De collectie Burmania-Eysinga.

In het 73ste Verslag van het Genootschap (1900—1901)
vermeldt Mr. P. C. J. A. Boeles een kistje, dat papieren
bevatte van T. Æ. J. H. van Eysinga, grietman van Rauwerderhem (t 1768), eene collectie, die voor het Charterboek veel is gebruikt geweest. Enkele jaren te voren —
dit volgens mondelinge mededeelingen — had Jhr. Mr.
F. J. J. van Eysinga (f 16 April 1901), bestuurslid van
het Genootschap, dit kistje in het Museum doen bezorgen
met de bedoeling den inhoud af te staan aan het Genootschap; het was nu verdwaald geraakt tusschen het fonds
van de Genootschapsuitgaven. Mr. Boeles heeft de stukken
ordelijk in doozen geborgen; hij had er bij aangetroffen
een lijst (hierna no. 224) niet van de hand van Herbell,
naar hij meent, maar van Tholen. *)
Deze lijst bevat slechts 207 stukken, terwijl de geheele
verzameling 225 telt; waarom Tholen deze lijst niet heeft
voltooid is niet duidelijk; onder de niet opgenomenestukken zijn er met aanteekeningen van de hand van Upcke
van Burmania voorzien, die ontwijfelbaar deel uitgemaakt
hebben van de collectie van den grietman van Rauwerderhem. De meeste van de stukken zijn in dorso gemerkt „Eysinga" door een andere hand dan die van Tholen
of Schwartzenberg, waarschijnlijk van een klerk, die de
beide heeren bijstond in hun arbeid voor het Charterboek,
') Waarschijnlijk is Mr. B. op een dwaalspoor gebracht door
het bestaan van een dubbel in de verzameling Herbelliana van
het Genootschap. Over Mr. Nicolaas Tholen (f 1770), en zijn
belangrijke werkzaamheid voor het Charterboek van Friesland,
zie Vrije Fries VII 348 v.v. en Nieuw Biogr. Woordenboek, i. v.
De opschriften van zijn hand in dorso dezer stukken zijn meest
alle gelijkluidend met die boven de stukken in het Charterboek.
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waartoe meer dan één collectie te gelijk is geraadpleegd;
doch na gebruik is men met de herkomst wel eens in de
war geraakt.J) Het is de vraag in hoeverre Tholen deze
onachtzaamheid mag worden aangerekend: hij is midden in
het werk gestorven, doch gelukkig is de fout grootendeels
te herstellen; het had erger kunnen toegaan in een tijd
toen men de bronnen voor eene uitgave behandelde als
gewone kopij.
Is nu een catalogus van een archief, zoo zal men wellicht vragen, wel op zijn plaats in onze Vrije Fries?
Eekhoff gaf in deel V een lijst van het zoogenaamde
„Gabbema archief", dat daardoor eindelijk behoorlijk bekend raakte; het antecedent is dus daar; al is nu de
verzameling, die hierna volgt niet zoo veelzijdig als die
van Gabbema, het is nuttig dat zij in haar geheel wordt
aan het licht gebracht; na zestig jaren mag een soortgelijke publicatie wel weer eens in ons tijdschrift verschijnen.
Daarbij, de verzameling is eigenlijk geen „archief." 2) Het
bestaat voor een overwegend gedeelte uit stukken door
Upcke van Burmania verzameld of hem aanbestorven en
afkomstig van de Staten en Statenleden en slechts weinige
betreffen de families Burmania en Eysinga.
Upcke van Burmania, de hoofdaanlegger der verzameling, was de zoon van Here Douwezoon (f in of na
1578),3) ontvanger-generaal van Friesland en van Frau
Sybrensdochter van Stenstera (f 1548)4); terwijl zijn
vader en familie bij het oude geloof schijnen te zijn gebleven en tamelijk koningsgezind,6) waren Upcke en zijn
') Zie bijv. hierna noot 121.
) Het eigenlijk familiearchief Eysinga is grootendeels verbrand („oprêdden" zou een Fries zeggen) in den tuin van het Museum, toenmaals het woonhuis der familie. Het is wel eens
meer - voorgekomen dat neiging tot netheid een Fries maakte
tot Vandaal.
3
) En niet 1576, zooals het Stamboek opgeeft. Zie hierna no. 131.
4
) Zie Stamb. Burmania achtste gen.
5
) Te Water, Verbond der Edelen II 313.
2
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broeder Sybrand overgegaan tot het nieuwe geloof. Zij
beiden worden in een lofdicht van Gellius Snecanus genoemd onder de voorvechters van het zuivere Evangelie
en s'Lands vrijheid („puri Evangelii et Patriae libertatis
vindices")- *) In 1568 werd hij door Alva gedagvaard en
gebannen. Later was hij Statenlid '2) en Gedeputeerde.3)
Van zijne werkzaamheid als zoodanig blijkt het een en
ander uit de navolgende stukken; men kan daaruit wel
opmaken, dat hij althans iemand was van invloed. En
bovendien was hij een man van studie, die zich verdiepte
in het Friesche verleden en bronnen verzamelde, en dankbaar roemen de Friesche geleerden dier dagen de onbekrompenheid, waarmede hij hun zijne kostbare handschriften ter beschikking stelde.4)
') Upco et Sibrandus fratres Burmannia honesti
Quos doctrina, genus divitiaeque beant.
Vos eadem ut copulat studiis aequalibus aetas
Sic rogo servator jungat amore (se. aequali) sibi."
Frisia Nobilis (Leeuw. 1755) 55, 60,
2
) T e W a t e r II 312.
3
) In 1601 en 1609 (zie hierna r e s p . no. 109' e n 113); in h e t
laatste stuk wordt hij „d'Olde" genoemd, waarschijnlijk t e r
onderscheiding v a n zijn volle neef Upcke G e m m e z o o n , (Stamb.
negende gen. s u b D), die (volgens a. w . aant. n o . 57) o o k G e deputeerde schijnt t e zijn geweest. D a t U p c k e „d'Olde" v e r keerdelijk tot d e raadsheeren w o r d t gerekend in d e n titel v a u
het „Burmaniaboek" toonde T e W a t e r (IV 410) r e e d s a a n ; men i s
zeker in de w a r geweest m e t zijn oudoom Upcke.
4
) Suffridus Petrus, De Scriptoribus Frisiae (Keulen 1590) „quo
tempore hic Maecenas p r o singulari e r g a m e favore s u o mihi
succurreret, qui nee r e n e consilio mihi a d e s s e u m q u a m g r a v a t u s
est" (Dec. 10 no. 8). Zie o o k Dec. 9 n o . 8. Upcko bezat, n a a r
blijkt uit deze plaatsen, een handschrift v a n W o r p v a n T h a b o r
en v a n Jancko D o u w a m a ' s Boeck d e r P a r t y e n . Zie voor d e
gissingen over dit laatste handschrift J a n c k o D o u w a m a ' s Geschriften, uitg. v a n het Friesch Genootschap 6 v.v.
Sibrand Siccama (Lex Frisionum, F r a n . 1617 voorrede) noemt
zich zijn vriend; hij h a d v a n h e m t e r leen gekregen een handschrift v a n d e Statuta Upstalbomica v a n 1323 (gedr. achter Lex
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Doch ook zelf liet hij werk na, een handschrift dat het
hoofdbestanddeel werd van het Burmaniaboek, *) op zijn
beurt weer door De Haan Hettema geprezen als „de
eerste en voornaamste bron" voor het Stamboek van den
Frieschen Adel.
Upcke's kleinzoon en naamgenoot (f 1673) — zoo is
in het kort de geschiedenis van dit manuscript — heeft
het werk van zijn grootvader voortgezet en werd daarin
opgevolgd door Feye van Heemstra (f 1690), die het
waarschijnlijk aantrof bij zijn zoon Schelte (f 1733) en
schoonzoon van dezen Upcke. Schelte heeft het door al
die bijwerkingen zeker niet te overzichtelijk geworden
handschrift laten overschrijven, het origineel is misschien
aan de erven van Luts, zijn eerste vrouw en dochter
van Upcke n.1. de Eysinga's toegevallen, doch verloren gegaan^het afschrift is bij de familie Heemstra gebleven. !)
Upcke, ,,d' Olde" dan, heeft zijne verzameling bijeen
gebracht op zijn huis Burmania-State8) onder Stiens, waar
hij 1615 is gestorven.4) Zijn kleinzoon Upcke, die, naar i
bleek, belang stelde in genealogie, zal het Burmaniaboek
mee hebben genomen naar Wons of Arum5), de archiF r i s i o n u m in de uitgave v a n Gaer-tner, Leipz. 1730) en acht hem
„ h a r u m r e r u m peritissimus".
') Uitvoerig beschreven door T e W a t e r IV 409 v.v. en het
S t a m b . Voorrede IV. Een uittreksel van de hand v a n D e Haan
H e t t e m a (bevattende de verhandeling over de grootte en ligging
van F r i e s l a n d en de stamlijsten van den Frieschen adel) bevindt
zich t e r Provinciale Bibliotheek.
2
) Het berust t h a n s , volgens mededeeling v a n den heer
A. L o o x m a v a n W e i d e r e n baron R e n g e r s in de bibliotheek van
Vogelsangh-State o n d e r Veenklooster.
3
) Zie d e afbeelding v a n eene t e e k e n i n g v a n Stellingwerff uit
de verz. Quaestius van het Friesch Genootschap. „Vroeger werd
Burmaniahuis Hajema geheeten en was reeds 200 jaren in de
familie". (Geograph. Woordenb. van Friesl., Leeuw. 1749.)
4
) Het grafschrift van hem en zijn vrouw, Rints van Roorda,
vermeldt Te Water II 314 noot.
5
) V e r g . S m i n i a , N. N a a m l . 272.
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valia lieten hem zeker koud en deze zijn in zijn ouderlijk
huis, dat zijne moeder Wiek van Ockinga na den dood
van haar man Sybrand (f 1639) bewoonde,x) gebleven.
In 1698 staat Rints, hare dochter, als eigenares en „selfs
bruyekerse" in het cohier der stemmen te boek, 2) zij
testeerde te Dronrijp in 17053) en stierf in datzelfde jaar, 4 )
hare broeders en zusters overlevende. In haar testament
nu vermaakte zij Burmania-State aan Catharina Lucia van
Heemstra, de dochter van hare oudste zuster Luts, en
gehuwd met Frans J. J. Heringa van Eysinga, grietman
van Rauwerderhem.
Deze stukken zullen in het huis zijn gebleven en toen
het niet meer werd bewoond door de familie, naar Jongema-State te Rauwerd overgebracht5); welke stukken uit
Upcke's tijd of daarvoor (zij zijn, een tachtigtal8), met een
korte opgave of aanteekening van zijn hand voorzien),
') Zie s u b Stiens n o . 1 Coh. v a n d e s t e m m e n enz. Leeuw.
1730. 4».
2
) Stemcoh. folio Cgedr.).
3
) Arch. v a n het Hof E, E. E. n o . 6 f° 434 v.v. Rijksarch.
4
) Stamb.
5
) Waarschijnlijk was dat vrij spoedig reeds het geval. In
1700 staat een Palle Douwes als gebruiker te boek. (Floreencoh.
Rijksarch.) Rints testeerde te Dronrijp, waar zij denkelijk hare
laatste jaren doorbracht ten huize van hare schoonzuster; in haar
testament noemt zij Burmania-state nog „eene groote adelijcke
huisinge." Daarna komen ook alleen boeren als gebruikers voor.
In 1749 (zie noot 3) stond het blijkbaar nog ongerept. Wanneer
het is gesloopt of tot boerenhoeve omgebouwd is mij niet bekend; het heeft blijkbaar niet veel aandacht getrokken. Van der
Aa, Geogr. Woordenb. v.v. noemt het „een deftige boerenhoeve",
toenmaals behoorde het nog aan de Eysinga's, thans het eigendom van een voerman G. van der Ploeg, die het bewoont met,
onder hetzelfde dak, een ander gezin. Iets ouds is er niet meer
aan te herkennen, niets dan een overblijfsel van de gracht, die
voor eenige jaren grootendeels werd gedempt.
6
) Door mij hierna m e t U. B . aangeduid.
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zijne eigene verzameling hebben uitgemaakt is niet te
zeggen; het is niet noodig te veronderstellen, dat hij met
zijne belangstelling in Frieslands verleden gewoonlijk documenten uit het Statenarchief zal hebben geleend zonder
ze terug te bezorgen, immers door zijne vader en zijn
schoonvader George van Roorda, om een paar voorbeelden
te noemen, zullen hem stukken uit keizer Karel's dagen
zijn aanbestorven, terwijl later hij zelf ex officio stukken
in handen kreeg en behield. Daarom heeft het zijn nut
om zooveel mogelijk de kanalen, (die ik in de rubrieken
aangeef en die allicht niet de juiste zijn) langs welke
stukken in de collectie kunnen zijn beland, zooveel mogelijk uit elkaar te houden. Bij verscheidene stukken der
verzameling is niet na te gaan of zij door Eysinga's of door
Burmania's zijn aangebracht. Ook is de grens tusschen
II en IlI soms moeielijk te trekken; alleen die stukken heb 1
ik onder II opgenomen, die onomstootelijk uit het archirf
der Staten afkomstig zijn. Deze strenge onderscheidingen :
kunnen er toe bijdragen om ons eenig inzicht te verschaffen !
in de rol van verschillende leden der beide families in het
Friesland van hun dagen gespeeld.
De nummers (of gedeelten van nummers) met + ge- i.
merkt, komen niet voor op de lijst van Tholen, het is s
dus mogelijk dat zij soms van andere collecties afkomstig f
zijn, zelfs al zijn ze met: „Eysinga" gemerkt;1) ik wijs
alleen dan een mogelijke herkomst van de collectie Gabbema aan als daartoe aanleiding bestaat.
Het teeken * bij de vermelding van den aard van het
nummer geeft aan, dat het in een charterdoos is geborgen.
Ten slotte eindig ik haastig deze technische opmerkingen, die bij den „geduldigen leeser" wel weinig belangstelling zullen wekken met de erkenning, dat in een archiefinventaris vele stukken anders samen te voegen zouden
zijn, doch daar ik aangaf, welke in het Charterboek of
elders zijn gedrukt, heb ik ze afzonderlijk vermeld.
Zie bijv. hierna noot 121.
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I. PARTICULIERE STUKKEN.
A. Stukken afkomstig van leden van het geslacht Eysinga.
a. Stukken van F r a n s van E y s i n g a op J o u s m a ,
grietman van L e e u w a r d e r a d e e l (f 1673).
1.+ Uit een proces met den houtvester Gemme Laas
van Burmania „in qualiteit" over het Gratinga leen te
Dongjum. 1658—1670. 16 stukken in omslag.
2.+ Uit een proces met denzelfde over een leen te Hitzum. 1646—1671. 12 stukken in omslag.
3.+ Uit een proces met Gemme Laas van Burmania en
Pier van Sytsma, over goederen indertijd nagelaten door
overste Julius (Juw) van Eysinga (f 1631) 1664—1667. 15
stukken in omslag.
4.+ Uit een proces metCatharina van Gemmenich c. s.1)
Afschrift (1669). 1 stuk.
5.+ Protest van de kerkelijke gemeente te Marssum
tegen de bevestiging van Nicolaus Boethuis tot predikant
aldaar. 1656. 1 stuk.2)
Onderteekend door Tjalling van Eysinga.

