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> ik heb hierin (in het Museum van GABBEMA) ontdekt een verwezen schat van
de uitmuntenste zaaken."
G.

F.
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SCHWARTZENBEBG EN HOHENLANSBERC ,

Voorrede van het Friesch Charterboek.
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LEVENSSCHETS
VAN

SIMOn ABBEi «ABBEMA,
HISTORIESCHRIJVER VAN FRIESLAND.

Hoe weinig er ook over het leven van GABBEMA is geschreven , zoo is hij nogtans het voorwerp geweest van wijd
uiteenloopende beoordeelingen: want terwijl de een hem als
een vlijtig beoefenaar van de Friesche Geschiedenis, als
Letterkundige en Kruidkundige, als Kegtsgeleerde en
Dichter heeft vermeld en geroemd, heeft de ander hem
op eene scherpe wijze gehekeld en de meeste zijner uitgegevene geschriften, in al deze uiteenloopende vakken
van geleerdheid, als onvoldragen vruchten, ja zelfs als
wanstaltige misgewassen veroordeeld.
Wij, die, als tot eene inleiding van de volgende Naamlijst van zijnen nagelaten letterschat, met veel moeite de
volgende bijzonderheden van het leven dezes mans hebben
opgespoord, zullen ons geenszins als scheidsman in dit
geschil opwerpen; alhoewel deze handschriften ons meer
dan iemand anders konden overtuigen van de letterkundige werkzaamheid van een man , die zonder twijfel onzen
dank verdient wegens de zorg, waarmede hij deze stukken (inzonderheid voor Friesland en Leeuwarden van veel
belang) der vergetelheid onttrokken en yoor de vernieti-
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ging bewaard heeft, waaraan zij anders welligt reeds voorlang waren prijs gegeven.
SIMON ABBES GABBEMA werd in October des jaars 1628
te Leeuioarden geboren uit ABBE FREDERIKS GABBEMA ,
die eerst huwde aan TIALKE BOUWESDR , bij welke hij vier
zonen had: FREDERIK , BOUWE , NANNING en TIALKE of
TJALLING , en daarna aan AUKJE HILIÆBRANTS , dochter
van HILLEBRANTS PiEïERS, Ontvanger-generaal van Wonseradeel te JBolsward. Uit dit huwelijk werden geboren
een zoon SIMON en drie dochters: ELISABETH , die trouwde
met Dr. ABRAHAM MTJNTING, Hoogleeraar in de Geneesen Kruidkunde te Groningen, GEERTRUID , die huwde aan
den Advokaat JOH. ENS , en WALKJE , die ongehuwd bleef.
Die vader, welke de betrekkingen vervulde van Hopman j Gezworen Gemeensman, schrijver van eenige compagnien soldaten en eerste klerk van den Ontvanger-generaal der provincie, JAN BOOTSMA , scheen dus een deftig
man te zijn, daar hij hier ook verscheidene huizen en te Exmorra, Aclilurn en Arum landgoederen bezat. En echter
deed zich omtrent dezen het vreemde verschijnsel voor,
dat hij, hoewel acht kinderen in leven hebbende, in 1634
ii ter eere Gods" een hofje of Gasthuis van 12 kamers
achter de Groote kerk stichtte, doch reeds in het volgende jaar buitenlands vlugtte, om eene regterlijke vervolging te ontgaan, dewijl hij beschuldigd werd in laatstgenoemde betrekking meer dan 100,000 Gld. uit 'slands
kas geroofd te hebben (1). Zijne schuldeischers verkochten nu. zijne goederen, zoodat het vrij raadselachtig is,
(1) Zie de berigten daarover in mijne Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, II 397 en de daar aangehaalde schrijvers, vooral AITZEMA, Salten van
Stoet en Oorlogh, 's Ha ge 1669, II 1 8 5 ; NADTA, Decisien van het Hof, 8 8 ,
9 5 , 9 8 , 1 4 9 , 2 5 1 ; KOK, Vad. Woordenb. VII 742.
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uit welke middelen zijne kinderen opgevoed werden en later in deftigen stand bleven.
Dus van zijn zevende jaar af van de vaderlijke zorg en
leiding verstoken, groeide de jonge SlMON op en toonde
weldra een groot beminnaar van letterkundige oefeningen
te zijn. Echter viel zijne neiging, bij een blijkbaar vurig
temperament, te gelijk op verschillende vakken van geleerdheid , van welke hij, na de voorbereidende studiën
onder Eector HENRICTJS COLDE volbragt te hebben, de
regtsgeleerdheid als hoofdvak koos. Onzeker is het, of
hij de destijds bloeijende Akademie te Franeher bezocht
hebbe, - zeker, dat hij te Leiden gestudeerd heeft, vermits hij den 8 April 1651, in 23jarigen ouderdom, zich
in het Album der Hoogeschool aldaar inschreef. Daar er
onder zijne handschriften Dictata van JAN FBED. G E O
NOVIUS en ScHOOCKiïjs bestaan, is het vermoedelijk, dat
hij zijne studiën te Groningen en Deventer begon en ook te
Utrecht voortzette. Op eerstgenoemde plaats heeft hij althans in 1649, dus lang vóór dat hij naar Leiden trok,
in het collegium politicum van Prof. M. SCHOOCKIUS
eene Disputatie verdedigd, waarvan toen 14 exemplaren
bij JAN CÖLLEN te Groningen gedrukt zijn.
Te Utrecht kreeg hij kennis aan CLAUDIA LEONOEA
VAN AECKELL, die te Cappelle aan de Lek, in het land
van Ameide, woonde; doch het blijkt niet, dat hij ooit
met haar is gehuwd geweest. Ten jare 1654 deed hij,
daar nog student zijnde, zich reeds als letterkundige kennen door zijne uitgave van Petronius, waarop vijf jaren
jater zijne uitgave van Catidlus, Tibullus en Propertius
volgde, schoon hij daarvan later weinig eer inoogste (1).
(1) Zie het ongunstig oordeel van latere uitgevers dezer schrijvers over GABBEMA'S uitgaven bij HALBEBTSMA , Hulde aan Gysbert Japiks, II 387.
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Ofschoon er eene verhandeling van hem bekend is: de Jure
naturali, gentium et civili, hebben wij geene zekerheid, dat
hij ooit tot Doctor in de regten is gepromoveerd, terwijl
hij ook niet voorkomt in de Naamrol der Advocaten voor
het Hof van Friesland. Hij schijnt wel werkzaam, doch.
zeer wispelturig geweest te zijn en vrijelijk zijn lust gevolgd te hebben voor de beoefening van de dichtkunst en
geschiedenis. Van zijn toeleg om de eerste te willen beoefenen, gaf hij in 1656 blijken door het mededeelen van
onderscheidene hoogdravende lofverzen op verschillende
personen in R I N T J E S ' bundel: Klioos Kraam, vol verscheiden gedichten, waarvan zelfs het eerste deel aan hem, als
«beschermheer", werd opgedragen (1). Later gaf hij ook
het Hooghe-Lied Salomous, in Rijm gestelt uit, door tien zijner
rijmelende vrienden en vriendinnen toegejuicht. Aan den
hoogen dunk, welke men zich van zijne geleerdheid vormde,
had hij het welligt te danken, dat Gedeputeerde Staten
in 1659 goedkeurden, dat D r . ARNOLDUS COPIUS hem het
ambt van Historieschrijver van Friesland overdroeg, in welke
betrekking hem een groot getal u Boeken, Brieven en Instrumenten, den Landschappe concernerende en toeibehoorende", in bewaar en ten gebruike werden gegegeven,
waarvan de Inventaris hierna voorkomt.
(1) Tot eene proeve van zijne gezwollene poëzij mogen de twee volgende
verzen strekken uit een Lof-gesang op Prof. K. MÜNSTERUS te Franeker, 11,165:
Toen Roome, paars van bloed, ten willige offer
Heur zelven bood, en, daarom niet sloffer,
'tlnheemsch krakkeel den breidel in de mond'
Met kraft van weer en goude wetten, zond;
Zoo trad August, die, als een' Burger-Vaader,
De Staat-pest hadd' ontzielt, en d'eenige aader
Der burger-splissing af-getapt, ten top
Van 'tKapitool, met eeuwich juyehen, op.
Zeker begeert niemand het vervolg van deze wartaal te lezen.
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Nu was zijn eerste werk de uitgave van eene verzameling brieven van VIGLIUS VAK AYTTA , onder den titel
van VIGLII ZWICHEMI AB AYTTA Epistolae ad Joachimum
Hopperum Eq. (Leeuw. 1661), waarop hij in 1663 deed
volgen eene andere verzameling, getiteld: Epistolarum
ab illustribus et claris Viris scriptarum centuriae tres , waarvan

in 1669 een nieuwe uitgaaf verscheen, met een Appendix
van twintig brieven vermeerderd. Het verzamelen van
zoodanige brieven van beroemde mannen, zoo copie als
origineel, schijnt, blijkens zijne nalatenschap, een vak van
liefhebberij geweest te zijn, hetwelk hij tot het einde zijns
levens heeft voortgezet, en waartoe hij geene moeite of
inspanning van het afschrijven schroomde.
In weerwil van die gunstige gelegenheid om Frieslands
geschiedenis te onderzoeken en toe te lichten, stelde hij
aller verwachtingen te leur en gaf niets uit dan na 27 jaren , in 1686, zijne Friesche Lvstgaarde ofte Boom-Heester-

Bloem- en Kruyd-Waarande; een vreemd werk, waarin hij
eene groote geleerdheid, niet in de Friesche, maar in de
Europesche plantenkennis en oudheidkunde ten toon spreidde,
terwijl men er vruchteloos eene Flora Frisica in zal zoeken. Indien men de uitgave van de Rymlerije van zijnen
vriend GYSBERT JACOBS, welke hij in 1681 met een voorrede en een tweede deel vermeerderde en , volgens het
oordeel van den Heer HALBEETSMA, met eene voorbeeldelooze slordigheid bezorgde, uitzondert, was dit ook het
laatste werk, hetwelk hij zelf ter pers leidde. Zijn overlijden in het jaar 1688, in 6Ojarigen ouderdom, verhinderde hem het volbrengen van meer dan eene grootsche
onderneming (1). Immers, sedert hij Historieschrijver was
(1) Bij testament had hij zijne zuster WALKJE aanbevolen voor zijne boeken
en papieren (e zorgen. Bij haar testament van 1712 verzocht zij dit zelfde aan
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geworden, had al zijn verzamelen en zwoegen, om oude
stukken, als geschiedkundige bronnen, magtig te worden
tot geen ander doel gestrekt dan om eene geschiedenis
te schrijven van zijne geboortestad Leeuwarden, en, blijkens eenige geschrevene bladen, zelfs van geheel Friesland.
Uit

