficilius sit, quod volumus. Primum enim
quia tutus nemo satis esse in Gallia potest, tanta
est Lovanii ambientium turba, ut provinciae ne-
quaquam his sufficere possint. Deinde quia et
nostri hic metuunt, ne contagione Gallorum aut
Germanorum infecti et ipsi tumulluari incipiant,
arctior fit inquisitio, quam ut peregrino et rerum
ignaro expediat experiri. "Nolim aulem et amico
simul et mihi ipso in eo nocere in quo prodesse
possim. Speramus meliora.

Exordium capiet in finibus Galliae ad proximas
Octobris caîendas universitas Buacensis, quae trium
dierum itinere hinc distat, instituta a PHILIPPO His-
paniaium Rege. In ea mihi oblata, cum huc
venissem, Latinae îinguae professio fuit cum sti-
pendio centum et quinquaginta coronatorum, quam
ego libens accepissem, si res integra fuisset. At
quia tune recens huc veneram, salva constantiae
existimatione me id non posse facere putavi. Vel-
lem, tu hic tum fuisses; etsi enim certum aliquid
affirmare sane non possim, credo tamen te locum
fuisse habiturum, Sed hoc jam actum est. Dabitur

II. 31
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omnis opera ut succedat aliquid; sed hoc est mo-
lestum, quod longe nimis et nimis devio itinere
disjuncti simus.

Be tractatu previlegiorum virorum descripto quo
minus exspectaram , eo magis te amo , precorque,
ut , cum primum poteris, ad me transmittas; com-
pensabo id, quacunque ratione potero. Quod ais
de universitate, uram id, Etsi rnihi quidem inex-
spectaium non sit, doîeo tamen istas EUMENIDES

tam diu poliri rerum, Quod scribis de bibliothe-
ca Portana, miror etiam ejus anlistites animum
muïasse tam cito. Quid ab his exspectes, si toto
quinquennio cunctis repugnantibus eam foris abire
(adire ?) debeant, ut ego feci. Sivi domi quidem,
at suam aperire volunt, toto pectore inhorrescere
soîeo cum exempîa {Besunt quaedam.)

Tu igitur, mi DRESSERE ! in re tam praeclara
noli desislere, sed urge eos et arte tracta, donec
id, quod vis, consequans. Succedit aliquid. GÜIT-

DRAMUS OPORIKO promisit, ut compendio dicam , se
ei justum pretium ad hasce nundinas esse soluturum
pro libris illis, quas ab eo superiore mercalu acce-
pit, nisi aut eruendis veteribus libris, aut castigan»
dis, operam suam pro mercede probet, atque ea
conditione ego meam fidem pro GUNDRAMO apud
OPORISUM interposui. Sunt autem libri, quos ac-
cepit, non muîti. Quid autem praestiturus sit
avidissime exspecto; de solutione pretii non dubito.
Si tamen fefellerit, inalo tantiilae pecuniae facere
jacturam, quam ignorare GUNDRAMUM , de reliquis
taatumdem nunc spero quantum debeo. Nolim
autem te de his aliquid monere, quod aliqua ad
iUum permanet, unde roihi invidia conflari queat.
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Libellus SENECAE , quem ego ut octavum et peculia-
rum mecum abstuli, fragmentum est libri alterius,
qui praecedit, temere avuîsum iibro suo. Hactenus
ad epistolam tuam eo ordine respondi, quo petie-
ras: nunc si de rebus meis etiam aliquid scire de-
sideras, paucis expediam. Cum enim hic l6°Aprilis
a Cardinali comiter exceptus et receptus sum, hac-
tenus eam conditionem obtineo, quam nunquam
sperare ausus fui. Est enim haec vita multo sane
commodior, quam quidam credant, qui omnes
omnium principum aulas eodem pede metiuntur.
Est enim otii ad studia persequenda plus satis, nisi
quod exercitia desint, nee est cur ulla ratione
aiioqui huic provinciae scholasticam professionem in
academia praeferre debeam. Cetera commoda,
quae sectari (ad) vitae sustensionem solemus, hic
sunt longe majora. Ego hac aestate propter rerum
multarum insolentiam parum in literis profeci, nee
ad OPORINUM quicquam nuoc misi. Tuam rhetori-
cen exspecto et ab OPORINO petii, si modo in Iucem
prodiit.

Hasce epislolas, quae tuis adjunctae sunt, ut iis,
quibus debentur, tradere meo nomine digneris, pro
nostra amicitia, etiam alque etiam rogo. Dominum
D. PANCRATIUM et SCHMERUM , M. FREDERICUM TAL-

HEIMERUM. et in primis D. HELMBOLDUM verbis meis
plurimum saïutabis; faventissimis quoque nostri istis
salutem dices quantam merentur et imprecaberis
meliorem mentem. De vicinis universitatibus, et ves-
tra quoque quid fiat, velim proxime ad me scribas.
Vale, mi DRESSERE ! et me, ut facis, ama. Bru-
xellae prid, calend. Septembris 1562.