b. S t u k k e n w a a r s c h i j n l i j k a a n g e k o m e n
door Eelkvan Eysinga, weduwe van Gaytia
J u w s m a van R i n s u m a g e e s t .
6. Arbitrale uitspraak door Everardus, prior te Bergum
e. a. in een geschil tusschen Gaytie Juwsma en Juw Harinxma wegens den koop van Juwsmahuis „opper Gaest"
(Rinsumageest). 1472. 1 charter.*
Zegels verloren.

7. Acte, waarbij Gaytia Juwsma en Eelck, zijn vrouw,
afstaat aan Wythia Jonghama, Tyaerds weduwe, in ruil
voor Yuwsmahuis en de landen en renten, die Wythia
te Rinsumageest («opper Gaest") bezat, verschillende ren') Zie Civ. Sent. v. h. Hof 1G71 Februari 28 no. 17.
a
) Waarschynljjk Frans van E., Tjalling's zwager, aangekomen, die ook
eenigermate in deze zaak is gemoeid geweest. Zie Bomein Naaml. 58.
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ten uit landerijen (in Dantumadeel en West Dongeradeel)
1482. Vidimus van 1495. 1 charter.*
Met sporen van twee opgedrukte zegels.

8. Koopbrief van ruim twee roeden veen te (Rinsumageest?) door Eebel, weduwe van Hetta Hemmema, verkocht aan Gaytia Juwsma. 1496. 1 charter.*
Met twee opgedrukte zegels o. a. van den vicaris te Berliknio
(„Berltiem").

c. S t u k k e n v a n

anderen.

9.+ Gedicht fa) en brieven (b en c) van twee leden van
het geslacht Eysinga, neven en naamgenooten. 1612, z. j .
en z. d. (Latijn). 3 stukken in omslag.3)
10.+ Koopbrief van 1/i fenne lands te Beets door Siuwke.
Alles verkocht aan Lambertus Cornelis Schultinck. 1638.
Met eenige processtukken over dit land. 1634. 3 stukken
in omslag.4)
3
) P i e t e r v. Eysinga, grietman van Bauwerderhem (t 1645), en Tjalling
•v. E., grietman van Menaldumadeel (t 1603), waren gehnwd met znsters,
d o c h t e r s van Aede v. Heringa van Jongema. Het gedicht (a), gedateerd
1612, draagt Adamns (Aede) ab Eysingha op aan zfln vader, dien hij
alt^d m e t liefde zal vereeren. Dit is Aede P i e t e r s z . ; b, geschreven uit
E e i d e l b e r g door Adanras P. Eysingha is g e a d r e s s e e r d : „juveni Tzallingho
ab Eysingha singnl(ari) eognato (meo) caro in B a n w e r t " ; dut is dus
Tjalling Tjallingzoon, die ia 1635 zyn oom Pieter als grietman in Bauwerderhem is opgevolgd en waarschijnlijk in zijn jeugd, wees zynde,
bij zijn oom verbleef, e. is van de hand van Adamns ab Eysingha (Aede
Tjallingz.), tweelingbroeder van dezen Tjalling en van wien het Stamb.
vermeldt, dat hij joi)g stierf. HU blijkt ook ongesteld en richt zich tot
zijn oom, spreekt over diens goede zorg na den dood van 'schrijvers
vader en eindigt m e t de groeten te verzoeken aan zft'ne „ m a t e r t e r a "
(moedersznster). Het wekt den indruk, daar deze brief zoo bewaard is
gebleven, dat h e t h e t laatste schrijven was van den jongen man. Die
oom is dus dezelfde Pieter, grietman van Eauwerderhem. F r a n s van
E . van J o u s m a nu, zgn kleinzoon was gehnwd m e t Aeltje v. E., dochter
van Tjalling Tjallings. Van de eene zföde of de andere kunnen h e m deze
brieven dns zijn aangekomen.
4
) Denkelijk afkomstig van de familie van Boelens. I n 1728 blijkt
een hornleger, in 1640 gedeeltelijk toebehoorende aan L a m m e r t Cornelis
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B.

Stukken afkomstig van leden van de familie Burmania.
a. V a n U p c k e v a n B u r m a n i a .
a'. S t u k k e n v a n h e m z e l f .
1. A f s c h r i f t e n v a n z i j n h a n d .
a". B e t r e f f e n d e d e p r o c e s s e n t u s s c h e n d e
s t e d e n e n h e t p l a t t e l a n d . 1577, 1 5 8 3 .