een gedicht van GYSBEET JACOBS op de benoeming

van GABBEMA tot Historieschrijver (Mymlerye, hl. 91) blijkt,
dat dit werk in 1659 reeds was aangevangen; terwijl Prof.
C. SCHOTANUS zijne Beschrijving van Leeuwarden in de
vijfjaren later (1664) uitgegevene Beschryvinge van Frieslandt merkelijk heeft bekort, omdat, naar hij zeide, G A B BEMA eene bijzondere beschrijving (?) der stad onder handen had. Wel stonden al de stukken van het Provinciaal Archief daartoe te zijnen dienste, doch de Regering
van Leeuwarden stelde zijn herhaald verzoek; om toegang
tot de Stads Archieven te bekomen, telkens te leur. Hij
beklaagt zich hierover op bl. 22 van zijn later werk,
maar voegt er tevens bij, dat dit zijn ijver niet had doen
verzwakken. De redenen van deze weigering zullen wij
straks nader vermelden. Zonder deze zoo onmisbare bronnen gezien te hebben, heeft hij toch dit werk ondernomen, maar niet verder dan tot den jare 1573 mogen voltooijen. Dertien jaren na zijn overlijden, in 1 7 0 1 , werd
het door zijnen vriend, TOBIAS GTJTBERLETH J E . , Bibliothecaris der Hoogeschool te Franeker, aldaar uitgegeven onder
den titel van Verhaal van de Stad Leeuwaarden, ofschoon er
ook exemplaren met ingeplakte en veranderde titels bestaan,
beginnende: S. A. G. Historie van Friesland, waarvan sommige: tot Franeker hij Hendrik Amama of bij Bernardus Wide Voogden ran het OU Burger-Weeshuis, aan welke zij het beheer opdroeg over
het door haar bezetene Abbe Fredenks Gabbetna-Gasthuis, dat dus niet verkocht,
maar in de familie gebleven was.
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hranda, andere tot Gouda hij Lucas Cloppenburg, 1703 zijn
uitgegeven. Door dit werk behaalde hij meer lof wegens
het opsporen en gebruiken van min bekende bronnen dan
wegens smaak van bewerking, alzoo hij, den geroemden
stijl van HOOFT willende nabootsen, alleen deszelfs gebreken en zonderlinge wijze van spelling en woordschikking
overnam, en de meeste van zijne voortreffelijkheden voorbij
zag. En met hoe weinig oordeel of verstandig begrip van
zijn onderwerp is dit kronijkmatige werk niet zamengesteld! De zelfde vriend gaf na zijnen dood nog van hem
u i t : Nederlandse Watervloeden (Franeker 1703) en de
Leevens Beschrijvingen van Sint Wïüibrord, S. Bonifaas
en S. Aalberijh, Eerste geloofsverkondigers in Nederland;
beide werkjes, die, bij veel omhaal van geleerdheid, niet
dan met de verdrietigste inspanning worden gelezen. Hiervan, gelijk mede van zijn hoofdwerk en van de Lustgaarde,
zijn nog gedeelten van het handschrift aanwezig. Dit is
het geval niet omtrent zijne Verzameling Friesche Spreekwoorden, waarvan Prof. WASSENBERGH (Taalkundige Bij• dragen, 2e st. Voorrede bl. IV en v) melding maakt; even zoo zijn mij geene Brieven van GYSBEET J A C O B S ,
noch de belangrijke Friesche Aantee keningen van E D O
JONGAMA onder zijne
stukken voorgekomen, hoezeer
men mag vermoeden, dat zij vroeger hierin stellig geweest zijn.
Hoe veel GABBEMA ook verzameld en gewerkt hebbe,
zeer ongunstig is het oordeel, hetwelk Dr. HALBEETSMA
in het tweede deel zijner onschatbare Hulde aan Gysbert
Japiks (bl. 386) velt over zijne letterkundige bekwaamheden en den invloed, welken hij had op zijnen vriend
GYSBERT JACOBS en diens dichttrant. Hij stelt GABBEMA
voor als den Apollo op den toenmaligen Frieschen parnas,
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die, naauwelijks van de Akademie gekeerd, bedwelmd
door den hem toegezwaaiden lof, een onbepaalden invloed
en gezag op zijne letterkundige vrienden, zijne bewonderaars , uitoefende; - die als dichter, of liever als verzenmaker, zijn kunstvermogen minder aan eenvoudigheid en
kracht, dan aan brommende en hoogdravende uitdrukkingen besteedde, en door eene opeenstapeling van denkbeelden, uitstalling van geleerdheid en eene doodelijke woorden-koppelziekte de beste zaken bedierf, en deze manier
door zijn voorbeeld en aanprijzing bij anderen verspreidde.
Hoe nadeelig de wansmaak van GABBEMA ook op GYSBERT
en anderen gewerkt hebbe, erkent deze schrijver echter,
dat wij aan hem, voor zoo verre hij oude charters of
stukken van GYSBERT bewaard en uitgegeven heeft, groote
verpligting hebben. Ook de Baron THOE SCHWARTZENBEKG
erkent in de voorrede van het eerste deel van het Friesch
Charterboek, dat de door GABBEMA nagelatene verzameling
stukken een rijke bron van de uitmuntendste zaken bevat,
welke hem bij de zamenstelling van dat werk bijzonder is
te stade gekomen.
Het moet ons echter zeer verwonderen, dat iemand, die
dertig jaren lang den titel droeg van Historieschrijver van
Friesland en dus belangrijke pligten jegens zijn vaderland
had te vervullen, in dat vak niets anders heeft geleverd; nog meer, dat aan iemand, die door Gedeputeerde Staten
tot die waardigheid was toegelaten, door de Stedelijke Regering zijner geboorte- en woonplaats den toegang tot hare
archieven geweigerd werd. Een r e g t s t r e e k s c h e weigering heeft zij wel nooit gedaan, doch uit het Magistraats
Resolutie-boek van den jare 1660 blijkt, dat op het verzoek van GABBEMA , om de archieven der stad te gebrui-
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ken, den 21 Maart een besluit volgde, dat ieder der Burgemeesters voortaan een sleutel van de vier sloten der Archievekast aan zijn huis zoude hebben, en dat zij nimmer
dan in tegenwoordigheid van twee Burgemeesters en den
Secretaris mogt geopend worden. - «Wat mag hiervan
toch de reden geweest zijn?" vroeg ik meermalen. Het is
waar, de beschuldiging van 's lands gelden verdonkerd te
hebhen, waarop zijn vader gevlugt en in ballingschap overleden was, kon den zoon in zijne fortuin belemmerd hebben ; doch dan zouden de Staten, die in dat geval de beledigden waren, dit wel bij zijne aanstelling als Historieschrijver in aanmerking genomen hebben. En bij verstandigen zou toch die blaam niet nadeelig gewerkt hebben
op den zoon, wanneer deze zich als burger betamelijk en
braaf had gedragen. Na vele gissingen heb ik echter eindelijk den sleutel hiervan gevonden in de later ontdekte
boedelpapieren van zijne familie (1). Hieruit is mij dan
gebleken, dat onze GABBEMA sinds zijn studententijd iemand
van , een loszinnig gedrag moet geweest zijn, die aan menigvuldig, ja zelfs overdadig gebruik van wijn en sterken
drank meer besteedde dan hem mogt beuren, waardoor hij
altijd geldgebrek had en in schulden gewikkeld was. Reden dus, waarom de stedelijke Regering zich niet met hem
wilde inlaten, hem wantrouwde en alzoo de voldoening
van zijne verzoeken steeds uitstelde. Reeds toen hij als
Leidsch student (in 1651, in 23jarigen ouderdom) bij
THOMAS VAN DER TUCHT woonde, schreef deze wel aan
zijne moeder, dat hij vlijtig studeerde en «geweldich wert
(1) Nadat ik in 1854 en 35 de Geschiedenis van het Old Burger-Weeshuis
en Gabbema-Gasthuis bewerkt en Gabbema's Archief geïnventariseerd had, vond
men later op den zolder van het gesticht eene groote kist, die onder eenige
smeerkaarsen eene massa oude papieren bevatte, meest familiestukken der GADBEMA'S ,
weike mij omtrent vele zaken nader hebben ingelicht.
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gepresen van al de werlet"; - maar de rekening van dezen
hospes bevat daarentegen, behalve zijn kostgeld, groote
sommen, niet alleen wegens geleend geld, ook op eene
reis naar Zeeland door hem verschoten, maar van ettelijke
ukannen biers, wyns en brandewyns met sucker ende beschuet". Toen hij nu eindelijk te Leeuwarden gezeten en
in betrekking was, schijnt hij die levenswijze van student
niet vaarwel gezegd, maar zijn tijd verdeeld te hebben
tusschen zijn studeerkamer en de herberg in de SchuttersDoelen , waar hij, zoowel vóór- als namiddags en avonds,
zijn glaasje ruimschoots ledigde, zelfs at en zijne vrienden
onthaalde. Echter alles op rekening: want hij had eerst
bij den kastelein SICKE JELLES TASMA ZOO veel krediet,
dat deze hem, als hij geld gebrek had, ook nog gereede
penningen opschoot. Dit laatste hield echter spoedig op:
want n Monsieur GABBEMA" vroeg naar geene rekening en
dacht nog minder aan betaling; zoodat, toen de kastelein
eindelijk uit eigene beweging de rekening van ruim twee
jaren overgaf, zij / 6 0 2 - 1 5 st. bedroeg. Die som maakte
echter zoo weinig indruk op hem, dat hij op dien dag,
den 13 September 1664, wbij het overleeveren van die
specificatie", weder 9 mengelen wijns opnam, en daarmede
alweder een begin van eene nieuwe rekening maakte. Nadat de kastelein hem — hem, den Historieschrijver van
Friesland! — om betaling van deze herbergschuld voor de
eerste maal voor het Hof had laten dagvaarden, ontving
hij ƒ211./; korting van zijne familie, hoewel de rekening
door nieuwe verteringen spoedig weder tot/414.« opklom,
welke som, nadat hij hem nogmaals voor het Hof had
aangesproken, weder door de familie voldaan werd.
Zietdaar een staaltje van de levenswijze van den hooggeroemden dichter, historicus, regtsgeleerde, literator,
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kruidkundige en wat niet al! Wijj die het geluk hebben
in beschaafder eeuw te leven; die geen roem of eer kennen of waardeeren dan die bij verdiensten op achting, op
zedelijke waarde gegrond is, — wij vragen dus alligt: hoe
werd de naam en de persoon van GABBBMA dan zoo hoog
verheven en in vele verzen voor zijne werken met lof
overladen ? Het antwoord daarop meen ik hierin gevoaden
te hebben: dat geen van zijne lofredenaars met hem te
Leeuwarden woonde en alzoo zijne levenswijze van nabij
kende. Allen, om slechts SWEERDS, ASSELIJN, GALAMA,
BRTJNO, GYSBEET JACOBS, SIBILLA VAN GRIETHUIJSEN

en VOLLENHOVEN te noemen, behoorden in LJolland en
Groningen of in de kleinere steden te huis. Zij, die zijne
gezwollen verzen ter naauwernood begrepen en dus bewonderden , zij hadden den moed niet, om den lof, hem reeds
vroeg uvan al de werlet" toegezwaaid, tegen te spreken,
of zijne geleerdheid, die hij door de uitgave van klassieke
schrijvers en latijnsche brieven van beroemde mannen (werken, die velen hunner niet konden lezen) had aan den dag
gelegd, te betwijfelen. Zij prezen dus den snoevenden
geleerde -— omdat een ander, ja zelfs al de wereld hem
prees. Ook is het mogelijk, dat hij na 1664 zijne levenswijze verbeterd heeft. Evenwel gaf hij tnsschen de jaren
1663 en 1686 niets in het licht.
Is het de pligt van het nageslacht, om, op grondige
bewijzen, het ware van het valsche, den schijn van het
wezen te onderscheiden, miskende verdiensten, gelijk die
van den grooten en nederigen Bolswarder dichter, aan het
licht te brengen en te vereeren, — de waarheid eischt
evenzeer, dat wij de schande niet verbloemen van een gedrag, dat wij in zulk een man, die met zijne rijke hulpmiddelen in eene eervolle betrekking zoo veel goeds voor
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onze geschiedenis had kunnen doen, het allermeest betreuren. Had hij zich in die betrekking waardiger gedragen, dan zouden ook de Staten in 1673 zeker niet hebben besloten: « dat 's Lands Historyschryver als onnut zou
werden afgeschaft" {CharUrb. V 885, 967), aan welk besluit
echter geen uitvoering is gegeven, dewijl hij deze waardigheid tot aan zijn dood heeft bekleed (1).

Nadat het bewaren en gebruiken van GABBEMA'S Archief door de Voogden van het Old Burger-Weeshuis en
Gabbema-Gasthuis in 1854 was toevertrouwd aan het Friesch
Genootschap, heeft dit thans besloten, de hierna volgende
Naamlijst dier handschriften in het licht te geven, ten einde
den rijken inhoud bekend en voor de beoefening van onze
geschiedenis meer vruchtbaar te maken. Gaarne beken ik,
met schroom hiertoe mijne toestemming te hebben gegeven.
Meer dan dertig jaren toch zijn er verloopen sedert ik
haar zamenstelde, en ik moet het dus zeer wantrouwen,
of ik in 1835, toen ik pas was begonnen oude handschriften te lezen en te onderzoeken, reeds in staat was, zonder
genoegzame kennis van andere talen en voorbereidende
studiën, deze taak zoo naauwkeurig te volbrengen als zij
verdiende behandeld te worden.
Daar liet mij thans aan tijd ontbreekt, om dezen zwaren
(1) Ik acht het noodig dit hier te vermelden, omdat Prof. DE W A L , die in
de aaiitt. op zijne Oratio de claris Frisiae Jureconsultis, 1 7 9 , nog al uitvoerig
over GABBEMA spreekt, uit eene foutieve opgave van E. M. VAN BURMANIA in zijne
Analecta, 3 9 , heeft opgemaakt, dat JOHS. VAN DER WAEIIEN hem den 24 Febr.
1682 zou opgevolgd zijn, hoewel zijn titel voor de Lustgaarde van 1686 daarmede in strijd was. Het Register op de Resolutien van Gedeputeerden heeft
echter 21 Maart 1 6 8 9 , en dit sluit met den 30 Jan. 1 6 9 0 , toen zijn opvolger de
Boeken en Instrunieuten, welke hij als Historieschrijver in gebruik had van de
Provincie, van zijne familie overnam, blijkens hierna volgend Inventaris.
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arbeid te herhalen, zoo mogen deze korte inhoudsopgaven
en verdere aanwijzingen voor het gebruik voldoende zijn,
en moet ik voor mijne toenmalige jeugdige tekortkomingen
eene bescheidene oordeelvelling inroepen.
Voor een nader onderzoek en inzonderheid voor eene
breedere omschrijving van den inhoud der talrijke brieven
van beroemde mannen zal dit belangrijke archief steeds
eene rijke bron van studie opleveren, en zullen velen
daaruit nog menige bijzonderheid kunnen putten tot opheldering onzer geschiedenis, gelijk het voorbeeld van den
ijverigen geleerde, D°. Gr. H. M. DELPBAT , vroeger
Waalsch Predikant te Leeuwarden en daarna te Rotterdam,
bij herhaling heeft bewezen.(*)
April 1835; herzien in Mei 1867.

Eene Lijst van de opvolgende Lands Historieschrijvers van
Friesland is hier achter als Bijlage toegevoegd.