SÜFFRIDUS PETRUS Leovardtensis tuus;
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Cum ad me scribes posthac his verbis inscriptie»
nem formare poteris: SUFFRIDO PETRO Leovardiensi
Reverendisskni Cardinalis GRANVBLLANI Secretario,
Bruxellae.

AD GÜNDRAMÜM.

S. P. Scripsi ad OPORINUM diligenter, am(icissime)
GUNDRAME ! et catalogum defectuum transmisi, quod
et te fecisse non dubito, quare quid hoc mercatu
consccuttis sis, vehementer scire desidero. De D.
HESSO idem tu intelliges, quem ut mei certiorem
facias, cupio, Libellum SENECAE non peculiarem
esse librum octavum, sed praecedentis fragmentum,
deprehendi, quod in' corpore excusi libri exstat et
legitur: ideoque spes haec inanis fuit, et librum ,
ut est, remiitam cum primum potero. Tu, mi
GUÎJDRAME ƒ ut coJ/egas tuos ad editionem operum
istorum horteris, quae in Porta vestra recondita
jacent. Serio adniti debes, ne tot praeclari autho-
res diutius cum tineis luctentur et blattis, et ut ad
collegium vestrum tum honor insignis, tum utilitas
non vulgaris per te redundet. Quae etsi futura
non essent, vel ipsa per se rei dignitas hominem
generosurn eo excitare debebat; sed ego pïuribus
apud te acturus non sum, de cujus animo dubitare
nee possum nee debeo. Memini te mihi mandasse,
dum illic essem praesens, ut cum huc venissem,
fratri tuo de conditione aliqua prospicerem, qua
ille se ipsum sustentare et interim cognoscere aliquid
ac discere posset, unde haberet sustentaculum vitae.
In hac sententia si adhuc perseyeras, cupio ut mihi
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scripturam fratris Latinam et Germanicam prima qua-
que occasione transmittas, qua {sic) praestare potest,
puto me, ineunte vere, bonam proviaciam non
diffîcuîler inventururn. Mihi res hic, Biis gratia,
adhuc ex animi sententia succedunt. Deus faciat,
ut et deinceps cetera sequantur. Otii ad sludia
persequenda pîus quam satis est. Cetera omnia
sunt praeclara. Historiam APOLLOSII avide exspecto,
ac peto, ut eam quam ocissime huc mittendam
cures. Cum autem ad me scribes, inscriptionem
epistolae sic formabis, SUFFRIDO PETRO Leovardiensi
Reverendissimi Cardinalis GKANVELLAIH Secretarie,
Vale, et singularem amicum meum M. GEHARDUSI

FABRICIUM Spectabilem Becanum vestrum ceterosque
colïegas tuos honestissimos raeo nomine plurimum
saluta. Eruxellaa prid. caîend. Septembris, anno
1562.

SUFFÄIDUS PETRUS Leovardiensis
tuus.

AD Dr- THYMANS,

S. P. Cum 15 die Apriîis huc venissem, claris.
siiae D. Doctor ac mecoenas candidissime, ïiteras tuas
D. Praesidi tradidi, quae quam gratae illi fuerint,
cum ipse suo responso testetur, hic referre nihil opus
esse puto. Quod autem serius eas acceperis, velim
ne quid te turbet: cum enim circa festum D. JOANNIS

ego cum meis eas adolescent! cuidam perferendas
dedissem, qui se isthuc recte iturum aiebat, post
hebdomadas non paucas ad me remissae sunt; quod
is se conditionem quandam Coloniae adeptum dice-
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ret, et nuncii fidelis copiám sibi non dari causa-
retur, ld curn ego Praesidi factum indicarem, et
literas redderem, jussit ut mihi reservarem et prima
quaque occasione mitterem. Eoque te contentum
fore spero. De animo Praesidis erga te nequaquam
dubitabis, de potentia multo minus, ideoque tibi
ego quidem candide et amice consuluerim, ut aliquid
invenias vel pro te ipso, vel pro filio, qüod tatnen
idem esse puto, dum datur occasio quo cum Prae-
sidis memoria uti frui possis. Potest ille in utraque
Germania, in Italia, in Mispania et Gallia sua
authoritate amicis praestare, quantum vult. Sum-
mopere autem nunc apud Regem sollicitat, ut of-
ficio hoc defungi possit, quia et aetas et valetudo
et aîiae causae multae majorem tranquillitatem pos-
tulant. Tu igitur videbis quid opus facto putes,
et si quid scribere aliquando voles, id transmiltes
Moguntiam ad Doet. CYPRIANUM VOMELIUM, qui ut
nostras est, ita commodissime literas huc transmit-
tere potest. Inscriptionem seu titulum Praesidis,
qui hic usitatissimus est, et quo ipse delectatur maxi-
me hic subjeci. Quae ad fortunam meam attinent
ex D. Doet. Praeposito cognoscere dignaberis; tem-
pus enim breve est, et eadem repetere saepius te-
diosum est. Fratrem tuum D. JOANNEM THYMANS ,
cui propediem ipsi scripturus sum, tum in primis
D. uxorem tuam reliquamque familiam et D. CURI-