N.B. Deze afschriften zal U. v. B. hebben genomen voor hut onderzoek, waarover nader in de aant. hierna onder IV A.

11. Stukken (a—d) uit de acta van den Landdag van
Januari 1577. 1 losse katern. (U. B.)
a eu c afgedrukt Chb. IlI 1084, 1086.
b en d gedrukt

„

„

1085, 1086.

12. Artikelen door Gedeputeerden van de platte landen
overgeleverd aan de Staten-Generaal, vergaderd te Brussel.
Met de apostillen. 1577. 1 stuk.
Gedr. (zonder de apostillen) Chb. IlI 1166.

13. Excerpten uit de acta van den Landdag van Maart
1578. 2 stukken, (waarvan één U. B.)
14. Verklaring van de volmachten van Oostergo,Westergo
en Zevenwolden op een voorstel van den stadhouder in
zake de regeling der regeering tusschen landen en steden.
1583.
Resolutiën genomen door de volmachten van Oostergo,
Westergo en Zevenwolden staatsgewijze vergaderd. 1583.
2 stukken in omslag (U. B.)
Afgedr. Chb. IV 362, 364.

15. Acte, waarbij de volmachten der steden vaststellen
het aandeel dier steden in de regeering. 1583.
Afgedr. Chb. IV 358.

b". B e t r e f f e n d e a n d e r e o n d e r w e r p e n .
16. Testament van Sytia Cammingha. 1451. 1 stuk.
(U.B.)»)
Schulting, eigendom te zijn geworden van Hillegonda van Hemminga, wed.
Lycklama, wier dochter huwde met Ayso Eoelardusz. van Boelens.
5
) Sytia Lousma was de weduwe van Pieter Cammingha (zie Stamb.
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17. Voorschrift van den stadhouder tot herstel van de
rust in den lande. (Concept). 1567. 1 stuk.
Gedr. Chb. IlI 694.

18.+ Acte van pardon door den koning uitgevaardigd
voor Gelderland, Friesland, Overijssel, Groningen en Lingen. z. d. (1572?) 1 stuk. 6 )
19.+ Request van de Staten van Friesland aan den
gouverneur Caspar de Robles, betreffende het onderhoud
der soldaten. 1574? (Onvolledig). 1 stuk.
20. Verzoek van den Raad van State aan de Staten
om het Hof en alle officiers van den eed aan den koning
te ontslaan. Met acte van de bedenkingen van het Hof
op dit verzoek. 1581. 1 stuk. (U. B.)
2. S t u k k e n b e t r e f f e n d e f u n c t i e s
hem w a a r g e n o m e n .

door

NB. Zie ook hierna sub IlI.

21. Procuratie van de voogden der Arme-collegiën te
Leeuwarden op Upcke van Burmania om de Staten van
Holland te manen tot betaling van achterstallige renten
ten laste van de weduwe van den graaf van Aremberg en
gevestigd op het drostambt van Terschelling, welk eiland
door genoemde Staten was geconfisqueerd. 1606. 1 charter op papier.*
Onderteekend (door den secretaris der stad) en met opgedrukt zegel
van de stad.
Oud-Cammingha 5e g.en.) en moeder van Sioke, wiens weduwe Doedt
Dekema hertrouwde met Hayo Jelmera, uit welk huwelijk een dochter
Syouck, die in tweede huwelijk Rienck van Eminga, gezegd: van Cammingha, tot man bekwam. Haar kleindochter, ook Doedt genaamd, trouwde
George of Jnrriën Sybrandsz Roorda, (f 1553) schoonvader vanXJpckevan
Burmania. Zoo is dezen allicht een exemplaar (van een afschrift) van
dit testament, onder oogen gekomen, dat hij afschreef.
6
) In het stuk is sprake van de rebellie van Zutfen in de zomer van
1572. In dorso, met andere hand „Cladde".
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3. S t u k k e n

door hem w a a r s c h i j n l i j k
verzameld.

22. Stukken betreffende geschillen tusschen de stad
Groningen en de Ommelanden. 1571, 1597. 2 stukken.
1
Uitspraak door Alva in zake het stapelrecht. 1571.
Afschrift uit dien tijd. (U. B.)
Gedr. Oldermansboeck (ed. H. O. Feith 1830) 39. Terg. Feith's
register s. a. no. 28.
2

Uitspraak van gecommitteerden van de StatenGeneraal. 1597. Afschrift uit dien tijd. (U. B.)
Verg. Feiths register s. a. no. 1.

23. Placcaat, inhoudende verbod van uitvoer van eenige
koopmanschappen naar den vijand of andere neutrale
plaatsen. 1551. Afschrift (c. 1580.) (Beschadigd). 1 katern.
(U. B.)
Gedr. Chb. IlI 280.

24. Placcaat inhoudende verbod van vervoer van waren
naar Frankrijk of naar landen de partij van den Franschen koning houdende. 1551. Afschrift (c. 1580.) (Beschadigd). 1 stuk. (U. B.)
25. Placcaat inhoudende verbod van uitvoer van granen.
1551. Afschrift fc. 1580.) (Beschadigd). 1 stuk. (U.B.)
Gedr. Chb. IlI 2-5.

b'. S t u k k e n , U p c k e v a n B u r m a n i a a a n g e k o m e n v a n v e r w a n t e n of a a n v e r w a n t e n .
1. S t u k k e n v a n zijn v a d e r H e r o.
a". A f s c h r i f t e n v a n d i e n s h a n d .
26. Plakkaat betreffende de sententiën, die onder cautie
kunnen worden geëxecuteerd en de bepaling van de waarde
van consentgelden. 1546. 1 stuk. (U. B.)
Gebruikt voor het gedrukte in Chb. IlI 101.

27. Commissiën voor gedeputeerden tot de doleanciën.
1558 (a), 1559(6), 1564 (c), 1565 (d). Afschriften uit dien
tijd. 1 stuk. (U. B.)
Terg. voor a, b en d Chb. IlI 427, 468, 642.

4
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28. Onderhandelingen tusschen den stadhouder en de
Staten van Friesland op den Landdag in zake de religie.
1567. 1 katern in omslag. (U. B.) ')
Gebr. voor het gedr. in Chb. IlI 696 v.v.

29. Plakkaat verbiedende om goederen van verbannenen
onder zich te houden. 1568. Met lijst van verbannenen.
1 stuk. (U. B.)
Afgedr. Chb. IlI 735.

30. Plakkaat tegen de gewelddaden van de uitgewekenen,
lijst van veroordeelden enz. (a—e)8) 1568, 1569. Citatie van
de zoogenaamde geconfedereerden enz. (g—i)9) 1568, 1569.
1 katern en 1 stuk in omslag. (U. B.)
a, b, e, g, h, i afgedr. Chb. IlI 763, 762, 765, 766, 762, 726.
d, f gedr. Chb. IlI 747, 766.

31+ Plakkaten e.a. stukken betreffende den uitvoer van
granen, den handel in paarden, den handel met de rebellen en eene uitschrijving van den stadhouder tot een bespreking ter beraming van middelen tegen de zeeroovers.
(a—d) 1565, 1567, 1568 en z. j . 1 katern. (U. B.)ln)
o. en c gedr. Chb. IlI 653, 738, d afgedr. Chb. IlI 755.

32. Request (á) van eenige leden (w. o. Hero van Burmania) der Staten aan President en Raden, verzoekende
om een landdag bijeen te roepen ter benoeming van eene
afvaardiging naar de Staten-Generaal in zake het aansluiten van Friesland bij de Pacificatie. Commissie (b) van
twee heeren voor dit doel en instructie (c) voor deze beiden.
1576. Schrijven (d) van een onbekende aan een onbekende
(Hero van Burmania?) over het innen van het familiegeld
e. a. z. d. 1 katern (U. B.)
Terg. voor a, b en e Chb. IlI 1076, 1078, 1079.
') Afschrift met aanvullingen van de hand van Upcke van B.
) a. d.d. 1569 Jannari 27, h.z.d., c. d.d. 1568 Jannari 9, d. d.d. Aug. 24,
«. d.d. 1569 Maart 14. f. d.d. Mei 4.
9
J g, d.d. 1568 Ang. 24, ft. d.d. 1569 Febr. 5, ». d.d. 1568 Januari 9.
lo
j Afschriften met aanvnllingen van de hand van Upcke van B.
8
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33. Plakkaten (a en b) inhoudende verbod om rebellen
tegen den koning te herbergen. 1572. 1 katern. (U. B.)
o. gedr. Chb. IlI 915, b. afgedr. Chb. IlI 907.

b". A n d e r e

stukken.

34. Citatie van eenige uitgewekenen. 1568. Afschrift uit
dien tijd. 1 stuk. (U. B.)")
Afgedr. Chb. IlI 743.

35. Koopbrief van P/s pondemaat land te Stiens door
Hero van Burmania verkocht aan zijn broeder Gemme.
1551. Afschrift uit dien tijd. 1 stuk. (U. B.)
c". S t u k k e n H e r o a a n g e k o m e n .
&'". W a a r s c h i j n l i j k a f k o m s t i g v a n D o u w e
v a n B u r m a n i a (f 1551), v a d e r v a n H e r o .
36. Stukken, afkomstig van de familie van Popma, betreffende goederen op Terschelling en Grijn. c. 1470—1536.
1 charter en 6 stukken in omslag.
1

Informatie voor zöenslieden genomen in het geschil tusschen Popcke van Harinxma thoe Heeg („in
Haech") en de andere erven van hare ouders betreffende haar huwelijksgoed (c. 1470). z. d. 1 stuk. (U. B.)
2

Verklaring van Jarich Poppazoen Poppyngha, mede
namens zijne zusters (Ebbel en Gawtye), dat hij zich
zal onderwerpen aan de uitspraak door zöenslieden
in zijn geschil met Dowa Harinxma c.s. in zake de
goederen van Jarichs grootvader, aan zijne zusters Selwerke (?) en Jel nagelaten, z. j . (c. 1508). 1 stuk. (U. B.)
Onderteekend.
3

Arbitrale uitspraak in het geschil tusschen heer
Cornelis van Bergen en Jarich Popma. 1502. Afschrift
uit dien tijd. 1 stuk. (U. B.)
4
Verklaring van abt („Paulus") en convent van Ma") In het opschrift en in dorso met aant. van de hand van Hero van
Bnrmania.
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riengaarde, dat zij in overeenstemming met Humo (?)
Epezoen en Eeble, zijn vrouw, en met Gayltje, weduwe
van Syurdt (van Groustins), de bepalingen goedkeuren
van de baar d.d. 1512, van Tako, eertijds abt van
Mariengaarde, en Renick Wybesz. (Popma) met Wybe
Haringsz. (Renick's broederszoon) aangaande het eiland
Grijn. 1512. 1 charter.* (U. B.)
Met het zegel van den abt.
5

Uitlegging van meester Edo van Walkema, pastoor
te Bozum, e. a. van de bepalingen van een baar tusschen de erfgenamen van Rienck (Popma) (w. o. Dowa
van Burmania) betreffende goederen in Friesland en
Terschelling. 1530
Onderteekend.