(*) Zie zijn verslag van GABBEMA'S handschriften
de Kronijk van het Historisch Genootschap te Utrecht,

van beroemde mannen in
H e jaar bl. 151.
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In Folio.
Cronyck en waarachtige Bescryuinge van Vrieslandt. Eerst deur
OCCAM SCHAELENSEM zeer vlytlycken bij een geteekend, ende
andermaal deur JOANNEM VLIETERP weder vemyeuwt en verbetert.
Als oeck dardemaal deur ANDEEAS COKNEL, Oraganist tot Harlingen is geschied. Alles tot nut ende vorndeel, oeck welbehaegen
van de nacomelingen ende lieffde haar beminden vaderlandt. Beginnende : Het eerste bouck, van zeer -wilde luyden, die men Gyganten noempt. — Twee zware deelen, loopende het eerste in 6
boeken tot 1492 en het tweede van daar in 6 boeken tot 1564.
Het gansche werk is door verschillende handen afgeschreven
in 1595. De inhoud schijnt niet geheel overeen te komen met
de eerste uitgave van 1597, te Leeuwarden in folio gedrukt.
Twee verschillende exemplaren van het Landboeh van Friesland
van D r . KEMPO VAN MAKTENA , afgedrukt voor in het 2e deel van het
Charterhoek; met een groot aantal achter beide geschrevene Friesche
Charters, Placaten enz., het eene tot 1563, het andere tot 1554.
GrABBEMA zelf noemt het uitvoerigste exemplaar M. S. Roordana en het andere, hetwelk vóór een uitvoerig Eegister heeft,
M. S. Harinæma. In beide heeft hij zijnen naam geschreven,
en nogtans wordt in gemeld Charterboek, fol. 205, bij de optelling der bestaande handschriften, van slechts één exemplaar
van GABBEMA gewag gemaakt.
Eene verzameling origineele, geschrevene en gedrukte Plakkaten,
Ordonnantien, Missives enz. van de Generale, Provinciale en Gedeputeerde Staten, Stadhouder enz.; allen gerigt aan en gepubliceerd over den geregte van Leeuwarderadeel, van 1586 tot 1601.
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Diversi Tractatus.
Deze band bevat, volgens bijgevoegd register,
Suffridus Petri, de Viltis.
—de familia Cammingana.

voornamelijk:

Fragmenten uit JANCKO DOUWAMA'S geschriften.

Philippus audax, Dux Burgund. 1385.
Kopijen van den Vrijheidsbrief van Karel den groote.
Omgang der beurten in Franekeradeel.
Gansfortii et Agricolae vitae, enz. enz.
De origine,

antiquitate et situ totius Phrysiae Libri decem.

Auctore BOETHIO AB HOLDINGA. 1568.

Dit HS. bevat slechts, in drie boeken over den staat van
Oud Friesland, een gedeelte van het geheel in 10 boeken.
Men zie hierover Charterboéh, I I , Yoorr. 84, en D*. J. G.
OTTEMA in de Vrije Fries, T U I 365, 384.
Vita venerabilis Patris FREDERICI , primi Abbatis Horti S. Mariae.
Auct. SIBKANDI , sexti Abb. ab eodem. Fragmentum Vitae SUAKDI ,
Abbatis quinti ab eodem.
Chronicon Abbatum Floridi Campi.
Chronicon Egmondannm.
SYBRANDI LEONIS Vitae Abbatum Lidlumensium etc. etc.
Door GABBEMA zelven afgeschreven.
Instructien, Brieven en Eapporten betrekkelijk de Legatie, bestaande uit

Jr.

JACOB VAN DUVENVOORDE,

D r . EOMBOUT H O O -

GERBEETS en DIRK BAS , van wege de Generale Staten naar Denemarken en Zweden, in 1611.
Statuten, Ordonnantien en Lands Eegten in Friesland, door
Hertog GEOEG VAN SAKSEN ingesteld, met de manier van procedeeren. 1504.
Dit stuk is afgedrukt in MAKTENA'S Landboeh, fol. 35, en
w r d t vermeld in Oharterb. I I 234.
Dit handschrift is daarenboven voorzien met kantteekeningen,
bevattende het advies van den President van Stavele aan de
Landvoogdes, van den 28 Februarij 1538.
V. N. s .
18
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Varii Tractatus ab anno 1584 ad an. 1587.
Dit betreft vooral de geschillen tusschen de Landen en Steden, waarvan het Proces later voorkomt, met andere merkwaardige zaken.
Een Bundel Historische Fragmenten door GABBEMA bewerkt en
geschreven ten behoeve van zijn Verhaal van Leeuivaarden, loopende van 1390 tot 1494.
Inventaris van de Boeken, Brieven en Instrumenten, bevonden
ten sterfhuize van S. A. GABBEMA, door hem als Historieschrijver
van Friesland gebruikt en den Landschappe concemerende en toebehoorende; zoo als die den 30 Januarij 1690 aan zijnen opvolger JOANNES VAN DEK WAEIJEN , ten overstaan van Commissa-

rissen uit Gedeputeerde Staten, zijn overgeleverd.

In Kwarto.
Gesta Frisiorum aliaqne.
Volgens ingelegden inhoud bevat deze band, behalve het bovenstaande, voornamelijk:
M. ALVINI Tractatus.

Privilegiën van Hertog Jan van Beijeren.
Profetie van blinde Simen en Broer Hankes.
Keizerlijke Bullen.
Gemeene Gaarleggers van Westergoo, te Leeuwarden, Sneek,
Bolsward, Franeker, Slooten enz.
Artikelen van vrede, verdragen en verbonden, uitspraken enz.
tusschen afzonderlijke deelen en personen, en over het onderhoud van dijken enz.
Ex Chronico conventis nostri, 1411—1501, met nog twee
Chronykjes van 1413—1415.
Doecumanae Stragis descriptio, 1572. Auct. H. A. BRA. Vertaald medegedeeld in de Vrije Fries, V I 131.
De 266 eerste bladzijden zijn waarschijnlijk in het klooster
Klaarkam.p geschreven. De andere stukken zijn ex later bijwebonden.
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Varia BEKNAEDI F U E M E B I I , 2 vol.

Deze band bevat voornamelijk:
Op- en onderschriften van den Vrijheidsbrief.
Stukken van Heda en Beka.
Latijnsche Chronijk, 8éO—953, 963—1003.
Over de Graven van Leuven.
Aanteekeningen over Koning Otto, A b t H u g o , Karel de dikke,
Graaf Walter, Widekind, Karel Martel, LodewijkvanBeijerenenz.
Annalium Frisicorum Lib. 4 , 5 et 6.
Verdere bouwstoffen tot laatstgenoemd werk, dat hij in 1609
begon uit te geven. Met Eegister. Zie de Vrije Vries, I I 453.
Copiarum Frisicarum exeerpente S. A. GABBEMA, 1659. Libriduo.
(Ieder band is groot 148 bladz.)
De eerste bevat hoofdzakelijk, volgens inliggend gespecificeerd
register:
Veertien Handelingen op de Dagvaarten in verscheidene Friesche
steden van 1482—1486, allen in het eerste deel van het Cliarterhoek, fol. 712—731, voorkomende.
Verscheidene Verdragen tusschen de steden en bijzondere personen, Giftbrieven, Statuten van 't Bolswarder Dekenschap en
Stadboek van Bolsward van 1455.
Het tweede deel bevat een aantal particuliere zaken betrekkelijk de kloosters Klaarkamp, Thabor en Sierdsmagoed te Birdaard, koopbrieven van veenen enz.
Hunsingoër Willekeuren, Verbonden tusschen grietenijen en
dorpen, Bisschop Everhards-biïef van 1267, Focke Ukena Willekeuren enz. enz.
Excerpta de Urbe Leovardiensi, ex variis authoribus, monumentis, previlegiis, epistolis etc. Pars prima, a prima origine ad
annum 1600.
Deze aanteekeningen zijn de grondslagen van GABBEMA'S
Verhaal van Leeuwaarden.
Een Aanteekeningboek in 't latijn, geteekend Z.
Het bevat meest brokstukken uit verschillende schrijvers,
veelal op de Friesche geschiedenis betrekking hebbende. Het
18*
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begint met eene Verhandeling van Timaeus Locrus, de Anima
mundi et naturae, en eindigt met eene Plat-duitsche vertaling
uit Genesis.

Een dergelijk boek, geteekend 97.
Dit bevat regtsgeleerde stukken, latijnsche verzen, uittreksels uit Tacitus, de Logica Fortunatii Gellii, iets over het
Boomsch Keizerrijk, een stuk uit Orbicius, de ordinibus militum, en eindigt met brokstukken tot de Friesche geschiedenis in betrekking staande.
Misschien zijn dit en het vorige boek aanteekeningen van
BEEN. FUEMEEIÜS, toen hij te Munster was, omdat de hand
veel naar de bovengenoemde Varia zweemt, en er ook Duitsche
en Munstersche stukken in gevonden worden.
Dat Stadtboeck van Groningen.
Dit stadboek is ten jare 1828 uitgegeven in het 5e deel der
Werken van het Groninger Genootschap: Pro excolendo Jure
patrio. Dit handschrift is echter minder volledig.
Copiae Epistolarum JUSTI L I P S I I , partim editarum, partim ineditarum; Item, Diversarum Litterarum, exLiteris originalibus. 1660.
Hierachter is gevoegd eene Nederduitsche opgave van Kloosteren, Kerken, Vicariën en Broederschappen op verscheidene
plaatsen in Holland en Utrecht; benevens eenige vonnissen
van den Hertog van Alva over de Beeldbrekers en Kerk-,
schenners.
Commentaria Antiquitatibus referta in PLAUTI Comoedias, auctore
JOHAN. FitEDERico GEONOVIO, Prof. Davt. 1649. Item, de Vitiis
Sermonis collectanea. Dictata MAETINI SCHOOCKII de studio Juridico, Medico, Historico etc. Groningae.
Chronicon Principum Aquilonarium SUFFEIDI P E T E I , Leovard.
sive Bes Frisiorum, Saxonum, Danorum et Norvegorum.
Olandiae Gelrieque Bellum. (Van den Kanonih WILLEM H E E MANS, van Gouda.)

JANI DOVZAE, Nordovicis, Nova Poemata.
in 12° gedrukt.
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Vingia 1545 , in 12° ge-

drukt. (Hiervan zijn slechts 3 blaadjes over.)
Confessio fidei Anglorum quorumdam in Belgica exulantium,
1598, in 12° gedrukt.

LOSSE STAATSSTUKKEN IN HANDSCHRIFT.
A. NEDERLANDSCHE GESCHIEDENIS. (i;
O.

1548.

Vijf Afschriften van het Verbond tusschen Keizer
Karel den vijfde en de Stenden van het Duitsehe
Chb. I I I 133. Eijk, te Augsburg gesloten.
C.
1549. Missive van den Keizer nopens de huldiging van
Philips I I .
O.
1553.
Artikelen van reformatie voor het Nonnenklooster
te Eijnsburg, door de Landvoogdes Maria.
C.
1560. Ordinatio novorum Episcoporum in Belgio. 2 exx.
G. C. 1571.
Plakkaat van Koning Philips aangaande de examinatie en zuivering der Boeken, welke eenigzins beChb. 861.
smet zijn.
C.
1578?
Concept van artikelen, bij den Prins van Oranje
overgegeven, om orde te stellen op den staat en de
regering der Nederlanden.
C.
1579. Poincts et articles, concus aduisés et arrestés pour
paruemr à une bonne paix et reconciliation avec
Sa Mate.
(1) De letter 0 . vóór de stukken beteekent: Origineel of Oorspronkelijk;
G.C. Geauthentiseerde Copie; C. Copie; Z. met Zegel; Min. Minute en Chb.
Friesch Charterboek, waarin die stukken reeds gedrukt zijn, of welke hiermede
vergeleken kunnen worden. Echter is niet bij alle stukken opgegeven of en waar
ze reeds zijn uitgegeven.
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0.

1579. Approbatie van de Unie door de Steden Venlo,
Amersfoort en Iperen.

G. C.

1579.

C.
O.

1580.

C.
C.

1582.

O.
C,
G.C.

1583.
1586.

O.enGC.1587.
C.
C.
1592.
C.

1594.

O.

1595.

C.

——•

C.

1597.

O.

1598.

C.

—

De Stadhouders en Gedeputeerden van de Provinciën verbinden zich, om gedurende de maanden
Julij en Augustus telkens te zamen ƒ192,000 te
foumeeren.
Antwoord van de Biddersehap en Steden van Gelderland op de aangeboden vredeartikelen.
Missive van de Generale Staten wegens hunne
zending van D*. Elbertus Leoninus naar Groningen.
Staat der schulden, waarvoor de Gen. Staten verbonden zijn.
Instruction des Etats Generaux au M'. Guillaume
llobert a Marca, Duc de Bouillon etc.
Instructie van den Eaad van State, door den Hertog van Anjou geredresseerd.
Commissio Pardelani ad Status et Ordines Impeiïi.
Kerken-orde, gesteld in de Nationale Synode te
's Hage.
Generaliteits zaken aangaande Portugal.
Missive van de Generale Staten aan Leycester.
Generale Petitie van den Eaad van State voor
't jaar 1593.
Bequest van Gedeputeerden der Frontiersteden aan
de Staten Generaal over de Servys- en Logysgelden.
Generaliteits zaken, vooral betrekkelijk de Wapening.
Bemonstrantie van het landschap Drenthe, met de
bewijsstukken, dat hetzelve een bijzonder en afgescheiden land is, het Boomsclie Bijk onderworpen enz.
Drie Missives van Koning Hendrik IV en Koningin
Elisabeth aan de Generale Staten. In het Fransen.
Instructie en Eed voor de Gedeputeerde Staten
van Groningen en Ommelanden.
Generale Petitie van den Eaad van State voor
1598.
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C.

G.C.

G. C.
C.

O.

" 1603.

Concept en beraming door de Gedeputeerden van
Holland en West-Friesland gedaan omtrent de wapening en bemanning der schepen.
1616. Alliantie tusschen de Generale Staten der Nederlanden en de Eijks- en Hanzestad Lubeck. Op perkament.
1616. Alliantie gemaakt tusschen de zelfde Staten en het
Verbond der Hanzesteden. Op perkament.
1672. Traktaat, gesloten tusschen den Keizerlijken Minister en de Gedeputeerden van H. H. Mog.
1665.