ONIS Viduam cum opportunum erit meis verbis
plurimum salutare dignaberis. Bene vale, et me,
ut facis, ama. Bruxellae prid. calend. Septembris,
anno 1562,

ïua excell. dedissimus,
SÜFFÄIBTJS PETKUS Leovardiensù,
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AD WYBRÂ.NDÜM (HALLEMIÜM, SOHOIAB

LEOFARBIENSIS RECTOÄEM),

Si vales, mi VIBRAHDE ! est quod gaudeam , ego
quidem optime vaîeo: corporis enim sanitatem,
quam Erphordiae pene amiseram, hic plane recu-
peravi, quaeque mihi hic in initio durissima vide-
baitfur usu jam adlubescunt. Itaque spero mihi
hanc conditionem summo bono fuluram; tempus
enim ad studia satis multum superest, et maecenates
non desunt, occasiones etiarn non paucae suppetunt,
quibus vel aîios juvare, vel mihi ipsi prospicere, de
meliori, queam, Sic se res habet: omnium rerum
principia molesta suat ac dura. Quare miserrime
vivunt, necesse est, qui saepe migrant, saepe vi-
vendi inslitutum mutant. Atque hoc cum ipsa ratio
verum esse diclet, tuin ego id expertus novi. Ad-
eoque non cito hinc discessurus sum, nisi ad mani-
festissimam trauquillitatem vocer. Haee aestas erit
mihi propemodum sterilis; sed per hiemem cudetur
aîiquid, quod cum novis floribus prodeat. Titulum
in utroque jure nunc sumerem, nisi exspectare
constitutionem Duacensium mallem, Lovanienses
de suis ritibus ac sumptibus nihil remittere volunt,
nee praeler ceteros uîlam usque in curiis habent
praerogativam, qui Lovanii promoti sunt. Haec res
non me deterret solum; (si) titulus enim nihil erudi-
tionis, nihil praerogativae mercanti conferat, nonne
eo in loco potissimum comparaodus est, ubi quam
minimo constat. Bolae audio doctoratum et cetera
omnia, quae adjuncta sunt, et uno acquiri actu,
et non constare pluris quam coronatis viginti quin-
quee Quodsi ergo Lovanii postulent, aut certe si



lOBILISSIMO, DOGTISSIMO, PRÜDENTISSÏ-
MOQUE YIRO AC DOMINO YILCONI HOL-

D1NGERO AB ETSING, DOMINO ET
PATRONO 8110 ÜNICE COLENDO,

LEOVARBIAE.

S. P. Speraveram saîtem mihi aliquid te fuisse
responsurum , mi HOLDINGERE ! ad superiores literas
meas. Quod cur factum non sit, puto vel absen-
tiam tuam vel occupationes obstitisse. Misi nunc
îibrum unum istuc ad BOURICIÜM nostrum De ori-
gine Frisiorum, non quidem absolutum, sed potius
delineatum, et proinde non excusum. Eo saltem
fine, ut specimen det operis futuri, ac testetur me
amicos promissis inanibus non lactare, sed serio de
illustranda patria cogitare, Cur autem hunc primum
emittam causas BOUKICIO reddidi, a quo petere non
gravaheris, ne tnihi saepius eadem repetenda sint.
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omnium sumptuum ratio requirat coronatos ducen»
tos, ut minimum, nonne merito dicas, ad quid
perditio haec. Sed de his hactenus. De tuis rebus,
dico autem de schola vestra, me certiorem facias,
quid succedat. Hasce literas tuis inclusas ut ad
sororem meam transmittas cupio: et D. M. FÜNGE-

RUM de me plurimum salutes; in primis autem D.
uxorem tuam et filiam, et amicos reliquos nostros
M. FREDERICUM VELSEMIUM , ü . TARQUIKIUM VALLAM ,

M. FRAWCISCUM HEMMES et ceteros. Vale et me, ut
facis, ama, Bruxellae prid. caîend. Augusfi, anno
1582.

SüFFRIDUS tUUS.
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Misissem librum recta ad te, sed cum nescirem,
utrumne tu Leovardiae, an alibi esses, commodius
esse ratus sum, ad illum mittere, a quo omnes un-
dique, qui volent, facile petere queant. Nee etiam
te temere hac distribuendi molestia onerandum
putavi. Tu igitur et literas meas ad illum scriptas
una cum ipso opere quaeso ab iîlo pele, ut consilii
mei rationem intelligas, et petitioni meae etiam
satisfacias in opere ipso aestimando. Tuas lucubra-
tiones avidissime expectamus, quas ut matures etiam
atque etiam rogo. De paternis quaeso ne omittas
facere, mihi quod es polliciius, praesertim si quid
ad praesentis hujusce operis emolumentum commodi
adferre queant. Qúod superioribus.literis te rogavi,
id si mihi nunc praestare queas, sane me beaveris.
Bene vale, et me, ut facis, ama. Coloniae 16
Julii, anno 1588.