Met acte van compromis tot deze baar. 1530. Auth.
afschrift. 2 stukken. (U. B.)
6
Voorschrift van heer Cornelis van Bergen aan
den drost van Terschelling betreffende het innen van
renten aldaar ten bate vallende aan „Vriessche heerschappen" e. a. stukken aangaande deze zaak. 1539.
Auth. afschriften uit dien tijd op één stuk. (U.B.)12)
37. Overeenkomst van de priesters en kerkvoogden van
St. Vitus te Leeuwarden met Kempo Martena c. s. en
Tyard en Thyetz Burmania betreffende de overdracht
aan kerkvoogden van een huis aldaar, nagelaten door
Frouck Unia, omgebouwd tot een pastoorshuis en de
vestiging van eene rente, zijnde een memorie (en gaande
uit dat huis) op andere goederen. 1511. Met kwijtbrief
ten aanzien van betalingen, volgende uit deze transactie
door Tjaard gedaan voor zich zelf of namens de priesters
'*) De acte van compromis, onder 5 genoemd, vermeldt als een der
partflen: „die erffnamen van Poppo voirs. Gautz Idtzers weduwe met hoer
adherenten" en als onderteekenaar namens die partij, D. v. Burmania,
terwijl het stak in douso de aant. draagt „Janeke Douwama stucken".
Janeke v. Douma van Langweer, zoon van Gaets bovengenoemd, tronwde
Marij, dochter van Douwe v. B., die hier voor zyn schoonzoon optreedt.
Bij Douwe kunnen deze stukken van no. 36 nu zijn gebleven.
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voornoemd. 1515. 1 charter op papier.* (U. B.)
Gezegeld en onderteekend.
Afgedr. Chb. II 272. ")

38. Brief van sauvegarde door Albrecht van Saksen verleend aan Pieter Cammingha. 1500. Afschrift uit dien
tijd. 1 stuk. (U. B.) w )
b'".

Stukken

afkomstig van
B u r m a n i a's.

andere

39. Testament van Dr. Upcke van Burmania. 1557. 1 charter, is)
Onderteekend, zegels verloren.

40. Procuratie van verschillende geërfden te Arum en
Witmarsum op Rienck van Burmannia, Georg van Rorda,
Jan Aluwe en Pier Sythiema om in rechten voor hen op te
ls
) Onder de ontbrekende stukken (zie hierna VIII no. 12) komt voor
een consultatie en advies d.d. 1582, van Dominions van Burmania inzake
het testament van dezen Tjaard. De eenigen, die in dien tijd onder dien
naam kunnen worden verstaan, zijn blijkens het Stamb. Douwe Gemmezoon,
die in 1585 jong stierf (9e generatie) en Douwe, zoon van Upcke, in
1597 te Orleans overleden, oud 22 jaar. Deze zullen het wel niet zijn.
Wy moeten dan veronderstellen, dat het ontbrekende stuk een afschrift
zal zijn geweest uit 1582. Van Douwe (of Dominicus), oom van Tjaard,
kunnen wij dan moeielijk veronderstellen dit advies te hebben gegeven:
hij zal, gelet op de sterfjaren van drie van zijns vaders kinderen, zijn neef
Tjaard (t 1541) wel niet hebben overleefd. Blijft over Douwe, broeder
van Tjaard, grietman van Wonseradeel, later van Ferwerderadeel en
grootvader van Upcke. Douwe kan in dat geval iets met Tjaard's boedel
hebben uitstaande gehad, wat de herkomst van deze overeenkomst verklaart.
14
) Deze sanvegarde omvatte Pieter v a n Cammingha, zoon van Hayo
Jelmera, m e t zijn huisgezin, waarvan zijn zuster Syouck (zie hiervoor noot 5)
toenmaals wel geen deel zal hebben uitgemaakt. Waarschijnlijk zal d i t
stuk dus wel niet door haar, maar eer door Pieter's dochter Graets, tweede
vrouw v a n Tjaard van Burmania (over wien vorige noot), Upcke v a n B u r mania zijn aangekomen.
15
) Doctor Upcke kanunnik (van St. Vitus) e n raadsheer in h e t Hof
(t 1557), was een oudoom van Upcke.
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komen in de zaak voor het Hof gevoerd tegen heer Goevert, abt van Lidlum, in zake hun aandeel in de contributie van buitendijksters der Vijf deelen. 1547. 1 stuk
(U. B.) is)
Onderteekend door dris der geërfden.

2. S t u k k e n Upcke waarschijnlijk aangekomen d o o r zijn b r o e d e r S y b r a n d , (f 1601).
41. Acte, waarbij Syds Donia te Menaldum afstaat aan
Gerke Foekes 1 pondemaat land op Menaîduma maeden
in ruil voor 9 einsen land in Menaîduma gae. 1561.
}
Onderteekend door den secretaris van Menaldumadeel.

Met acte van consent van den grietman aldaar op f
den koop van deze 9 einsen. 1561. 1 stuk.17)
Onderteekend en gezegeld.

42. Koopbrief van 14 einsen zaadland (onder Beetgum)
door Arian Hindrickszoon verkocht aan Michiel Taekzoon
c. u. 1561. 1 charter.*18)
f
Met onderteekeningen en gezegeld door Hessel Aysma.
Afgadr. Chb. IlI 565.

[

43. Request van Sierck van Donia aan het Hof, ver-1
zoekende de goederen van wijlen Syds van Donia niet als ':.
verbeurd verklaarde goederen te willen doen annoteeren,,
Met advies van den procureur-generaal en beschikking |
" ) Bienck van Burmania was een oom (die kinderloos stierf) van
Upcke van B. Het stuk kan dezen ook van Georg van Roorda, zijn
schoonvader, zijn aangekomen.
" ) De zoon van Syds (f 1573) Keympe (f 1592 of 1593) had van zijn
beide vrouwen twee kinderen, die jong stierven. Stukken nit zyn inboedel kunnen dus licht zijner eenige zuster Bïau, zijn aangekomen (t 1576),
gehuwd met Sybrand Heres van Burmania, die zijn eenig kind (t 1595)
overleefde. Na Sybrands dood zal dit stak en v.v. bij Upcke v. B. zijn
beland.
IS
) Dit land is kort daarna b(j niaarkoop toegewezen aan Sydts Donya
blgkens Chb. IlI 566. (Zie onder de stukken, genoemd hierna VIII no. 6
noot.) Voor de herkomst van dit stuk zie vorige noot.
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van het Hof. 1575. Notarieel afschrift uit dien tijd. 1
stuk.19)
Afgedr. Chb. IlI 1042.

44. Vrijgeleide door den keizer verleend aan Jan Gerbranda c. s. 1520. 1 stuk.
Onderteekend: Hanneton. 2 ')
Afgedr. Chb. II 404. 21)

45. Acte, waarbij Jan van Gerbranda door den stadhouder in de genade des keizers wordt aangenomen. 1520.
1 stuk.
Onderteekend.
Afgedr. Chb. II 405. aa i

3. S t u k k e n U p c k e a a n g e k o m e n
s c h i j n l i j k d o o r zijn s t i e f m o e d e r
G l i n s (f 1589).

waarYmcke

46. Testament van Lysck Doekema. 1484. Authentiek
afschrift begin 16e eeuw. 1 stuk. (U.B.)23)
47. Ordonnantie op het maken en onderhouden van
de dijken. 1503. Met bevel tot afkondiging in Utingeradeel van Epa Douwazen (grietman aldaar c. 1511). Afschrift? uit dien tijd. 1 stuk. (U. B.)24)
19

) Zie voor de herkomst noot 17.
) Audiencier van den keizer; zie Theissen, Centr. Gezag. 95.
21
) De dochters van J a n Gerbranda's oudsten zoon Tjepcke (t te Einden
1582) stierven beide in 1581. Alleen de oudste was getrouwd geweest
en wel met Keympe Sydses Donia (f 1592.) Over dezen en daarmede de
waarschijnlijke herkomst van dit stuk e. v. zie noot 17.
as
) Zie voor de herkomst van dit stuk vorige noot.
ss
) Dit afschrift kan genomen zjjn voor een der nazaten van de erfl&atster (in het Stb., sub Binia, Lisok Siokema genoemd). Hare dochter
Bauck huwde Douwe Janckes Douma, van wien een achterkleinzoon, Eienck,
gehuwd was m e t Ymcke Glins, die h e m overleefde. Vóór dezen Eienck
of na h e m is Ymcke gehuwd geweest m e t Hero van Burmania, Upcke's
vader en langs dezen weg kunnen Upcke dese stukken zyn aangekomen.
M
) E p e Donma was de grootvader van Eienck, genoemd in vorige noot.
20
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4.

S t u k k e n U p c k e a a n g e k o m e n d o o r zijn
v r o u w R i n t s J u r r i e n (Georg) dr. v a n
Roorda.