Journaal gehouden op het schip: ide Zevemrouden
onder

O.
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het commando

van AÜCKE STELLINGWEBFF »

Luitenant-Admiraal van Friesland, door BoëTHiüs
GABBEMA, als schrijver op voornoemd schip.
Van meer waarde zijn een aantal stukken daarbij
gevoegd, bevattende resolutiën, acten, rendevous
en verdeelingen der vloot, benevens een nog kleiner
Journaal gehouden op het schip Westergoo in
1667.
1672. Een aantal belangrijke stukken rakende de belegering van Groningen en het innemen van Coevorden-,
allen overgezonden en geschreven door Prof. ABKAHAM MUNTING aan zijn schoonbroeder S. A. G A B BEMA.

1678.

Stukken, rakende het regt van cassatie der Militie.

B. FEIESCHE GESCHIEDENIS.
C.
1299. Jan I I , Graaf van Holland, bevestigt de voorChb.I126,134.regten, door Floris V aan die van Stavoren gegeven.
O.
1399. Accoord en voorwaarden van huldiging tusschen
Hertog Abrecht van Beijeren en Willem van OosChb. 281-292. tervant met die van Oostergoo en Westergoo; alsmede de Huldebrief zelf. Verbond van vrede van den
Chb, 374.
zelfden met Groningen en Ommelanden van 1411..
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Chb. 402.
Chb. 425.
Chb. 296.
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Verlenging van den vrede van Oostergoo en Westergoo met Vrouwe Jacoba in 1418.
Zoenbrief tusschen Hertog Jan van Beijeren en
gemelde kwartieren in 1421.
Huldiging van Hertog Albreeht door eenige deelen
der Zevenwouden.
Deze afschriften komen in één stuk achter
elkander voor.

G.C.
1417.
De Boomsch-Koning Sigismund bevestigt de regChb. 396.
ten, privilegiën en vrijheden der Friezen. Latijn.
C.
1441.
Copiën uit Hertog Arends brief van 1441 en 1532 ,
waarbij den Geestelijken verboden wordt, vaste goederen te erven.
G.C.
1453.
Accoord tusschen de Landen en Steden van OosChb. 546.
tergoo over het honden van jaarmarkten en het
onderhouden van wegen en wateringen.
G.C.
1456. Verbond van vrede of Gaarlegger tusschen de drie
Chb. 590.
Gooën tegen alle vreemde aanvechters van vrede en
vrijheid.
G.C.
1470. Certificaat van den Magistraat van Stavoren, dat ge Chb. 643.
durende een jaar lang alle geweld tusschen Oostergoo
en Westergoo ophoudt.
C.
1478.
Verbond van onderlinge bescherming tusschen de
Chb. 653.
Landen en Steden van Oostergoo en Westergoo.
C.
1478.
Verbond met Eduard, Koning van Engeland, waarbij aan Oostergoo en Westergoo en derzelver steden
Chb. 675.
vrijheid van handel en veiligheid van personen en
goederen wordt toegestaan.
C.
1479.
De Privilegiën, door Keizer Karel den groote en
Koning Willem den Friezen gegeven, door Keizer
Chb. I 682. Frederik geconfirmeerd en vermeerderd, ontheffende
hij hen van alle eeden aan de Graven van Holland
gedaan. Latijn.
C.
1487.
Handelsverbond van Koning Karel van Frankrijk
met die van Stavoren, waarbij dezen toegestaan wordt,
te allen tijde in Frankrijk te mogen handel drijven.
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Eeversaalbrief des Hertogs Albert van Saksen of
overeenkomst tusschen hem en de Landen en Steden
Chb. I 782. van Westergoo, over welke hem het bewind wordt
opgedragen.
C.
1498.
Extract uit zeker contract met den Hertog van
Saksen aangegaan.
G.C.
1504.
Accoord van Hertog Georg van Saksen met de
Bidders en Heerschappen van Friesland gemaakt,
waarbij hij van zijnen eisch, aangaande het ter leen
Chb.II 31, 235. ontvangen hunner goederen, afstaat, mits zij hem den
21 e " penning van hunne opbrengsten toestaan. Met
nog eene oude copie.
C.
Eeversaalbrief van gemelde Eidders en Heerschappen, waarbij zij den Vorst den 21 e n penning toeChb. 3 3 , 235. staan, onder beding van hunne goederen dienstvrij,
als eigen te zullen bezitten, en belofte van hem allen
bijstand te willen doen.
Met de namen dier Edelen, welke niet in het
Charterboek voorkomen.
C.
Chb.
C.

O.
C.
Chb.
C.
C.
Chb.
C.
Chb.

1498.

Hertog Georg gebiedt eenige dorpen, op klagten
van die van Sneek, om hare gewigten af te stellen
236.
en zich geene Stadsregten aan te matigen.
1507.
Statuten en verklaringen op de Ordonnantie van
den Hertog van Saksen, bij den Stadhouder, Graaf
Hendrik van Stolberg, gemaakt.
1513.
Namen der Heerschappen en opgave der Eenten,
welke zij den Hertog betalen.
1515.
Afstand van Hertog Georg van Saksen van zijn
305.
regt op Friesland aan Karel, Prins van Spanje, onder eenige voorwaarden, voor 100,000 Goudgulden.
1515.
Acte van Floris van Egmond, bij de aanvaarding
van zijn Stadhouderschap.
1517.
Privilegiën door Karel, Hertog van Gelder, aan de
349.
stad Sneek gegeven.
1520.
GeloofsbriefvoordeGedeputeerdenderStatenvanFries402.
land, 's Keizers partij houdende, aanZ. M. afgezonden.
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C.
1521.
Eemis en abolitie, door Keizer Karel gegeven aan
Clib. I I 427. eenige Edelen, die de Geldersclie partij tegen hem
gehouden hadden.
C.
1522.
Conditiën, op welke de Keizer dengenen, die hem
Chb.119, 432. nog geene hulde gedaan hebben, wil aannemen.
C.
Zending van Afgevaardigden naar de Gouvernante,
Chb. 121.
Margaretha van Oostenrijk.
C.
•——
Antwoord des Keizers op de artikelen van de
Chb. 123.
Gedeputeerden.
C.
1523.
Schikkingen tusschen 's Keizers Eaden en de StaChb. 447.
ten, ter onderlinge bescherming tegen de Gelderschen.
C.
•
• Eatifieatie van de punten en artikelen, bij de
Clib. 459.
Gouvernante aan de stad Sneek geaccordeerd.
C.
1524.
Artikelen met de antwoorden aangaande een acChb. 461.
coord met de Commissarissen van den Keizer.
C.
Commissie voor eenige Gedeputeerden des Keizers,
Chb. 143.
om zich op den toestand van Friesland te informeeren.
C.
Beversaal of Confirmatiebrief tusschen den Keizer
en de Landen van Friesland gemaakt, aangaande het
Chb.150, 484. keizerlijk beheer in deze provincie.
C.
1525.
De Steden van Friesland geven aan eenige persoClib. 502.
nen volmagt, om met de steden Deventer en Kampen
te handelen over de zware tollen.
C.
1527.
Nadere Doleantiën over bezwaren, door de Abten
Chb. 173.
van Lidlum en Gerkesklooster, Sybrant Eoorda en
Wythie van Camminga, als Gedeputeerden der Staten, aan den Stadhouder en Eaden overgegeven.
Met de antwoorden der Gouvernante.
C. 1527-1564.
Specificatie van alle Plakkaten, geregistreerd staande
in het Eegister van dien, berustende in de Kanselarij 's Hofs van Friesland.
O.
1527.
Oude aanteekeningen over het onderhoud van Zeeen Binnendijken door die van "Wymbritseradeel.
C.
1532.
Verklaring van de Prelaten aan den Stadhouder
Chb. 610.
en Eaden, dat zij niets zullen toestaan, dat strekt
tot verkorting van hunne privilegiën.
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C.
1532.
Procuratie aan Gedeputeerden, om met de steden
Chb. II 614. Deventer en Kampen over zekere Tollen te handelen.
O.

1534.

Verzoek van den Dijkgraaf Friderich van Grombach, nopens het herstellen der vijfdeels zeedijken.

C.
1535.
Ordonnantie aangaande een op te rigten korps
Chb. 674.
van den derden man, door de Staten toegestaan.
O.
1537.
Acte van de Gecommitteerden des Keizers, verklarende geen genoegen te nemen in het antwoord
Chb. 713.
der Staten op Z. M. voorstel tot het inwilligen van
zeker propijn. Op perkament.
C.
1538.
Het Pluimgraafschap voor den tijd van drie jaren
Chb. 755.
verpacht.
Min.
1539.
Artikelen van doleantie, door de Gedeputeerden
Chb. 730.
namens de Landen van Friesland aan den Stadhouder en het Hof overgeleverd.
C.
Verschillen tussclien de Staten en den Eentmeester.
G.C.
•
Uitspraak wie Paijezijl moeten onderhouden.
Chb. 744.
C.
Credentiebrief, instructie enz. voor de Gedeputeerden naar de Vrouwe Gouvernante: Dekema,
Chb.760,61,62.Douma en Heringa; benevens eene belofte des Keizers wegens het niet vervolgen der gratuiteit van
40,000 Gulden
G.C.Chb.765.
Ordonnantie op het stuk der Eeviesen.
C.
1540.
Procuratie op Mr. Sikke Dekema, om afsclirifChb. 204.
ten te bekomen van het Landboek van Kempo van
Martena enz.
O.
~—
Stukken over den Aanbreng (de Floreenrente of
belasting) van Friesland.
O.
Procesverbaal van de Commissarissen des Keizers
r
M . Carel van der Nitshem en D r . Hector van Hoxwier, om af te doen 't geen tegen de previlegiën en
Chb. 780.
traktaten gedaan is. Met de procuratie der Gedeputeerde Staten aangaande deze zaak.
C.
— Instructie voor Maximiliaan van Egmond, StadChb. 805.
houder van Friesland, Groningen en Overijssel.
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O.
1542.
Contract tusschen den Prelaat van Oldeklooster en
Clib. I I 845. de stad Bolsward, aangaande de Makkumerzijl.
C.
Ordonnantie van den Stadhouder op het verkooChb. 847.
pen van vaste goederen van kerken, minderjarigen enz.
G.C.
Artikulen als costumen in acht te nemen bij het
Chb. 840, 849, voeren van Processen, benevens de costumen, die
860, 862. in Baarderadeel gevolgd worden enz.
C.
Het zelfde stuk met daar achter gevoegde Costumen
van Friesland.
O.
Specificatie en declaratie dergenen, die ten verzoeke van Douwe van Burmania c. s. uit de grieChb. 865.
tenijen en dorpen van Oostergoo te Leeuwarden zijn
vergaderd geweest.
O.
Procuratie van de ingezetenen van Oostergoo op
Chb. 866.
Mr. Syds Tjaarda en Haring Heringa.
C.
Acte rakende het plakkaat over de teruggave der
Chb. 873.
goederen, weleer tot godsdienstig gebruik bestemd.
C.
Specificatien van Huisrenten en Stedepachten in
Friesland tot den aanbreng.
G.C.
1543.
Verzoek der Volmagten van Oostergoo tot het uitschrijven van eenen Landsdag, om te handelen over
de zamen te stellen Registers der Xüreestelijke goeChb. I I I 1.
deren (Beneficiaal-boek).
—
2.
Benevens een Eequest van Frans van Eoorda, Grietman van Wymbritseradeel deswegens, met het ant—
3.
woord van het Hof.
O.
•
Verzoek van de Gouvernante, om een vaandel
Chb. 25.
knechten nog twee a drie maanden in dienst te houden.
G. C.
•
Extract uit den aanbreng van de Beneficiaalgoederen
in Westergoo.
C.
1544.
Artikelen, welke in proceduren als costumen worChb. 60.
den geallegeerd.
C.
1545.
Propositie van D r . L. Schoer, President van den
Secreten Eaad, aan de Staten, om den Keizer 60,000
Chb. 6 3 , 65. Gld. op te schieten, tot dekking der oorlogskosten
tegen Gelderland enz.
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C.
1545.
De Staten aecordeeren den Keizer de gemelde som,
Chb. III 77. onverkort hunne traktaten.
O.
— 78.

Acceptatie van deze toegestane som,
door de Koninginne Eegentes Maria.

G.C.
— 65.

Beversaalbrief, waarbij de ingezetenen de belofte
van trouw aan den Keizer afleggen.

O.

Artikelen en doleantiën, begeerten en verzoeken,
door de Staten aan de Koningin bij haar bezoek te Leeu-

— 69.

warden overgegeven, met de antwoorden op de plique.
Door Koningin MAUIA eigenhandig onderteekend.

G.C.
— 76.

Commissie van den Keizer op Gerrit van Loo om
de 60,000 Gld. te ontvangen, met de Bekening dier
gelden enz.

C.
— 83 , 84.

Instructie voor D'. Hector van Hoxwier, President
te Utrecht, van de Gedeputeerde Staten, met de
missive door hem teruggeschreven. 2 exx.

O.
— 87.

Assignatie voor Douwe van Burmania en Kempo
van Donia voor gevaceerd hebbende dagen in der
Heerschappen gemeene zaken.

O.
— 97.

Kequest van Gedeputeerden aan de Gouvernante
tot afdoening van den honderdsten penning. Met
het orig. geteekende appointement.

C.

Namen der Edelen, die met Z. M. verschil gehad
hebben omtrent den 21 e n penning van de opkomsten
der onroerende goederen en die daarvan bevrijd zijn.