Tutus totus
SUFFKIDUS PETRUS Z.

S. Occupationibus novis, ut nosti Doctissime
SUFFRIDE , impeditus rarius scripsi, et eas' quidem
literas ad te non esse perlatas ex fraternis literis
mtellexi; et nunc certe materiam mihi aliam cuperem
oblatam, sed quia Dei Opt. Max., qui pro suo ar-
bitratu cuncîa moderatur et gubernat, ea fuit vo-
Iuntas, hunc casum, prout te decet, laturum exis-
timavi. Scito itaque patrem tuum e vivis excessisse,
quodut etiam tibi significaren!, tui cognati a me
pelierunt. Neque quicquam, quod ad hujus rei
consolationem pertineat , perscribam, turn quod ea
tibi quam mihi exploratiora, tum quod pro lua
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providentia humanos casus forti animo et instructo te
perferre putem. Narrant mihi praeterea Jui cognati,
se omni modo tuum adventum exspectare, nee se
posse, aut veile, te absente, aliquid in rebus ves-
tris statuere et definire. Profecto quantum ego ex
iis rerum vestrarum statum cognovi, puto tuam
praesentiam hic prorsus necessariam. Quocirca, nisi
tibi aliis de causis secus videbitur, iter destinatum,
ut proximis literis significasti, perficies, atque if a
tuis cognatorumque rebus consuîes. Ego fratrem
vocavi Coloráam, quod coram cum eo colloqui,
anîequam in Gattiam abeat, cupiam. Quia tu illi
istic numerabis 20 daleros, ego nihil pecuniarum
fratri misi, quod illos satis futuros putem ad iter
periîciendum, et quia tempore hoc brumali, ante-
quam fratrem istinc decedere cupiam, vix transmitti
posse exislimavi. Quod autem tibi ex illis 20 da-
leris reliquum debebitur, ubi ad nos venies, confi*
ciemus, quum ei de omnibus aliis latius. Bene vale,
vir ornatissime. Resulalat te mea uxor et Phya.
Raptim Leowerdiae ipsis calendis Februarii, anno
Î56O.

Tuus R. A GRAETINGA.

ïnter familiaria, amice integerrime, quamvis se»
ria misceantur, si tamen rejiciantur agenda in fu-
turum, fere fit ut obstricti negotiis ea aut negligamus,
aut opportune de iis ad familiares perscribere non
possimus. Quod tibi, mi SUFFRIDE ! contigisse non
dubito, qui hucusque molestissimo itinere veniendi
domum, et redeundi Erphordiam, proficiscendique
Bruxellas, impeditus fueris. Nee ego sane, ut in»
geuue fatear, scribere polui, quia incertus fui, quo
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mittendae essent literae. Verum certioratus (certior
factus) de profectione tui sororii, qui mihi obviam
factus se ad te profecturum dixit, omittere non
potui, quin te hisce interpellarem. Et cum nihil
novi habeam( quod tibi dem, tristissimum tamen
nuntium te celare non potui, communem videlicet
amicum nostrum EPONEM DOUMA post longas moles-
tias obiisse. Cujus mortem vel eo nomine fero male,
quod speraveram quandoque teeum reverso semel in
Phrisïam cum eo familiariter vivere. Verum cum
aeque nobis ac illi semita illa currenda sit, nil
admirandum. Vale igitur, mi SUFFRIDE ! et me,
ut facis, ama. Raptim Leovardiae ex foro judici»
ario ipso die Sacramenti anno LXII.

Est mihi parvulus frater, qui moratur cum phar-
macopola JOANNE MARTEN , MARTINUS nomine, apud
D. JOANHEM , cujus, in quantum fieri potest, res«
pectum habeas, cupio et rogo , et ut quandoque
ad studia ipsum admoneas. Iterum vale, mi SUF»
FRIDE !

Tuus toto conatu
FRANCISCUS HEMMES.

Ornatissimo viro Domino STJFFRIDO PETREIO, Lite-
rarum omnium Studiosissimo, nee non R. et S. D.
Cardinalis GRANVELLANI Amanuensi. Amico suo plu-
rimum colendo. Bruxellis 'm. familia Gardinalis
GRANVELLANI.