48. Uitspraak van Stadhouder, President en Raden in
het geschil tusschen Binnen- en Buitendijksters over het
onderhoud hunner dijken. 1533. 1 charter. (U. B.)25)
Zegel verloren.
Afgedr. Ohb. II 632.

49. Commissie op Tjaard van Burmania en François
van Alphen om een geschilpunt in de uitspraak, vermeld
in vorig no. te beslechten. 1533. Afschrift geauthentiseerd
door den griffier van het Hof. 1 stuk. (U. B.)26)
Afgedr. Chb. II 634. 37)

50. Testament van Feddricus Hummama. 1455. Afschrift
uit iets lateren tijd. 1 charter* (U. B.)28)
51. Testament van Jarich Epaz. Hottinga. 1475. Authentiek afschrift van lateren tijd (c. 1560). 1 stuk. (U. B.)29)
52. Testament van Doede (van Dekema, weduwe van
Sicke Cammingha en van Hayo Jelmera). 1499. Authentiek afschrift uit dien tijd. 1 stuk.30)
53. Losrentebrief ten laste van Pieter v. Cammingha,
heer van Ameland, Rienck van C en Doedt, diens zuster
SB
) Ia 1529 werden door de djjkgenooten van Westergo Tier dijkgraven
aangesteld, w. o. Sybrand van Koorda, (f 1550), vader van Georg, zie
noot 5.
a6
) Zie vorige noot.
2
') Aldaar staat dit stnk vermeld als berustende in het Tjaarda-huis.
Dit kan niet anders dan eene vergissing zijn waarschijnlijk door bijgedachte onder invloed van de oorkonde afgedrukt onmiddellijk daarvoor.
as
) Feddricus' dochter Ymck trouwde Goffe Goffezn. van Eoorda, (t 1506)
vader van Sybrand (f 1550) en grootvader van Jnrrien (Georg). Zie noot 7.
29
) Dit afschrift kan genomen zçjn voor een der nazaten van den erflater. Een der doehters van zijn zoon Here huwde met Sybrand Boorda.
Over dien zie vorige noot.
3
°) Zie over haar noot 5.

Wumkes.nl

137
en weduwe van Georg van Roorda. 1573. Ingelost 1575.
1 stuk. 31 )
Onderteekend door Pieter en Doedt.

54. Overeenkomst van Frans en Watze van Cammingha
namens hunne broeders en zusters met. Georg van Roorda,
hun zwager, betreffende de aflossing door den laatste van
eenige schulden ten laste (naar blijkt uit de aant. in dorso)
van den boedel van Wytze van Cammingha en Rynts
Minnema. 1548. 1 stuk. (U. B.)S2)
Onderteekend door Frans, Watse, Georg en Tette van Cammingha.

55.+ Weesrekening van Hero van Ockema en Georg van
Roorda betreffende de administratie voor de nagelaten
kinderen van Douwe van Botnia. 1545. (Onvolledig). 1 katern. 3S)
56. Schrijven van den Stadhouder aan Georgvan Roorda
inhoudende verzoek om te willen bevorderen, dat in verband met den oorlog met Frankrijk Friezen als aanvoerders zich stellen in keizerlijken dienst. 1551. 1 stuk. (U. B.)
Onderteekend.

57. Processtukken in een zaak tusschen Georg Roorda
contra Pieter Symonsz. i. q. betreffende 40 pondematen
land op Doythiemasate te Dronrijp. 1543—1552. 2katerns
in 1 omslag. (U. B.)
5. S t u k k e n w a a r s c h i j n l i j k h e r k o m s t i g
van een d e z e r b o v e n g e n o e m d e v e r w a n t e n
of a a n v e r w a n t e n v a n U p c k e .
58. Placcaat, voorschrijvende dat allen, die beneficiën
onder zich houden of te beheeren hebben, deze moeten
afstaan resp. een lijst van de goederen van hunne beneficie
overleggen. 1542. Afschrift uit dien tijd. 1 stuk (U. B.)34)
Gedr. Chb. I I 869.
81

) Zie over Doedt noot 5.
) Van de hand van Georg van Roorda.
") Deze rekening is, naar het schijnt, een klad door Georg opgesteld.
") Zie hierna VII no. 222.

s2
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59. Plakkaat op het verkoopen van onroerend goed
van kerken en weezen. 1542. Afschrift uit dien tijd. 1 stuk
(U. B.)
Verg. Chb. II 847.

b.

Stukken

van latere

Burmania's.

60. Request van Georg van Burmania 35) als voogd van
juffr. Lucia van Dekema aan Gedep. Staten, om een steenen;
brug te mogen leggen in de Heereweg nabij de Wijnhorstermolen onder Huizum. Met, in margine, beschikking
van Gedep. Staten. 1616.
Met eene verklaring van den secretaris van Leeuwarderadeel. 1615. 2 stukken.
61. Stemcohier van Wonseradeel. 1640. 1 katern. (On-.,
volledig). 8«)
c. S t u k k e n

b e t r e f f e n d e S t i e n s of g o e d e r e n
aldaar.

N.B. Uit de omstandigheid, dat Upeke van Barmania Heresz. en z p
zoon woonden ta Stiens, kan de aanwezigheid van deze stokken worden
verklaard.

62. Uitspraak van een commissaris van den Hove in
een zaak tusschen de weduwe en de (andere) erfgenamen
van Sipcke Tjalkes te Stiens betreffende de scheiding van
diens boedel. 1 stuk. 1594.
Onderteekend.

63. Request van de ingezetenen uit het dorp Stiens
aan den grietman Sybrand van Cammingha inhoudende I
3fi
) Oudste zoon van Upcke. Zie het portret van hem en zijn vrouw,
Luts van Dekema, in het Penningkabinet in het Friesch- Museum.
3S
J Dit collier, dat met „Jhr. v. Taco van Cammingha, heerschap vanwege zijn slot ende de landen" (te Arnin) begint, zal van dezen afkomstig
zijn; hij was in 1652 grietman van Wonseradeel, zijn opvolger was z|jn
schoonzoon Upcke Sybrandz. van Bunnania, de kleinzoon van Upcke. Zie
hiervoor blz. 122.
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verzoek om opslatting van de vaart. 1584. Met, in margine, de beschikking.
Onderteekend.
Afgedr. Chb. IV 505.

64.+ Lijst van geestelijke goederen te Stiens. Afschrift
d.d. 1630. 1 katern.
Gedr. Beneficiaalboek 96 v.v.

C. Stukken waarschijnlijk afkomstig van leden van een
der beide families (Burmania en Eysinga).
65. Ordonnantie betreffende het lichten van den derden
man ter verdrijving van de Wederdoopers; met opgave
van het contingent van ieder deel. 1535. Afschrift (uit de
tweede helft der XVIe eeuw). 1 katern.
Terg. Chb. II 671, 674.

66.+ Aanstelling en instructie door de Staten van Westfriesland en het Noorderkwartier verleend aan Bart.
Olpherts van Hoorn, waarbij hem als commissaris het
toezicht wordt opgedragen op het Hollandsche handelsverkeer in de Sont. 1602. Auth. afschrift van 1603 van
de hand van E. Juckema. 1 stuk.87>
67.+ Lijst van de leden van den Rijksdag te Worms en
mededeelingen betreffende de gebeurtenissen aldaar. Z. j .
(1545). Afschrift uit dien tijd. 1 stuk. ™)
II. STUKKEN UIT HET ARCHIEF DER STATEN.
68. Acte van ratificatie door Karel, prins van Spanje,
van de privilegiën door heer Floris van Egmont aan de
s7

) In doreo handschrift van Tholen. De herkomst van het stuk blijkt
niet. (Epo) Juokema was in 1606 Gecommitteerde tör Generaliteit waarschijnlijk tegelyk met üpcke van Burmania. Zie hierna noot 69.
° ) „Copia seedule cuiusdam, misse nobis per qnendam fidelem amicum
N. conmorantem Bremis . . ." I>e mededeelingen zijn van een Protestant.
. De herkomst blflkt met. Het kan een afschrift van een onderschept
stuk zijn, doch evenzeer van particulieren afkomstig.
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Friezen verleend. 1515. Notarieel afschrift uit dien tijd. j
1 charter (U. B.)39)
f
Ongezegeld.
Afgedr. Chb. I I 320.

j
'•:

69. Verklaring van de afgezanten („raeden") van Karel, \
koning van Spanje, dat de inwoners van Friesland, op'
grond van de overdracht van dit gewest aan den koning
door den hertog van Saksen, van den eed aan den hertog'
zullen zijn ontslagen, zoodra zij den koning hebben hulde
gedaan. 1516. 1 charter op papier.* (U. B.)
Met opgedrukt secreet zegel van Floris van Egmont.
Afgedr. Chb. II 839.

70. Schrijven van de Landvoogdes aan de Staten, waarbij
zij verzoekt „hoe eer zoe beter" gevolg te geven aan hun
besluit om gedeputeerden naar haar af te vaardigen. 1522.
1 charter op papier.* (U. B.)
Onderteekend eu met opgedrukt zegel.
Afgedr. Chb. II 432.

j
f

71. Artikelen betreffende de grondslagen van de door;
den keizer te voeren regeering in Friesland, hem door;
afgezanten („gescicte") van de Staten voorgelegd. Met, in;
margine, de antwoorden. 1522. 2 stukken in omslag.
Onderteekend (door den secretaris van den Secreten Baad, Verder»),
Terg. Chb. II 124 v.v.

72. Memorie betreffende den toestand van Friesland
door afgevaardigden der Staten voorgelegd aan (mr. Jasper
Livius en Jan Huybrechts) commissarissen van den keizer. ,
Met geleibrief Z.j. (1522). Concepten. Losgeraakte katern,
(U. B.)
:
Gedr. Chb. II 130.

73. Antwoord door de Landvoogdes gegeven aan de
afgevaardigden van Friesland. 1523.
Onderteekend.
Gedr. Chb. II 134.
39

) Dit afschrift, door drie notarissen geauthentiseerd, maakte ongetwijfeld deel uit van het archief der Staten.
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74. Voorwaarden, van de zijde van den keizer, van de
overeenkomst tusschen hem en Friesland. 1524. 1 charter.
(U.B.)
Zegel verloren.
Gedr. Chb. II 150.