C.

1546.

afgegeven

Commissie voor Wynand van Breijll, Land-Commandeur der Duitsche orde van Biessen, als Lui—108.
tenant-Stadhouder gedurende de afwezigheid des Graven van Buren.
G.C.
1547.
Copia Litterarum subdelegationis in personas Francisei Sonnii, S. T. Prof. et Lamb. Guillielmi J. C.
Lic. pro Abbate conventus Lidlum.
G.C.
1548.
Commissie voor den Heere Jan van Ligne, Grave
— 130.
van Aremberg, tot Stadhouder-Generaal in Friesland.
Met eene copie.
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C.
1548.
Verbond tusschen Keizer Karel V en de Stenden
Chb. I I I 133. van het Duitsche Bijk, te Augsburg gesloten,
C.
1549.
Procuratie der Steden op Pieter ïjallings naar
•—163,
Utrecht, ter vernieuwing der Commissie des Stadhouders en der Baden.
C.

Procuratie der Staten, om te Amsterdam of elders
11,000 Gld. op rente te nemen.

Min.

Credentie-brief voor de Gecommitteerden, die naaiden Keizer zullen gezonden worden.

Min.
—164.

Bequest van de Steden, om als vierde lid eene
afzonderlijke stem in den Staat uit te maken.

G. C.
—166.

Missive van de • Gouvernante aan den Stadhouder
en Baden.

O.
—166.

Antwoord der Staten op het voorstel van denKeizer. Met twee geauth. copiën.

C.
— 169.

•

C.
•
— 171.

Gedeputeerden

Brief van de Gouvernante aan de Staten om het
Verbond van Augsburg aan te nemen. 5 afschriften,
waarvan een geauthentiseerd.
Missive van den Keizer en Koning aan de Staten,
om hunne Gedeputeerden naar Brussel te zenden.
De Staten ratificeeren en approbeeren het Verbond
van Augsburg onder conditie.

C.
•
—173.
C.
—174.
G. C.
—175.
C.

Commissie en instructie voor de
naar den Keizer.

•

Ontwerp van den Eed, welken Friesland bereid
is aan den Prins van Spanje te doen.
Geloofsbrief door de Staten gegeven aan hunne
Gedeputeerden naar den Keizer.
C. 176
Instructie voor deze Gedeputeerden.
C.
Commissie van Philippus, Prins van Spanje, op
den Grave van Aremberg, om in zijnen naam den
— 178.
Eed aan hem in Friesland af te nemen. Met een
aantal andere stukken in dezen bundel.
C.
1549.
Bijlegging van de verschillen tusschen de Steden
en de Landen of grietenijen.
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Oorzaken van de verschillen tusschen Z. M. en de
Landen van Friesland.
G.C.
1550. Eed, gedaan bij de Gedeputeerden der Staten in
handen van den Stadhouder aan Philippus, Prins van
Spanje, Erf heer dezer landen.
Op een groot vel perkament.
C.
——
Eed van den Stadhouder, uit naam van gemelden
Prins, aan den Lande van Friesland gedaan. 5 afschriften.
O.
——
Ratificatie der Staten van het Verdrag, door KeiChb. I I I 174. zer Karel te Augsburg gemaakt.
— 187.
Eén orig. exempl. geteekend, en met drie zegels
der Prelaten voorzien; benevens nog 4 copiën.
C.
Antwoord der Gedeputeerden aangaande het re—188quest der Steden, om mede stem in den Staat te
hebben.
Min.
Artikelen door Gedeputeerden aan den Hove overgegeven.
Min.
——• Verklaring en specificatie der vacatiën op de
Landsdagen enz.
G.C.
Eequest van de Prelaten, om verschoond te blijven van de contributie tot het Concilie van Trente.
G.C.
1553. Advertissement van den Hove tegen de Herdoopers
— 307.
en Sectarissen.
O.
1554. Procuratie op eenige heeren, om het Landboek
te corrigeeren en voort te zetten.
G.C.
Extract uit de artikelen, door de Gedeputeerden
overgegeven.
G. C.
Interpretatie op de difficulteiten bij de Inquisiteurs
te Leeuwarden.
G.C.
1555. Wederzijdsche Eeden van en aan Koning Philips
— 378.
en Friesland.
O. met Z. en C. Verscheidene commissiën, aanstellingen van Pries1557 tot 60. ters enz. door den Bisschop van Luik en anderen.
O.
—

1549.

1558-65. Vier Commissiën voor de Gedeputeerden tot de
427.
doleantien. Met nog eene G. C.
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C.
1558. De Steden van Friesland consenteeren de propoChb. I I I 4 2 8 . sitie, om den Koning een geschenk te doen, naar
de grootheid van de Landen. 2 exx.
O.
1559.
Bequest van Gedeputeerden tegen den Pluimgraaf
— 450.
Caspar de Louw.
C.
Aanschrijving van den Koning tot het zenden van
— 462.
Afgevaardigden naar Gend, ter vergadering der Staten Generaal.
O.-520. 1560. Consent om den Koning 50,000 Gld. toe te staan,
O.
Protestatie, dat het geschenk aan den Koning de
— 529.
privilegiën der Staten niet zal verkorten.
O.
Procuratie op zeven Gedeputeerden der Staten,
om met den Stadhouder te handelen over 's lands
zaken.
Min.
1562. Artikelen van Doleantie.
O.enC.Z.1563.
Missive van de Geestelijkheid tegen het contri— 587, 89. bueeren tot het Concilie van Trente.
Met een origineelen Brief der Koningin.
G.C.

1564.

Commissie op HESSEL AYSMA om het Landboek

te reformeeren enz.
Met een bundel origineele stukken betrekkelijk
het Landboek.
C.
•
Artikelen van doleantie van Gedeputeerden aan
— 623.
den Stadhouder en Raden, met de antwoorden daarop ontvangen. 3 geauth. copiën.
C.
1565. Institutie van Sneek.
C.
Epistolae Episcopi Traiectensis ad Praelates Frisiae. 2 exx., waarvan een geauth.
Met het antwoord der Geestelijkheid. 3 exx.,
waarvan één, als origineel, geteekend.
O, en C.
Nog acht Missives van en aan den Bisschop en
de Prelaten, deels copie, deels origineel, zijnde deze
laatsten zeer net en met vele handteekeningen en
eenige zegels voorzien.
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Pak C. FEIESCHE GESCHIEDENIS (Vervolg).
Min.

1566.

Missive van eenige Edelen, te Leeuwarden vergaderd, aan den Stadhouder. 2 exx.
G.C.
Declaratiën van de Hertogin van Parma nopens
de geconfedereerde Edelen.
C.
Order tot betaling der vacatiën van de Steden bij
het doen van den Eed aan den Koning.
O.
Commissie voor de Gedeputeerden tot de doleantiën.
O.
1567.
Eequest aan den Stadhouder omtrent de religie
en inquisitie.
C.
Eequest van Gedeputeerde Staten aan de Hertogin
om vrijheid van religie. Met het 'weigerend appointement daarop.
G.C.
Commissie van den Koning op Livius Everard en
Chb. I I I
Jan CharJes, om informatiën te nemen omtrent de
717,723.
beroerten.
O. en C. 1568.
Zeven Missives van de Gedeputeerden betrekkelijk
den dood van den Stadhouder van Aremberg. De
meesten origin. en geteekend.
C.
1569
Plakkaat, verbiedende het koopen van eenige ak— 770.
tien, goederen enz. van geëxecuteerden of gebannenen
wegens oproer.
C.
1570.
Publicatio Concilii Tridentini.
C.
Opgaven van eenige Grietenijen en Steden omtrent
— 837.
de schaden en verdronkenen in den Allerheiligen-vloed.
0.
Eequest van den dorpe Bergum over het incorpo— 837.
reeren des Kloosters door den Bisschop.
G. C.
Abt Johannes van den Cistercienser orde in Lingen
geeft procuratie aan den Abt van Minterna, om de
belangen der orde in Friesland en Groningen te behartigen.
C.
1570.
Notarieele Acte van insinuatie van de Steden aan de
— 831.
Landen over het opbrengen van penningen.
O.
1571.
Missive van eenige Gecommitteerden tot de rekeningen.
V. x. E.
20
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C.
1572.
Verbaal van 't verhandelde omtrent het onderhoud
Chb. III 900. van vier vaandels knechten. 2 exx. met nog drie stukken daartoe betrekkelijk.
C.
Stukken rakende de verschillen tusschen de Buiten— 919,
dijksters en de ingezetenen van Westergoo.
931, 40.
Grootendeels afgeschreven en geteekend door
de hand van den historieschrijver P. WINSEMIUS.
C.

1573.

Instructie voor Watze van Camminga, als gelastigde naar den Hertog van Alva.

C.
— 955.

Eequest van den zelfden, namens den Lande aan
den Gouverneur gepresenteerd. 2 exx. met de apostffle.
G.C.
1577.
Ammunitie, gevonden op het Blokhuis te Stavoren.
G.C.
1578.
De Landen staan den Steden toe, bij provisieeene
—1210.
vierde stem in den Staat uit te maken.
G.C. en C.
— 1214.
G.C.
1579.
Chb. IV
113.
G. C.
— 5.

Ordonnantie van den Aartshertog Matthias aangaande het bezetten van het Kasteel te Leeuwarden.
Stukken aangaande de oude Heeren Baden in den
Hove van Friesland, die gesuspendeerd zijn, en die
de uitoefening van hunne bediening geinterdiceerd was.
De Steden van Friesland voor ditmaal als vierde
!
lid van den Staat toegelaten.

O. en C.

Een bundel stukken betrekking hebbende op de
aanneming der Unie van Utrecht door de Staten van
Friesland.
Deels copie, deels origineel, meest allen in
het vierde deel van bet Charterboek voorkomende.
Stukken betrekkelijk het afstellen van de Eekenmeesters en het benoemen van nieuwe Gedeputeerden
en Secretaris Eco Isbrandi.

O. en C.
— 36, 77.
O.
— 38.
O.Z.
— 46,

1579.

Eequest van de Gedeputeerde Eaden aan den
Aartshertog Matthias.
De Priorinne van Nijeklooster magtigt den Prior,
om voor hetzelve in regten te ageeren.
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O.Z.
1579.
De Stadhouder Eennenberg transporteert aan de
Chb. IV 87. Staten de goederen van het Bisdom Leeuwarden en
het Hasker convent.
G.C.
— 80.

Ordonnantie tot het vinden der Contributie tot
den oorlog.

G.C. en O.
— 85.

Missive aan Gedeputeerde Staten, om 26,000 Gld.
op te brengen aan de Unie, voor 14 vaandels
knechten en 600 ruiters.
Min.
1580.
Verklaring van de Landen omtrent het verschil met
de Steden.
Min.
•—•—•
Eesolutie omtrent de Landmagt in staat van
oorlog.
O.
Aanschrijving, om den derden man op te roepen
—118.
en in de wapenen te oefenen.
C.
Advies der Gedeputeerden tot de Unie omtrent het
—131.
opiïgten van eenen Landraad.
C.
1581.
Punten en artikelen betrekkelijk het beleid der
— 238.
Justitie, Politie, Dijken, Eeligie enz. enz. door Prins
Willem aan de Staten voorgedragen. Met de antwoorden van de Gedeputeerden.
O.
Provisioneele Ordonnantie van Prins Willem aan— 241.
gaande deze zaken.
Fraai origineel met handteekening en zegelwapen.
O.
Eene dergelijk fraai bezegelde Ordonnantie van
— 248.
Prins Willem I omtrent het verkiezen van Gedeputeerden.
O. en C.
Acte van den zelfden aangaande de commissie van
de Gedeputeerden. 2 exx.
G.C.
Declaratie van den Hove, dat Politie en Justitie
— 250.
niet gescheiden kunnen worden.
C.
Eed bij de Wakers te doen.
C.
1582.
Bemiddeling der geschillen tussehen Gedeputeerde
Staten en het Hof.
O.
Besoignes omtrent het doen van den Eed tot afzwering van Koning Philips.
O.Z.
1582.
Twee Missives van îiançois, Hertog van Anjou,
20*
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ten geleide van plakkaten, om den vijand geen toevoer te doen, en om de quota van 300,000 Gld. op
te brengen.
O. Z. C. 1582.
Missives van den Prins van Oranje, artikelen,
conditien enz. belangende het veranderen van Garnizoen in Harlingen.
O.
1583.
Proceduren van 't Collegie tegen den gewezen Grietman Johannes Petrus Sannes.
G.C.
Slot van de Kekening van het klooster Aengium
(bij Berlikum).
O. 1585-95.
Stukken, rakende de Akademie te FraneJcer en eenige
Predikanten.
O. Z.
1586.
Acte van den Stadhouder aangaande eenige uitgewekene personen.
C.
Raadsbestelling der stad Eraneker.
G.C.
1587.
Appointement van den Stadhouder Verdugo, op het
request der gevlugte Geestelijkheid, om betaling der
achterstallige huren.
O.Z.
Origineele en gezegelde brief van Koningin Elizabeth aan de Gedeputeerde Staten.
O.
1588.
Commissie van Gedeputeerden op Kempo van Do-e
nia en Abel IVanckena, aangaande de 'Äkademie t
Franeker.
O.
1590.
Memorie van het gebesoigneerde te Delft, door
Chb.IV761. Hiddema en Jacob Jacobsz.
C.
1591.
Missives aangaande het wapenen en wachthouden
ten platten lande.
C.
Ordonnantie om de huizen, schuren, riedmeren,
— 780.
hooischelven enz. te doorzoeken, of zich daarin ook
soldaten van den vijand verbergen.
C.
1592.
Instructie voor Siinon Meijnertz en Vitus Kam— 792.
minga, uit het leger voor Steenwijk naar de Staten
Generaal en naar die van Holland afgezonden.
O.
— 793,

Commissie voor Epo Jacobsz. Juckema tot het
doen van besteding van aardewerken aan de schans
te Zoltkamp.
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C.
1593.
Instructie voor Johan van Hottinga ter Staten
Chb.IV850. Generaal; met een orig. brief van dezen met zegel.
C. M.
Punten door de Gedeputeerden op den Landdag
— 875.

overgegeven, en het antwoord daarop. Metdeminute.

O.
Conditiën en bestekken van het slaan van 100
— 834, 38. roeden paalwerks bij Stavoren.
O.
Eesolutien der Staten nopens den staat der schul— 848.
den van den Landschappe.
O.
1595.
Bequest van de Garde van zijn Genade. Met vele
handteekeningen.
O.
Acte van verkooping van landen , door Gedeputeerden aan Tjalling van Syxma, Grietman van
Barradeel.
C.
1596.
Eesolutie van de Staten van Oostergoo en Westergoo, waarbij zij eene vorige resolutie, aan de
afgezondenen ter Staten Generaal medegegeven, bekrachtigen.
C.
1597.
Instructie en ordonnantie voor den Provincialen
— 965.
Eade.
G. C.
Eesolutie van Gedeputeerden, waarbij de Hop— 971.
lieden en Soldaten de Servies-gelden worden toegezegd.
C.
1599.
Gedeputeerde Staten stellen Duoo MARTENA en
BAERTHE IDSAERDA schadeloos wegens mogelijk ongeval bij hunne commissie naar Steenwijk.
G.C.
Informatien op de gelegenheid van den zeedijksvoet van Sexbierum naar 't Bildt.
O.
Ordonnantie op de J a g t , het Visschen, de Boo—1049.
men enz.
C.
De Staten aangemaand tot het voldoen van het
—1046.
furnissement tot stuur van den oorlog.
C.
Eesolutie der Zevenwouden, waarbij hunne Gedeputeerden gemagtigd worden, een omslag over de
ïloreenrente te doen.
O.
1599.
Eesolutie, waarbij de Staten voor hunne quota
— 1055.
consenteeren in de Petitie van 300,000 Gld.
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O.
1601
Acten van, voor en tegen 's Lands Secretaris
Chb. IV
Eco Isbrandi.
1104-22', 26.
O. Z.
Acte betrekkelijk het opgraven der vaart van Leeuwarden naar Harlingen.
O.
1603.
Project van eene Kamer van Eevisie, gemaakt bij
— 1255.
de Gecommitteerden van Friesland en Utrecht. Met
vele handteekeningen.
C.
Generale petitie van den Eaad van State voor
— 1263.
1604.
O.
1604.
Stukken, rakende het verschil tusschen Graaf Willem
— 1273.
Lodewijk en de Gedeputeerden over het aanstellen van
Capiteinen, subalterne officieren, het geven van
patenten enz.
O.
1610.
Uitspraak van Stadhouder en Eaden over de verChb. V 169.
deeling der -J- part van de contributie der Steden.
G.
1610.
Namen der Grietenijen en Grietslieden in Friesland.
O.
1615.
Instructie voor den Holtphester Sybrand van Burmania. Met eene copie.
O.
1616.
Missives van Gedeputeerden tegen het afdanken
van krijgsvolk.
C.
1620.
Memorie van de Floreenrente en het Corporgeld.
C. 1621, 26, 27. Staten van Oorloge.
C.
1642.
Frieslands Octrooi om op de Oost-Indiën te han— 471.
delen.
G.C.1643,67.
Octrooi wegens 't heffen van eenige middelen te
Bolsivard.
C.
1645.
Opgave van de Muntspeciën in 's Lands kassa.
C.
1662.
Eesolutie van Gedeputeerde Staten rakende het
— 673.
begeven van ambten.

Pak D. BELANGRIJKE STUKKEN BETREKKELIJK FRIESLAND.
Liber Q/uartus Worpen TJiaboritJia Cïtronicon Frisiae,
in Latinum a me Historico WINSEMIO,
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Aangaande de gansche Kronijk van Worp van Thabor
zie men de Voorrede van het tweede deel van het Charterboek,
fol. 76. Boek 1—3, in 't Latijn, is in 1847 en boek 4 , in
'tNederd,, in 1850 door het Friesch Genootschap in het licht
gegeven.
Leges antiquae Frisiorum conscripta manu DOUSAE patris et filii.
Dit is eene Plat-duitsche vertaling van een gedeelte der
Oude Friesche Wetten, in de uitgave van Wierdsma, 1782, §1
tot § 80, bl. 17—103 van net l e deel.
Kort vertoog van des Bildts toestand, van de eerste bedijking in
1505 tot 1631.
Bij dit handschrift, waarvan ook op het Bildt en elders afschriften bestaan, door mij op bl. 87 der Nasporingen betrekkelijk de Middelzee vermeld, zijn nog verscheidene losse stukken gevoegd, als: de Acte van bedijking, eene kaart, meting
en opgave der grootte, requesten aan den Hove enz.
Annotatien van ANDKIES GEYSS van Oldeboorn, omtrent duyren
tyt, dat hoge water, harde winters enz., van 1557—1569.
Eenige historische Aanteekeningen van den Abt SIBEANDUS H A E DEKWIJCK, afgeschreven door de hand van den geschiedschrijver
WINSEMIUS, loopende van de jaren 1559—1576.
Een Bundel requesten, remonstratiën en klagten van Gedeputeerde Staten tegen den Utrechtschen Commissaris of Inquisiteur
WILLEM VAN DER LTNDT, met verscheidene oorspronkelijke stukken en partikuliere zaken daartoe betrekkelijk.
Excerpten uit de Memoiïën van den Griffier MATTHYS HEIJMANS.
Deze belangrijke geschiedkundige aanteekeningen van zaken,
te Leeuwarden van 1571 tot 1580 voorgevallen, zijn geschreven
door de hand van WINSEMIUS.
Origineel Proces tusschen eenige Heeren Doleanciers, contra de
Heeren Gedeputeerden en die naast vier jaren in de regering zijn
geweest. 1584.
Historische Aanteekeningen aangaande eenige Krijgsverrigtingen
ten tijde van Graaf WILLEM LODEWÏJK, 1585—1593.
Een Bundel Oost-Friesche zaken, 1595.
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Kegister van stukken tot
van Friesland.

Utrecht behoorende, waaronder ook

Vijftien stukken betrekkelijk de Heerlijkheid Ameland en derzelver
bezitters, VAN CAMMINGA , onder welke, behalve eenige Testamenten
van Erfheeren, zelfs origineele geteekende en gezegelde Brieven van
Keizer LEOPOLD voorkomen.
Stukken betrekkelijk den Boedel van Prins WILLEM I van Oranje.
Genealogische Aanteekeningen omtrent de geslachten CAMMINGA ,
EYSINGA, HERMANA

enz.

SiEKANDi SICCAMA, Fr. 3. Ut. D r . Commentari Sacrorum, seu
de Festis Eomanis (Fragmentum).

Pak E. PRIESCHE ZAKEN.
Akten, Handelingen, Proces-verbalen enz. van de Landsdagen van
Friesland van de jaren 1523, 26, 32, 37, 39, 40, 4 3 , 4 5 , 46,
49, 54, 60, 67, 88, 90, 91 en 92.
Meest allen in het Charterboek afgedrukt.
STUKKEN ZONDEE DAGTEEKENING.
Propositie van den Keizer, met de Antwoorden van 's Lands
Volmagten.
Voorslag tot vereeniging der questiën tusschen de Landen en
Steden van Friesland.
Eesolutien bij de drie Gooën genomen.
Artikelen en ordonnantie op de Boterwagen.
Protestatie tegen de Plakkaten, vooral op de Munte.
Instructie wegens het Garnizoen in Slooten.
Brief over de opdragt der Nederlanden aan den Koning van
Frankrijk.
Brief over het aannemen van den Hertog van Anjou.
Punten van den Eaad van State, nopens de Landmagt.
Kequest van Graaf WILLEM LODEWTJK aan 's Lands Volmagten.

Wumkes.nl

F.

GESCHIEDENIS VAN LEEUWARDEN.

323

Gezantschap van WIJTTHIE VAN CAMMINÖA naar Engeland.
Benevens nog ongeveer honderd losse stukken, zonder dagteekening of van weinig waarde, waaronder vele minuten, eenigen
beschadigd en allen copien.

Pak F. STUKKEN BETEEKKELIJK DE GESCHIEDENIS VAN LEEUWARDEN.
C. 1427-63. "Vijf copiën: de stad Leeuwarden gemagtigd om
Chb. I 4 7 1 , te mogen regten, wat daar geschied; bestanden
607, 605.
tussehen Leeuwarden en Dokkum; Vrijgeleiden enz.
Met duplicaten.
C.
1432. Die van Oldehove en Hoek verklaren te zullen
— 497.
wezen onder een Stadsregt met Leeuwarden.
C.
1435. Accoord, waarop Oldehove met Leeuwarden is
— 511.
vereenigd.
G.C.

1485.

Missive van SYDS TJAAEDA, Grietman van Dan-

— 727.

tumadeel, Leeuwarden waarschuwende, om zich van
alle geweld te onthouden.
C.
1495. Missive van Keizer MAXIMILIAAN aan de Stad,
om 150 Gld. ten dienste van het Eijk te contribueeren. Met een naderen Brief deswege.
C.
1515. Eed door de stad Leeuwarden aan den Prins van
Chb. I I 314. Spanje gedaan.
C.
1517. De Stad begiftigd met eenige renten, landen,
— 340 - 60.
stinzen, huizen enz. om daarmede hare wallen en
poorten te versterken.
C.-478 1524. Privilegiën van Keizer KAREL aan Leeuwarden.
C.
1533. Tol op den Zwarteweg, door den Hove toege— 636.
staan voor drie jaren.
O.
1540. Bequest van Leeuwarden nopens de Wijn- en
— 811.
Biertappers.
C. 1545 - 83. Eesolutiën van de Steden van Friesland genomen
door hare afgevaardigden op het Stadshuis te
Leeuwarden,, nopens het zenden van Gecommit-
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teerden op de Landsdagen van de jaren 1531, 45—
50, 56, 59, 69, 70, 78, 83.
C.
1561. Statuta et Ordinationes Episcopatus LeovarChb.lTI545. diensis.
Schot. Tab.50.
C.
1564. Acht copie Missives van de Hertogin aan de
Chb.111630. stad Leeuwarden, betrekkelijk het aanstellen van
eenen Bisschop.
O.
1564. Twee orig. Protesten van Gedeputeerde Staten en de
Begering van Leeuwarden tegen ' het oprigten van
een Bisschoppelijken Stoel.
O.
Twee andere orig. Protesten van de zelfden tegen
het zelfde voornemen.
G.C.
1565. Verzoek aan den Koning om eene nieuwe Canselarij te bouwen, waarvoor de Staten 3000 Gld.
— 656.
aanbieden, mits de Stad 800 Gld. geve, door den
Hove geaccepteerd.
O. Handschr. Ephemeiïdes Leovardienses. Verhaal van het gepasseerde binnen Leeuwarden in de jaren 1566, 1567
en 1568, door ANTHONIÜS JOOSTZ. , Notarius. Met

O.

C.

G.

eenige daarbij behoorende stukken aangaande de verbondene Edelen.
In 1861 door den Heer Mr. W. W. BUMA
uitgegeven in de Vrije Fries, IX 3871574. CuNEKüs P E T E I , Bisschop van Leeuwarden, en de
capitulares van St. Vitus continueeren D r . Simon Polman in zijne bediening van hunnen Pensionaris,
Advocaat en Notaris, op een jaaiiijksch traktement
van 50 Gld.
1577-82.
Acht aanschrijvingen aan de Stad van den Stadhouder en het Hof, over het brengen der Granen in de
Steden, oproepingen tot den Landsdag, Heffingen enz.
1578.

Brief

van

JAN VAN MATHENES VAN WYBISMA,

Maarschalk op den Blokhuize te Leeuwarden, betrekkelijk de verwoesting der Blokhuizen, welke hij
voor de algemeene zaak wilde behouden, enz.
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O. en C. 1580.
Commissie op den Burgemeester AEDJE L A M Eekhoff, G. Be- BEETS , om het Blokhuis met list of met geweld in
schrijv.v.Leeuw. te nemen. Benevens eenige daartoe betrekkelijke
I 388.
stukken.
O.
1581.
Bepalingen omtrent het onderhoud der Armen te
Leeuwarden in vereeniging met het Zoete-NaamJezus-Gilde. Met een aanslag van het Armegeld
voor de Gildebroeders.
C.
1581.
Ordonnantie van de Wacht der stede LeeuChb. IV
warden.
263, 273.
Zeer net met roode hoofdregels.
C.
Missive van den Luit. Stadhouder de Merode
aan de Stads Begering aangaande de Vrijbuiters.
G. C.
Antwoord van de Stad omtrent het invorderen
van de Convoijen en Licenten op de inkomende en
uitgaande goederen.
O.
Reglement of order op het Waken en IJsen.
Met nog 8 stukken, meest copiën, hiertoe
betrekkelijk.
CO.
1587.
Informatiën tegen LODEWIJK Fox; met een origin.
brief van Burgemeester

O.