75. Doleantien door de Staten overgegeven aan den
stadhouder. Met, in margine, het antwoord. 1527. Met het
protest van de Staten. Concept. Z. j . (1527). 2 stukken in
omslag.
Het antwoord onderteekend door den griffier van het Hof.
dr. Chb. II 516.

76. Doleantien Stadhouder en Hof door de Staten overgegeven. 1527. Concept. 1 stuk.
Verg. Chb. II 173.

77. Verklaring van de Vijf deelen Btiitendijks, dat zij,
onverkort hun recht tegen Oostergo, de dijken zullen versterken na de toezegging door Oostergo van 2 stuivers
per gulden van land, buiten poorten liggende. 1529.
Authentiek afschrift uit dien tijd. 1 stuk. (U. B.)40)
Het opgedrukt zegel van Franeker verloren.
Gedr. Chb. II 183.

78. Beschrijving van de kroning van den keizer tot
koning van Lombardije. Z. j (1530). Afschrift uit dien tijd.
1 katern.*1)
Verg. Chb. II 199.

79.+ Bezwaren den Stadhouder voorgelegd naar aanleiding van de antwoorden door de Staten ontvangen op
hunne klachten. Met, in margine, de antwoorden van den
stadhouder. Z. j . (1532)42). Afschrift uit dien tijd. 1 stuk. 43 )
*°) Waarschijnlijk uit het archief van het kwartier Oostergo. Een bezegeld origineel berust in het archief van Leeuwarden,
4I
) Dit afschrift ia waarschijnlijk iu een Landdag overgelegd.
" ) Zie Chb. II 611.
4S
) Waarschynlijk van Dr. U. van Burmania (zie noot 15), een der onderhandelaars. Denkelijk is dit een concept bij de onderhandelingen gebruikt.
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80. Beantwoording van het bescheid van het Hof op
de artikelen ingediend door de Staten. Met, in margine, j
nieuw bescheid van het Hof op deze beantwoording. Z. j.
(1532). Afschrift (?) 1 katern. (U. B.)«)
[
81. Omslag van het „Hilffgelt" den „Confirmirten" van f
Munster op den Rijksdag te Worms ingewilligd. 1535. Af- i
schrift uit dien tijd. 1 katern.46)
i
82. Toezegging van de Landvoogdes, dat de acte van ;
de gift van 60000 car. gulden aan den keizer na voldoening van dit bedrag zal worden teruggegeven. 1545. 1
charter.
Ongezegeld. Onderteekend.
Afgedr. Chb. IlI 100.

83. Verzoekschrift (a) van de Staten aangaande de hef- \
fing van den honderdsten penning e. a. zaken betreffende het '•
gewest. Met, in margine, antwoord van de Landvoogdes, j
1545. Instructie (b) voor Hector Hoxwier, president van:
het Hof te Utrecht ter inwinning van bericht bij het Hof ;
van Friesland omtrent het bescheid der Staten over het i
antwoord bovengenoemd. Z. j . (1545). Schrijven (c) van
denzelfde aan Sicko en Pieter Dekama en Syds Tjaerda
over dit antwoord. 1545. Auth. afschriften 48) uit dien tijd.;
1 katern.
Gedr. [b en c afgedr.)

Chb. IlI 69, 88, 84.

84. Beschikkingen van de Landvoogdes, waarbij zij vrij- •
stelling verleent van den honderdsten penning bij uitvoer S
van boter en kaas en bij invoer van goederen uit Holland,
Zeeland en Brabant, in Friesland te slijten. 1545. Auth.
afschriften.47) 1 stuk.
Afgedr. Chb. IlI 75.
ii

) Het actwoord in margine is waarschijnlijk van de hand van den
griffier van het Hof te dien tjjde.
" ) Dit, afschrift heeft waarschijnlijk gediend ten Landsdage.
its
) Van een klerk van het Hof en geanthentiseerd door den secretaris
der Staten. Het stuk is denkelijk bewaard in het archief der Staten.
47
J Geaüthentiseerd door den subst. griffier van het Hof. Het origineel
is waarschijnlijk gebleven bij het Hof.
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85. Verklaring van den keizer, dat de nieuwe eed niet
zal strekken tot praejuditie van de privilegiën aan zijne
onderzaten in Friesland verleend. 1545. Auth. afschrift 47 )
uit dien tijd. 1 katern.
Afgedr. Chb. IlI 74.

86. Lijst van degenen, die beweren vrije heerschappen
te zijn. 1545. 1 katern (U. B.) 48)
87. Acta van den Landdag van 9 April 1549. Minuten.
1 stuk.49)
Uit een Mas. Gemerkt: Qnotidiannm.
Terg. Chb. IlI 161.

88. Acta van den Landdag van 3 Mei 1549. Minuten.
1 katern. 49 )
Uit een lias. Gemerkt: negen.

89. Acta van den Landdag van 1 October 1549. Minuten. 1 katern. 49 )
Uit een lias. Gemerkt: Da.
Zie Chb. IlI 171.

90.+ Antwoord van de Staten op het verzoek van den
keizer om den vrede van Augsburg te ratificeeren. 1549.
Concept of afschrift? 1 stuk.
91. Eed, afgelegd door den graaf van Aremberg uit
naam van Philips, prins van Spanje, inhoudende toezegging te zullen regeeren volgens de beginselen overeengekomen in 1515. 1550. 1 charter (in slechten staat).* (U. B.)
Zegel verloren. Onderteekend.
Gedr. Chb. IlI 183.
*8) Van de hand van Pieter Eieuwerdts, secretaris der Staten.
") Deze stukken (eoncepl-resolutiën) van de hand van Pieter Eienwerdts, secretaris der Staten, ztjn gebruikt in het proces tusschen de
steden en het platteland d.d. 1583 (zie hierna onder IV A) en zyn derhalve beschouwd als vastgestelde minuten. Zij ztjn bfl deze processtukken,
bewaard gebleven.
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92. Acta van den Landdag. 1558. Minuut 2 losse katerns.«)
Uit een lias Gemerkt: Acht.
Afgedr. (niet volledig) Chb. IlI 422.

93. Resolutie van den Landdag, inhoudende eene voorwaardelijke toezegging van een propijn aan den koning,
1558. Vastgestelde minuut. 1 stuk.
Onderteekend.
Afgedr. Chb. IlI 426.

94.+ Resolutie van den Landdag genomen op de vraag
van den Stadhouder naar het bedrag van de propijn, die
na expiratie van de twee termijnen van „den olden propijn"
door de Staten zal worden toegestaan. 1558. Vastgestelde
minuut. 1 stuk.
Onderteekend.
Terg. Chb. IlI 425 3e al.

95.+ Consent van de steden in de petitie van den Stad
houder om een propijn. 1558. 1 stuk.
Onderteekend.
Afgedr. Chb. I l I 428.

96. Acta van den Landdag van Juni 1560. Afschrift uit|
dien tijd. 1 katern. (U. B.)60)
Gebr. voor het gedrukte in Chb. IlI 488—515.

•;

97. Acte, waarbij de Nader Geunïeerde Provinciën ziek
verbinden tot het opbrengen van de lasten, die zij in ge"
meenschappelijk overleg hebben geconsenteerd. 1579. Afschrift uit dien tijd. 1 stuk. (U. B.)6J)
Afgedr. Chb. IV 49 v.

98. Vorm van den eed, afgelegd door de Staten vat
Holland aan den prins van Oranje en door hem aan die
Staten. (1588). Auth. afschriften.6S) 1 stuk.
Afgedr. Chb. IV 282.
60

) De katern is buitenop gemerkt f° XXI. Op grond van deze aant.
is aan te nemen, dat het afschrift bestemd is geweest voor een register,
waarschijnlijk van de Staten.
5I
) Dit afschrift is waarsehijniyk voor de Staten bestemd geweest.
5a
) Van de substitimt-griffier van het Hof d.d. 1581. Dit stnk heeft
waarschijnlijk gediend in een vergadering der Staten van Friesland.
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99. Informatien op verzoek van den heer van Merode,
stadhouder van Friesland van wege Z.Exc, betreffende
„het onwarachtigh naeseggen by enige quade ende oproerige geesten". 1581. Notarieele acte. 1 stuk*53)
Met zegel van den notaris en onderteekeniug van hem e. a.

100.+ Stukken betreffende de beschuldigingen tegen Hessel Aysma, president van het Hof. Z. j . (1587). Onvolledig.
2 stukken.54)
101.+ Request van Kempo van Donia, verzoekende steun
van de Gedeputeerden, tegen het verzet ter zake van het
graven van de Warregaster vaart. Met commissie van
Gedep. op U. van Burmania en C. Oosterzee en derzelver
uitspraak. 1601. 1 stuk. 66 )
Onderteekend.
Afgedr. Chb. IV 1126.

102+ Naamlijst van de volmachten der kwartieren met
de hun toekomende betiteling (beg. 17e eeuw). 1 stuk. 56 )
103.+ Artikelen van doleantie met beschikking van gecommitteerden (uit de Staten) en, in margine, resolutien
door de Staten daarop genomen. Z. j . (1627). Onvolledig
afschrift uit dien tijd. 1 katern. ")
104.+ Toespraak van de „bezending" van de Generaliteit
'*) Waarschfl'niyk overgelegd aan de Staten.
") In de collectie Gabbema bevindt zich een omslag stukken betreffende de zaak Aysma (aanw. Rpsarch. 1911 D no. 100). Op dien grond
zouden deze stukken ook wel door die collectie uit het archief der Staten
afkomstig zfln te aohten. Nadere aanwijzingen echter ontbreken. Verg.
no. 217 noot 121.
eB
J Dit stuk zal door Burmania en. Oosterzee "bij het uitbrengen van
hun rapport by Gedeputeerden zfln overgelegd.
") De namen zijn grootendeels doorgehaald; deze lijst is bljjkbaar
gebruikt voor de uitsehrijving van den Landdag door Stadhouder en
Gedep. Staten en afkomstig waarschijnlijk van den secretaris van deze Staten.
") De dateering is op te maken uit het 23e art. reformatoir. Zie
Chalmot, Register der Staatsres. i. v. Monsterrolle.
De resolutien in margine z\jn van dezelfde hand als de artt. en van een
klerk der Staten. Hoogstwaarschijnlijk is dit stuk a/komstig van den
secretaris der Staten te dien tyde.

5
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[

naar de Staten van Friesland. Z. j . (1632). Afschrift uit i
dien tijd. 1 stuk. 68 )
Gedr. Aitzema, Saken van Staet en Oor]. 12e boek. ('s Grav. 1669) .
I. 1220 v.

IlI. STUKKEN AFKOMSTIG VAN LEDEN DER STATEN,
GRIETMANNEN EN ANDERE AMBTENAREN.
A.

Waarschijnlijk

van leden van het geslacht

Eysinga.

105. Instructie voor Gedeputeerde Staten. 1601. Afschrift.
verbeterd en voor minuut gediend hebbende. 1 katern.S9) '
Afgedr. Chb, IV 1105 v.v.

106. Overeenkomst tusschen commissarissen van Gedep.
en Jan de Blocq, wachtmeester te Delfzijl, betreffende de
herstellingswerken aan de schans aldaar. 1608. Afschrift,
van lateren tijd, van een authent. afschrift. 1 stuk. 60 )
107.+ Staatsresolutieboek van 1683. Afschrift uit dien:
tijd. (Onvolledig). 1 katern. 61 )
108.+ Punten van twee Landdagen met, in margine, aan-.
teekeningen betreffende de daarop door de kwartieren:
genomen resoluties. 1716. (Onvolledig). 1 omslag. 62 )
B.

Waarschijnlijk van leden uit het geslacht

Burmania.

a. W a a r s c h i j n l i j k a l l e a f k o m s t i g
Upcke van Burmania.

van

1. V a n h e m z e 1 v e n.
109. Stukken betreffende de bijlegging der geschillen
B8
J Het stuk is van de hand van een klerk der Staten en waarsehynljjt
afkomstig van den secretaris der Staten.
*9) Tjalling van Eysinga was lid van de commissie, uit de volmachten
der kwartieren benoemd, belast met de vaststelling dezer instructie.
60
) Hoogstwaarschijniyk heeft d i t afschrift gediend bij h e t treffen van

een soortgelijke overeenkomst.
61

) Waarschyniyk afkomotig van een Statenlid, deel uitmakende van de
familie Eysinga.
sa

)

Ongetwijfeld

afkomstig

familie Eysinga.
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in Friesland. 1600, 1601.63) 4 stukken in omslag.
1
Uitspraak (a) gedaan bij acht Gedeputeerden over
de geschillen in Friesland. 1601. Met een antwoord (b)
van de Gedeputeerden in Franeker op een eerste concept van deze „reconciliateurs". 1600. Twee afschriften
uit dien tijd.
Afgedr. Chb. IV 1095.
2

+ Machtiging van de volmachten der Zevenwolden
op Stadhouder en Hof om de eendracht in het College van Gedeputeerden weer te herstellen. 1600. Afschrift uit dien tijd.
Afgedr. Chb. IV 1086.
8

Resolutie van de Staten-Generaal aangaande de
geschillen in de regeering van Friesland ontstaan.
1601. Afschrift uit dien tijd.
Afgedr. Chb. IV 1087.
4

+ Resolutie van Gedeputeerde Staten, waarbij zij
adviseeren, dat een Statenvergadering de tweespalt in
de provincie zal kunnen bezweren. 1600. Afschrift
uit dien tijd naar een auth. afschrift.
110. „Andere poincten, welcke die heren gesanten Upco
van Burmania, d'Olde Georgh vrijheere toe Schwartzeberch,
Hepco Fockens ende Dr. Gellius Hellema, Raadt ordinaris
in den Hove van Vrieslant, mede sullen aen de Heeren
Staten-Generaal voordragen", etc. 1606. 1 stuk. (U. B.) M)
Onderteekend door den secretaris van Gedep. Staten.

111. Request van de administrateurs van de geestelijke
goederen te Wieuwerd aan Gedeputeerden, inhoudende
") Upcke van Burmania was een der acht Gedeputeerden „reconciliateurs", waarvan sprake in het volgend nummer. Waarschijnlijk hebben al
deze stukken onder hem berust.
6t
) Uit de interpunctie zou men opmaken, dat „d'Olde" betrekking had
op George van Schwartzenberg, doch deze, c. 56 jaar oud, was toen de
eenige van zijn geslacht met dien voornaam. Het doelt dus op TJ. v. B.,
die — naar reeds vermeld hiervoor blz. 121 noot 3 — in zgn vollen
neef (Gedep. in 1604) een naamgenoot had.
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verzoek om vier heeren uit hun midden te committeeren
tot het opnemen van de rekening van hun beheer. 1601.
Met, in margine, commissie op vier heeren.Si) 1601. 1 stuk.
Onderteekend door den secretaris van Gedep. Staten.
Afgedr. Chb. IV 1124.

112. Lijst van de verpachtingen der generale middelen
over Dokkum, de Dongeradeelen en Dantumadeel, gehouden door Upcke van Burmania, als commissaris van Gedeputeerden en verrekening van het stuivergeld van deze
verpachtingen. 1609. 1 stuk.66)
113. Overeenkomst van eene commissie uit Gedeputeerde Staten m) en het Hof met den magistraat van Leeuwarden over de rentambten. 1609. Authentiek afschrift
met extract-resolutie. 1 stuk.68)
Afgedr. Chb. Y 164.

114. Stukken betreffende bedenkingen van Friesland en
Groningen op den staat van oorlog. 1606. 2 stukken in
omslag.
1

Memorie door Gedeputeerden van Friesland voorgelegd aan Gedeputeerden van Groningen. Z.j. (1606).
Met, in margine, het antwoord. 1606.
Onderteekend.
2

Punten door de gecommitteerden van Friesland
en Groningen ter Generaliteit aan de Staten-Generaal
overgegeven. Z. j . Met, in margine, de resolutie daarop.
1606. Afschrift uit dien tijd.69)
Gedr. Chb. V 128.
6B

) Waarbjj U. van Burmania.
6S
) Van de hand van U. v. B.; waarschijnlijk een klad.
" ) w. o. ü . v. B.
G8
) In dorso: Voor den Heere Bnrmania. Het afschrift is van den
secretaris van Gedep. Staten.
69
) Volgens mededeeling van Dr. P. A. Meilink, hoofdcommies aan het
Alg. Bijksarchief, komt in dit jaar onder de presenten ter Generaliteitsvergadering Upcke van Bnrmania niet voor, doch in een klapper aldaar
wordt hij als afgevaardigde voor Friesland wel genoemd.
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115. Stukken naar alle waarschijnlijkheid gediend hebbende voor de uitspraak, waarvan sprake hiervoor no101. 3 stukken in omslag.
1

Aanschrijving van Gedep. Staten aan den grietman van Leeuwarderadeel om de opgraving, door de
ingezetenen aldaar, te bevorderen van de vaart van
Hempensermeer af „daer het die van Idaerderadeel
gelaeten hebben" tot aan het Woudmansdiep toe. 1601.'
Ondert.eekend.
Afgedr. Chb. IV 1125.
2

Request van de ingezetenen van Wirdum en
Zwichem aan Stadhouder en Hof, inhoudende verzoek
om ontheffing van de verplichting tot slatting van de
Grons („Greuens"). Met beschikking. 1532.
' Afgedr. Chb. II 623.
3

Verbaal van Pieter van Dekema, raadsheer en
commissaris in het geschil tusschen de ingezetenen
van het Noordertrimdeel van Leeuwarderadeel met
die van het Zuidertrimdeel en van Idaarderadeel aangaande het opgraven van de vaart (Grons) naar Grouw.
1560. Afschrift.
Afgedr. Chb. IlI 486.

2. S t u k k e n h e m a a n g e k o m e n v a n
w a n t e n en a a n v e r w a n t e n .

ver-

a.' W a a r s c h i j n l i j k a l l e v a n zijn v a d e r H e r o.
116. Stukken betreffende de onderhandelingen tusschen
Stadhouder en Gedeputeerden over de betaling van vier
vendels knechten. 1572. Afschriften uit dien tijd. 1 katern
en 1 stuk in omslag.70)
Gebr. voor het gedr. Chb. IlI 900 v.v.

117. Stukken betreffende de zending van Hero van
) De katern is bestemd geweest voor Hero van Bnrmania en draagt
aant. van zijn hand.

Wumkes.nl

150
Ockinga en Hero van Burmania naar den hertog van
Alva, ter zake van de geaccordeerde propijn van 128000 jê,
1573. Afschriften 7I) uit dien tijd. 2 stukken.
Verg. Ohb. IlI 940.

118. Consent van Westergo in een impost ter betaling
van de Duitsche en Waalsche troepen. 1574. Met conceptlijst van artikelen, vallende onder dezen impost. 1574.
Auth. afschriften uit dien tijd. 2 stukken in omslag.
Afgedr. Chb. IlI 969, 972.

;

119. Resolutie van het kwartier Zevenwouden met de
grietenij Smallingerland, waarbij zij zich verzetten tegen
den nieuwen impost en tollen in Friesland. 1574. Afschriften uit dien tijd (in slechten staat). 3 stukken in omslag.
Uit een lias.
Afgedr. Ohb. IlI 975.

120. Ordonnantie op Hero van Burmania q.q. tot de
betaling van 2175 £ aan den stadhouder Gaspar de Robles
Met diens quitantie. 1574. 1 stuk 72 )
Onderteekend resp. door den griffier van het Hof en den Stadhouder.
Uit een lias,

121. Uitschrijving van het Hof tot invordering van het
familiegeld. 1575. 1 stuk.
Onderteekend. ' 3 )
Afgedr. Chb. IlI 1006.