1590.

C.

1591.

— 764.
C.

1596.

C.
1610.
Chb. V 166.

ALBEBT

EUEIITS

BONEK

daarover.
Stukken rakende de verschillen tusschen EUABDUS
ACKONIUS en eenige andere Kerkendienaren te
Leeuwarden.
Verzoek en ordonnantie van de Eegering en de
Hoplieden der stad aan den Hove, om zich geen
bewind aan te matigen over zaken, de policie en
bewaring hunner stad betreffende.
Missive van de Eegering der stad aan den Stadhouder en de Gedeputeerden nopens de Eaadsbestelling.
Artikelen nopens het gebruik en onderhoud van
's Lands Tucht- en Werkhuis.
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Pak G.
I. PAETIKÜLIEEE FRIESCHE ZAKEN.
C. 1447-1507.

Stukken betrekkelijk het Nonnenklooster Bethaniën te Tjummarum.
C.
1449. Contract omtrent de Anjumer en andere zijlen in
Oost-Dongeradeel.
G. C.
1482. Overdragt van het onderhoud van Bergumerdam
Chb. I 715.
aan 't Convent te Bergum.
C.
1484. Testament van Bocke Aytta.
C. 1504-54.
Betrekkelijk eenige Privilegiën, door de Saksische
en Bourgondische Heeren aan de stad Franeker
verleend.
C.
1535. Sententie voor Andries Clases, om als Wederdooper onthoofd te worden.
O.Z.
1537. Twee koopbrieven van eenige veenen te Oostermeer
en Opeinde, met den Consentbrief. Op perkament
en met zegel.
C.
1545. Legitimatio Folkardi et Mariae Aytta, per Carolum V, Imp.
Min.
1555.
Brief van credentie voor Pieter Eioerdsz, Secretaris der Staten, Advokaat en Notaris.
O.Z.
1566. Brief van Leeuwarden over eene Missive vanKeijnold van Brederode, aangaande het graven van eene
Schot. Hist. nieuwe vaart, met daarbij gevoegde Procuratie op
fol. 701.
Tjomme Wybes Bollema, om zich daarnaar te informeeren.
O.Z.
1561. Consent van Laas Glins, Grietman van Menaldumadeel, op 14 einsen zaadlands.
C.
1562. Ordonnantie van het Last-, Ton- en Bakengeld
Chb.III578. op de Scholbalg.
O.Z.
1564. Voorschrijvingsbrief van Edzart en Chiïstoffel, Graven van Oost-Friesland, aan Mr. Bernardus Meppen,
Kector te Emden.
O.
1566. Eequest van Mentze Bnwema en Sybolt Aysma,
als Voogden der kinderen van HESSEL VAN AYSMA ,
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ter bekoming van zijne achterstallige vacatiën enz.
Met drie daartoe behoorende stukken.
O.

1570. Citatie op den Abt van Lidlum over eenige achtergehoudene goederen, toebehoorende aan de Proostdije
van het Sant te Bolsward.

O.

Vier acten, waarbij aan vier geestelijke personen
pensioenen van 600 en 100 Gld. worden verleend,
onderteekend door vier Kaden in het Hof.
De Keldermeester van het klooster van Stavoren
en Hemelum klaagt aan den Bisschop van Leeuwarden over de aanmatigingen van KEGNEKUS H O P -

C.

PEKUS, namens JOACHIM HOPPERUS.

O.

?

O.
G.C.

1576.

Eequest van den Abt van Oldeklooster aan CASPAR EOBLES, om verligting van aardwerk aan de
Schans te Makkum.
Kequest van de Geestelijkheid van het Convent te
Bergum aan den Hove.
Extract uit het Testament van VIGLÏUS VAN AYTTA

VAN ZWICHEM nopens Peeter Teetlum en Hector,
Bucho, Folkert en Wibrandus Aytta.
C.
1578. Protest van Foppe Gabbes tegen Gedeputeerden
over de voordeelen van eene Prebende te Marrum.
O.enG.C.1579. Twee stukken belangende het suspendeeren van den
Griffier Pieter van Eemskerk.
O.
Feike Tatmans, Grietman van Utingeradeel, tot
Gedeputeerde Staat genomineerd.
C.
1582. Privilegie op het maken van Salpeter.
O. en C. 1583.
Narratio van 't geene den Griffier Boudimont met
Octavian Horian is wedervaren. Met vier origin.
stukken daartoe betrekkelijk.
C. en 0.1588Stukken in de zaken tegen de erfgenamen van
1611.

den President HESSEL VAN AYSMA.

O.Z.

1592. Bevel van Gedeputeerden aan Hobbe Hermana,
•wegens het weigeren van den Eed.
O. en C. 1594. Stukken rakende den twist tusschen den Stadhouder, Graaf WILLEM LODEWIJK, en CAERLKOOEDA.
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1594.

Chb. IV 861.

0.-863.
O.
1595.
O.

1595.

O.

1599.

— 1045.
O.
1609.
G.C.

1614.

O.Z.

1615.

O.

1618.

O.

1627.

O.

1628.

C.

1634.

O.

1639.

O. en C. 1660.
O.
1664.

Acte der Geestelijken van Friesland, waarbij zij
aannemen oplossingen te geven omtrent de van hen
afkomstige goederen, mits genietende een jaarlijksch
onderhoud. Met de handteekeningen van de voormalige Prelaten.
Lijst der Pensioenen aan hen toegestaan.
Antwoord van de Veengenooten op het voorstel
der Staten van Friesland. Met vele onderteekeningen.
Bequest van Antonius Trajectensis, Canonicus te
Leeuwarden, dat zijn pensioen mag worden verhoogd.
Met appointement.
Approbatie tot de vernieuwing van Bergumerdam,
door de belanghebbende Grietenijen en Leeuwarden.
Met vele handteekeningen.
Besluit van den Eaad van State omtrent het afdanken van krijgsvolk.
Attest, opgemaakt voor den Notaris Joh. Paulus
Mucantius te Rome, houdende, dat op dien tijd
zich aldaar bevond Fonger Sybrands van Sneek, oud
16 jaren.
Verklaring van Georg Wilhelm, Keurvorst van
Brandenburg, aangaande D r . Joannes Acronius.
Patent, door Graaf Willem Lodewijk aan Hopman
Polman verleend.
Paspoort van D*. Merlot de Bavoy voor den ruiter
Marten Bobrecht.
D r . Johannes Jukema kwiteert D r . Anchises Andla
van alle injuriën hem aangedaan.
Memorie en instructie voor den Commies Schade
en den Commissaris Hoogenhoek.
Eequest van Claude Fonteyne, om Stads drukker
van Leeuwarden te mogen blijven. Met de beschikking van den Magistraat.
Eequeste van J. E. Glauber aan de Staten.
Order van Gedeputeerden aan de Officieren, om
zich naar hunne Compagniën te begeven.
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II. STUKKEN BETREKKELIJK GERKESKLOOSTEE.
Deze Bundel bevat een aantal Brieven, Paspoorten, Vrij geleiden, Koopbrieven, Sententiën, Attestatiën enz. van, aan of betrekkelijk den Abt en het Convent van OerJcesMooster. Hieronder
zijn eenige origineelen met de handteekeningen of wapens van: Vijt
van Drapsdorp (in 1506 zich noemende Begent in Friesland), Johan Goltsteyn, Floris van Egmond, Willem van Eoggendorff, Bisschop Erederick Schenck van Tautenborch en anderen, kopende
van den jare 1506—1565. Zij strekken tot aanvulling der groote
verzameling Kloosterstukken in het Provinciaal Archief, van welke
reeds vele in het Charterboek zijn gedrukt.

HL GEMENGDE, BUITENLANDSCHE EN ZONDERLINGE STUKKEN.
Tot dezen Bundel behooren voornamelijk:
Acta quaedam varia inter Papam et Caesarem Moscovitam.
Nerfsche Tyrannije.
Tract. Pacis inter Jacobum Eegem Ang. et Arch. 1604.
Paulus V. P . P . Bom. ad. Kepubl. Venetiam Secul. et Eccles. 1606.
Epistol. Eeg. Christina ad Carolum Britt. Eeg. 1649.
Verdrag tusschen Keizer Karel V en Johan van Kleve.
Verzoek aan den Keizer van de Eeligions-verwanten. 1570.
Sententie tegen Gend.
Brief van de Wederdoopers.
Pasquillen tegen de Inquisitie. 1565.
Caracters bij den vijand in gebruik.
Profetie van Engeland.
Alberts klagte aan den Boomschen Eaad.
Annotatie van getrokkene loten van Zilverwerken enz. in 1609.
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Pak H.
I. Een groote bundel stukken betrekkelijk de Unie van Utrecht
en den mislukten Vredehandel te Keulen, in 1578 en 1579.
De meesten zijn in de Fransche taal en copiën, eenigen
origineel. Daarachter is gevoegd: Acta Pacis Colon. Cal. Jun.
II. Proces tusschen de Landen en Steden van Friesland, bestaande in elsch, ré- en duplicq, over het regt van stemming in
staatszaken. 1583.
III. Index rerum et verborum in Martianum Capellam plenissimus.

Pak I, OOST- EN WEST-INDISCHE ZAKEN.
Eene verzameling van 70 a 80 stukken: Octrooijen, Kesolutiën,
Overeenkomsten, Acten, Missives enz. van de Generale Staten, de
Oost- en West-Indische Compagniën, de Kamers van Admiraliteit
en partikuliere personen, aangaande de vaart en den handel op
Oost- en West-Indiën.

Pak K. HANDSCHRIFTEN DER WERKEN VAN
GABBEMA ZELVEN.
I. Brokstukken van het Handschrift van GABBBMA'S Verhaal
van Leeuwaarden en van zijne Friesche Lustgaarde ; het eerste na
zijnen dood te Franeker in 1701 door TOBIAS GÜTBERLETH en het
laatste in 1686 door hem zelven uitgegeven. In één fol. perkam. band.
II. Andere Brokstukken
In kwarto.

van zijn Verhaal van Leeuwaarden.

III. Overblijfselen van het Handschrift der Nederlandse JVatervloeden, in 1703 te Franeker door bovengenoemden uitgegeven.
IV. Gelijke Bladen van de Leevens Beschrijvingen van Sint Willibrord, S. Bonifaas en 8. Aalherijh. Eerste verkondigers des Christengeloofs in Nederduitsland, mede aldaar in 1703 uitgegeven.
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V. Bewijs van eene door GABBEMA ondernomene Geschiedenis
van Friesland, waarvan Gutbeiieth, in de Voorrede van 't Verhaal
van Leeuwaarden spreekt, zeggende, van GABBEMA'S Algemeene
Friesche Historie de twaalf eerste bladen gezien te hebben.
VI. Wierookwalmen: Lofverzen op GABBEMA en zijn uitgegevene werken van zijn letterkundige vrienden, als: Sibilla van
Griethuijsen, S. van Jongestal, J. Vollenhove, Hendr. Bmno,
Feicko Oetsonius, Fr. Elgersma, H. Sweerts, Hoiferus enz.
VII. Losse Letterkundige stukken: Latijnsche en Nederduitsche
Verzen enz. uit den leeftijd van GABBEMA, benevens een brokstuk
van een brallend rijmwerk , hetwelk de Onverwinnelijke Vloot ten
onderwerp schijnt te hebben, denkelijk een van GABBEMA'S vroegste
verzen.

BRIEVEN.
Pak L.
GESCHIEDKUNDIGE BRIEVEN VAN HOOGE EN LAGERE STAATSPERSONEN , VEELAL BETREKKELIJK FRIESLAND.
Meest allen origineelen en onuitgegeven.
Brieven van:
Graaf Karel den Stoute van Bourgondië.
Willem van Eoggendorf.
Karel van Gelder, 3 exx. (verschillende).
1521.
Filips van Bourgondië, Bisschop van Utrecht.
1523.
Graaf Johan Vrijheer van Wassenaar en Georgen
Schenck van Tautenburgh, 2 exx.
O.
1529.
Frederick Schenck van Tautenburgh, Bisschop van
Utrecht.
O.Z.
1539.
Koningin Maria, Algemeene Landvoogdes.
O.Z. 1540-45.
Mr. Sijds Tziarda, 4 exx.
O.
1544.
Haijo van Cammynga, 2 exx.
O. Z.
1545.
Georgius van Eoerda aan Gedeputeerden.
O.
Jarich Dekama.
O.
1546.
Kwitantie van Maximiliaan d'Egmont.
O.
1555.
Missive van de Gedeputeerden aan de Aartshertogin.
V. N. B.
21
O.
O.Z.
O. Z.
O.Z.
O.Z.

1472.
1518.
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1555.

Missive van de Gedeputeerden aan M.EverardNicolay.

Min.

aan JoacHm Hopperus,
Eaad te Mechelen.

Min.
O.
O.

aan Viglius van Aytta.
1556.
1564.

Popko Eoorda aan Seerp van Aytta.
Prins Willem I aan den Griffier van den Baad
des Konings te Utrecht.
O.
1568.
den Hertog van Alva.
O. Z.
1569.
Margueriete, Aartshertogin van Oostenrijk.
O.
1570.
Georg van Espelbach aan Heetor van Aytta.
O.
1572.
Joost van Schouwenburch aan de stad Franeker.
Min.
1574.
de Gedeputeerden aan den Koning.
C.
1575.
Georg Hanija.
O. en C. 1576.
Bucho Ayttanus à Zuiehem, 2 exx.
O.
1576.
Nicolaus Laudensis, Abt van Hemelum, aan D r .
Gijsbert Arnsma.
O.
1576.
GodeMdus Moeysenbourg aan Heetor Aytta.
O.
1577.
Maximilien de Boussu.
O.
— • Een pakket Brieven van en aan E. Copes delVaille.
O. Z.
1578.
Georg van Lalaing, Graaf van Eennenberg, met
2 copiën.
G.
Aartshertog Matthias, 2 exx.
O. Z.
Julius van Bottnya aan Gedeputeerden.
O.
1579.
Caeii van Eoerda aan de zelfden.
O.
Dueo van Martna, Eenicus à Kammingha en
Caerl Eoerda aan Hessel Aysma.
C.
Cunerus Petri, gewezen Bisschop van Leeuwarden,
aan den Grave van Eennenberg.
O.
den zelfden aan Joaoh. Aquino.
O.enC. 1579-98. Veertien Missives van en aan de Staten Generaal
der Vereenigde Nederlanden.
O.enZ. 1579-84. Tien Missives van Hessel Aysma aan de Staten
en aan partikulieren.
ö.
1579.
Brief van dankzegging van de Gedeputeerden aan
den Graaf van Eennenberg voor de bevordering van
de toetreding tot de Unie.
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0 . 1579,84.
O. Z.
1579.
Min.
1580.
O. Z.
0.
O.

Caerl. Koerda, 2 exx.
Diedrich Sonoy.
Gedeputeerden aan Prins Willem over zijne overkomst in Friesland.
J. J. Noneys aan Gedeputeerden.
1583.
Hessel Doirwes Eppema aan de zelfden.
Mattheus Lodowijks aan de zelfden.

O. Z.

Twee Missives aan 't Collegie van Gedeputeerden.

O.

1585.

Edzart, Graaf van Oost-Friesland, aan Graaf Willem Lodewijk.
0. Z.
De Veldoverste Stein Malltesenn en Fredrich van
Veruou aan Gedeputeerden.
C.
1586.
Bundel Brieven, meest van Gedeputeerde Staten,
aan den Stadhouder, de Staten Generaal, de Afgevaardigden derwaarts enz.
O. Z.
1579.
Van de Keizerlijke Afgevaardigden tot den Vredehandel te Keulen aan de Friesche Staten. Met 5 zegels.
O. Z.
1586.
Jo. Ba. Taxiss aan Oost-Dongeradeel, 3 ex.
C.
1587.
Koningin Elisabeth aan de Staten van Friesland.
O. Z.
1587.
Graaf E. Leycester aan den Grietman van Leeuwarderadeel.
O. Z. ——
Adolff Graff zu Neuwenaer aan de Staten. 2 exx.
O.
1588.
Louyse de Coligny aan de zelfden.
0.1589-1611.
Negen origin. Missives van Graaf Willem Lodewijk van Nassau.
0.
1590.
Jo. Philips Graff zu Falkestein aan Sierick Vogelsanck.
C.
1592. Prins Maurits aan de Staten Generaal over het beleg van Steenwijk.
O. 1592-93.
C. van Aernsma, K. van Donia en van Kamminga aan Gedeputeerden, 5 exx.
C.enO.Z. 1593. Negen missives van den Eaad van State.
O.
1595.
S. A. Boner aan Gedeputeerden over de Convooigelden van Boter en Kaas.
0.
1596.
Sibrant van Osinga, Grietman van Wonseradeel,
O.
1605.
Gedeputeerde Staten aan Gabbe Hania.
21*
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O.
C.

1608. Koning Hendrik IV aan den Ambassadeur Jeanin.
1611. Beroepsbrief van de Eegering van Groningen voor
Johannes Acronius tot Predikant aldaar.
O. Z.
1618. Maurice de Nassau aan Prof. Acronius.
O. Z.
1624. Frederik, Koning van Bohème, aan Prof. Joh.
Gruterus. Met een zeer fraai groot zegel.
O. Z.
1631. Verlofpas van Prins Frederik Hendrik voor David
Wallate. Met een dergelijk kleiner zegel.
O. Z.
1645. Koningin Elizabeth aan de Staten van Friesland.
Gezegeld als voren.
O.
1651. De Gedeputeerde Staten over het huwelijk van
Graaf Willem Frederik met Prinses Albertina Agnes
van Oranje.
O.
1659. W. Boreel aan Graaf "Willem Frederik.
Benevens nog 30 losse brieven, zoo origineel als eopie, met
de overigen 150 in getal.

Pak M.
EERSTE VERZAMELING

LETTEKKUNDIGE BKIEVEN
VAN BEROEMDE MANNEN.

Allen Oorspronkelijk; 263 in getal, waarvan velen onuitgegeven.
Deze groote verzameling eigenhandige Brieven zijn van de volgende
voorname Geleerden en Letterkundigen uit de 16e en 17 e eeuw,
als daar zijn:
Ubbo Emmius, Dan. Heinsius, Eembert Dodonaeus, Janus
Dousa, Hadriamis Junius, Jo. Drusius, Jos. Scaliger, Is. Causabonus, Bonav. Vulcanius, Kavensperg, J. Lipsius, Jac. Arminius,
Suffr. Petrus, Festus Hommius, Mein. Scliotanus, Gerson Bucerus, Joan. Junius, Sibr. Lubbertus, Joh. Maccovius, Joach.
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Wermerus, Nic. Videlius, P. Scriverius, A. Thysius, Wilh. Baudartius, Georg Pasor, Joh. Polyander, Fr. Gomarus, Menso Alting, ï r . Junius, Kuard. Acronius, Joh. Bogerman, Joh. Is.
Pontamis, Corn. Pynaoker, Lollius Adema, Mare. Boxhomius,
Luc. Fruterius, Paulus Meruia, Joan Meursius, Janus Gratems,
Petrus Dathenus, Sibrandus Siocama, L. Camerarius, Henr. Alting,
Wilh. Lindánus, Georg Eataller, Ev. Eeyd, Jo. Cochlinus, W.
Heda, Joan. Althusius, Caspar Barlaeus, met poëmata, L. van
Aetzema, Fr. van Inthiema, P. C. Bockenberg, Joh. Deodatus,
Sixt. Amama, H. de Veno, Ant. Asseliers, G. Staakmans, H. Grotius, verscheidene Utrechtsche Bisschoppen en een aantal anderen
meer, soms met onleesbare handteekeningen.
Nog een Brief van Titus van Popma aan Ubbo Emmius, een
van
Boot aan Lappus van Waveren, benevens twee eigenhandige aanteekeningen van dezen laatsten betrekkelijk het geslacht
van Amstel enz.
Van sommige personen zijn zelfs verscheidene brieven, en velen
met de zegels voorzien; anderen met letterkundige aanteekeningen
van een vroegeren bezitter, waarschijnlijk Gysbert Lappus van, Waveren te Utrecht. 1623.

Pak N.
TWEEDE VERZAMELING

LETTEKKUNDIGE BEIEVEN
VAN BEROEMDE MANNEN.

Allen oorspronkelijk; 366 in getal; velen onuitgegeven.
Deze grootere en niet minder belangrijke verzameling eigenhandige Brieven van beroemde Staatsmannen, Geleerden en Letterkundigen als voren waren in alphabetische orde in bundels bij
elkander gevoegd.
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De twee eerste bundels bevatten alleen 48 brieven van Aggeus
Albada Sr. en Jr.; de 3 e 26 van Jolis. Acronius , Sixt. Amama,
Joan. Althusius, Igram van Achlen, * Menso Alting enz. met nog
twee copiën; de 4 e 10 van Mart. Bornerus, Ant. Folcardis Bornbergius, Jo. Bogerman, Hector Bouricius, L. A. Brederode met
vier copiën; de 5 e 33 van Jean Casel; de 6e 14 van Sixtiis en
Petrus Dekema, Joh. Drusius enz.; de 7e 10 van Eenatus van der
Duyn aan Suiîrid. Petrus; de 8e 4 van Joh. Fontanus en J. Frankena; de 9e 9 van Henr. Geldorp, Tob. Gutberleth, Fr. Gomarus,
Petr. Gruterus, Aus. Galama, Gellius Snecanus; de 10e 10 van
Abr. Heidanus, Festus Hommius, Menno ab Holdinga, Aus. Hoxwier
enz.; de 11" 6 van Joaohim Hopperus; de 12 e 10 van Fr. Junius,
Jo. Keersmakere, Sibr. Lubbertus; de 13" 12 van Folkardus en
Bucho Montzima, Ant. Matthæus, Nic. Mulerius, A. Morus enz.;
de 14e 9 van Edo Neuhusius, Car. Mcolai, H. A. Nerdenus; de
15 e 6 van Georg Pasor, Pynacker en een aantal van Sufiridus
Petrus; de 16e 10 van Eavensperg, Georg Eataller, Laurentius
Eeael, Corn. Ehetius; de 17" 30 van Cluist., Henricus en Bernardus Schotanus, Kipp. Sixtus, Joan Saeckma, Me. Sopingius,
G. Staackmans, Fred. Stellingwerf?; de 18e 7 van Isaäous, Mattheus en Gerardus Joh. Vossius, Joh. de Vosbergen, Com\ Voistius;
de 19 e 7 zeer nette brieven van Jan de Witt; de 20e 12 van P.
Winsemius; de 21 e 60 brieven van Viglius van Aytta van Z-wichem,
en de 22 e 24 van Folkert, Wibrandus, Hector en Bucho Aytta
aan andere leden van dit geslacht.
Aan de meeste dezer brieven zijn nog de zegels gehecht. Nevens
eenige copiën is er ook een soort van Eegister van de hand van
GABBEMA bijgevoegd.

Het is er verre af, dat beide deze onschatbare verzamelingen in
behoorlijke orde zouden gerangschikt zijn. Hiertoe moet derzelver
inhoud gekend worden. Het is daarom én om het belang der letterkunde, dat wij hopen, dat zij eenmaal door iemand, die tijd en
kennis heeft, mogen worden onderzocht, en dat, hetgeen daaruit
tot toelichting van de Geschiedenis belangrijk wordt geoordeeld,
mag worden uitgegeven,
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Pak O.
AFSCHRIFT VAN

LETTERKUNDIGE BRIEVEN
VAN BEROEMDE MANNEN ,

meest aan Prof. Sibr.

Lubbertus.

Deze aanzienlijke verzameling Brieven, bevattende tussohen de
4 en 500 vellen schrifts, is achtereenvolgende door de hand van
GABBEMA zeer net afgeschreven. Hierbij is een gedeeltelijk Kegister gevoegd, getiteld: Index Epistolarum praecipiarum ad Venerandum et m. S. Scriptura vertatissimum virum D. D". Sibrandum Lubbertum.

Pak P.
BRIEVEN AAN GABBEMA
VAN

ZIJNE

LETTERKUNDIGE VRIENDEN.

Deze zijn voornamelijk van:
P. en Ant. Clementius, J. A. Buehorst, Is. Gruteras, L. van
Aetzema, Johan ïerentius, T. Saeckma, Joach. Borgesius, Henricus Daventræus, H. Bruno, O. Geldorp, Joh. van der Waeijen,
Jo. Bouricius, F. Oetsonius, U. Huber, P. van Doma, M.
Schoockius, Sib. van Griethuysen, benevens een aantal brieven van
Gijsbert van Zijll, zijn drukker te Utrecht.
Nog twee verzamelingen brieven aan GABBEMA van zijn sehoonbroeder Abraham Munting en diens zoon Albertus Munting, beide
opvolgend Hoogleeraren in de Botanie te Groningen.
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ONDERWERPEN.
Levensschets van SIMON ABBES GABBEMA

I.

BOEKEN IN HANDSCHRIFT.

In folio
In kwarto
II.

//16.
//18.

HISTOEISCHE STAATSSTUKKEN IN HANDSCHRIFT
betrekkelijk

Pak
//
//
//
//

A.
B.
G.
D.
JU.

//

F.

//

//

//
//
//

//
//
//
//

blz. 3.

de

Nederlandsche Geschiedenis
. . . . . . . / /
Friesche Geschiedenis
Als voren, ten vervolge
Belangrijke Stukken betrekkelijk Friesland
. .
Friesche zaken. Acten van den Landsdag en
Stukken zonder dagteekening
Stukken betrekkelijk de Geschiedenis van Leeu-

warden
G. 1°. Partikuliere Friesche zaken
2°. Stukken aangaande GerJcesUooster . . .
3°. Gemengde, buitenlandsche en zonderlinge
stukken
H. 1°. Betrekkelijk de Unie van Utrecht . . .
2°. Proces tusschen de Landen en Steden . .
3°. Index rerum in Mart. Capellam. . . .
I. Oost- en West-Indische zaken
K. Handschriften der Werken van GABBEMA zelven.
III. BRIEVEN IN HANDSCHRIFT.
Geschiedkundige Brieven van hooge en lagere
Staatspersonen, meest allen oorspronkelijk en
betrekkelijk Friesland, 150 in getal . . .
M. Letterkundige Brieven van beroemde mannen,
263 in getal, allen origineel
N. Eene dergelijke Verzameling, groot 366 origineele Brieven
O. Eene nog grootere Verzameling Letterkundige
Brieven, door GABBEMA gekopijeerd
.
P, Brieven aan GABBEMA gerigt, van zijne letterkundige vrienden
. ,

21.
'/ 2 3 .
// 3 3 .
n 38.
//40.

// 41.
n 44.
// 47.
// 47.
n 48.
u 48.
// 48.
//48.
// 48.

L.
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// 49.
//52.
//53.
// 55.
// 55.