122.+ Advies van eene door den koning aangewezen
commissie „tot afdoeninge van den imposten" aan de
volmachten van Oostergo, Zevenwolden en Leeuwarden
gegeven in zake het afschaffen van deze imposten. 1575.
Auth. afschrift (niet onderteekend?) uit dien tijd. 1 stuk.
Afgedr. Chb. IlI 1021.
")
")
1S
)
door

Van de hand van Hero van B.
Dit stnk behoort in de Rekenkamer.
Voor zoover uit den verbleekten staat van het stuk is op te maken
den substitunt-g riffier.
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123. Bewijs van ontvangst van den secretaris der Staten van stukken betreffende den Landdag van 30 Juni 1575,
in handen van Hero van Burmania gesteld. 1575. Met
authentiek afschrift van den voorn, secretaris van het ontvangbewijs van Hero. 1575. 2 stukken, geliasseerd.
124. Cohier van aanslag van Leeuwarden e. a. stukken
betreffende de leening van £ 150.000, zullende strekken
tot afbetaling van de soldaten in garnizoen. 1577. Authentieke afschriften uit dien tijd. 1 lias.
125. Doleantien gedaan door den Landdag aan den
stadhouder Caspar de Robles. 1570. Met, in margine, diens
antwoorden. Auth. afschrift.74) 1 stuk.
Afgedr. Chb. IlI 1056.

126. Doleantien van Gedeputeerden, daartoe gecommitteerd aan den stadhouder Caspar de Robles. Met, in margine, diens antwoord. 1576. Auth. afschrift.75) 1 losse
katern.
Afgedr. Chb. IlI 1058 v.v.

127. Commissie op Hero van Burmania e. a. om met
Lucas Jarges de landskisten te inventariseeren. 1575. 1 stuk.
Onderteekend door de Gedepnt. tot de doleantien en de rekeningen.
Afgedr. Chb. IlI 1030.

128. Acta van den Landdag van 30 Juni 1575. Authenthieke afschriften.76) 2 katerns in omslag.
Gebr. voor het gedr. in Chb. IlI 1014—1021.

129. Acta van den Landdag van 2—12 Nov. 1575.
Auth. afschriften.") 2 katerns.
Afgedr. Chb. IlI 1036 v.v.
'*) Van de hand van L. Jarges, secretaris der Staten.
*") De katern, van de hand van L. Jarges, secretaris der Staten, is
bovendien voorzien van een aant. in dorso van diens hand. Mogelgk
is dit nummer derhalve afkomstig van het archief der Staten.
) Van de hand van L. Jarges, secretaris der Staten. Een der stukken
schijnt een minuut of concept te z\)n tot authenthiek afschrift gemaakt.
Tholen's lijst spreekt slechts van één afschrift.
") Van de hand vaa L. Jarges, secretaris der Staten. Tholen's lijst
spreekt slechts van één afschrift.
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[
[
130.+ Ordonnantie op den achtsten penning. 1578. Auth. I
afschrift.78) 1 katern. (U. B.)
|
Gebr. voor het gedr. in Chb. IlI 1179.

\

131. Protest van grietman en volmachten van het Bildt, ;
in verband met hunne vordering op de provincie, tegen- •
over Hero van Burmania, ontvanger-generaal van Fries» •
land, over een aanslag van 5300 <£*. 1578. Notarieele acte. j
1 stuk.79)
b'. W a a r s c h i j n l i j k d o o r zijn v r o u w
van Roorda.

Rints
\

132. Commissie (a) door de Staten verleend op afge- \
vaardigden 80) naar den keizer. 1549. Met authentiek afschrift
(b) uit dien tijd. Met geloofsbrief (c) en instructie (d) Af!
schriften uit dien tijd. 4 stukken. (U. B.)81)
Onderteekend.
b, c en d afgedr. Chb. IlI 169, 175, 176.

130. Verslag (a) van de handelingen van afgevaardigden 82 ) naar de Landvoogdes, benoemd in den Landdag
van 22 Sept. 1522. Z. j . (1523).83) Met bijlage (6) en brieven (c) door de afgevaardigde verzonden naar de Staten.?
1522, 1523. Minuten (?) en afschriften uit dien tijd. 1 katern 1
en 4 stukken in omslag (a U. B.)84)
134. Bescheiden verzameld waarschijnlijk om te dienen
voor een Landdag, uitgeschreven na ontvangst der ant-;
'8)
7S
)

Geauthentiseerd door L . J a r g e s , secretaris der Staten.
In dorso h a n d van Hero van B .

80

) w. o. George Eoorda.
) Het authentieke afschrift (b), in dorso gemerkt 8. A. G., blijkt
echter, indien men af mag gaan op Chb. I l I 169, niet bij de collectie
Gabbema, m a a r bij die van Eysinga te behooren.
81

82
83

)

)
**)

o. w. Sybrand Boorda.
Hierby het antwoord beschreven hiervoor no. 73.
Zie Chb. I I 121.
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antwoorden vermeld hiervoor onder no. 71. 1522. Afschriften uit dien tijd. 1 losse katern. 86 )
Gedeeltelijk gedr. Chb. II 121 v.v.

135. Afschrift van het stuk beschreven hierna onder
no. 221.86) 1 losse katern. (U.B.)
136. Instructie voor de afgevaardigden van de geprivilegieerde heerschappen aan den keizer. 1545. Onderteekend
door Syds Tjaarda namens de Gedeputeerden der voorn,
heerschappen. 1 katern. (U. B.)87)
Afgedr. Chb. IlI 87.

137.+ Request van Sybrand Roorda, als afgevaardigde
van de Staten aan den keizer, betreffende de aanschrijving
van het Hof ten aanzien van den eed van trouw aan den
landsheer. Z. j . (1545). Afschrift uit dien tijd. 1 stuk. 88 )
c'. W a a r s c h i j n l i j k a f k o m s t i g v a n E r a s m u s
van D o u m a (f 1581), z w a g e r v a n U p c k e .
138. Geloofsbrief (a) en instructie (b) door de Staten
verleend aan Erasmus van Douma en Lucas Jarges, afgevaardigd naar den president van den (Geheimen) Raad
(Viglius). 1576. Met concept-relaas (c) van het mondelinge
antwoord van dien Raad op een request van de Staten.
1516. 3 stukken in omslag, (a U. B.)S9)
Onderteekend.
Afgedr. Chb. IlI 1076, 1078.
st
) De verzameling eindigt met een lijst van de volmachten in November 1522.
88
) Zie de noot aldaar. Onder de afgevaardigden bevond zich Sybrand
van Roorda.
8
') Dit stnk van de hand van mr. Syds zal wel niet in triplo hebben
bestaan, maar bestemd zjjn geweest voor de drie leden der afvaardiging
te zamen. Een dezer leden was Sybrand Boorda.
8S
) Het origineel had als bijlage een eedsformulier, door de Staten
ontworpen en gemerkt „Litera". Dit afschrift is waarschijnlijk afkomstig
van Sybrand Koorda zelf.
89
J Tan de hand van Lucas Jarges, secretaris der Staten.
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d.' S t u k k e n i n d o r s o v o o r z i e n v a n a a n j
t e e k e n i n g e n v a n U p c k e v. B. e n w a a r s c h i j n - i
lijk a f k o m s t i g v a n l e d e n d e r f a m i l i e
[
Burmania.
î
139. Acte van amnestie door Karel, Roomsch koning,
ten behoeve van degenen, die de Geldersche partij hebben ;
aangehangen en op de voorwaarden, geldende voor de
onderdanen, die 's konings zijde hadden gehouden, trouw I
beloven. 1520. Afschrift uit dien tijd. 1 stuk. (U. B.)
Afgedr. Chb. II 403.

140. Voorwaarden, vermeld hiervoor no. 74. Auth. af- ;
schrift uit dien tijd. 1 stuk. (U. B.)
:
141. Tarief van boeten voor den pluimgraaf. 1529. |
Auth. afschrift uit dien tijd. 1 stuk. (U. B.)9))
j
Afgedr. Chb. II 560.

142. Antwoord van de Staten op de propositie van
wege den keizer gedaan betreffende de propijn, verzoek
van de Vijf deelen van Westergo en de Zeven dorpen in
Wonseradeel en wenschen van de Staten den commissarissen van den keizer overgegeven. Met het antwoord op
deze laatste in margine. 1537. Afschriften uit dien tijd.
1 losse katern. (U.B.)
Afgedr. Ohb. II 708.

143. Plakkaat, waarbij te niet wordt gedaan hetgeen
inbreuk maakte op het accoord van 1524 en waarbij wordt
geregeld de vervulling van vacante pastorien enz. 1539.
Afschrift uit dien tijd. 1 losse katern. (U. B.)
Gebr. voor het gedr. in Chb. II 769.

144. Afschrift van de stukken beschreven hierna no.
218. 1 stuk. (U. B.)91)
145. Uitspraak van de Landvoogdes in het geschil tus9

°) Dit stnk kan afkomstig zyn van een lid vaü het geslacht, die lid
van het Hof, grietman of houtvester is geweest van Friesland.
9I
) Tholea vermeldt in zijn lijst alleen één afschrift.
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schen de Staten en Dr. Willem Lyndanus, commissarisgeneraal van de geestelijke jurisdictie in Friesland. 1559.
Auth. afschrift uit dien tijd. 1 stuk. (U. B.)
Afgedr. Chb. IlI 454.

146. Commissie (a) van de Staten op eenige leden ter
vordering van rekenschap van Gerryt en van Boudewijn
van Loo, den vorigen en den nieuwen rentmeester. 1558.
Met een verzoek (b) van deze commissie aan? om de door
den dood opengevallen plaats(en) in haar midden in te
nemen. 1560. Afschriften uit dien tijd. 1 stuk. (U. B.)92)
a afgedr. Chb. IlI 431.

147. Request (a) van Gedeputeerden, verzoekende schorsing van de uitvoering der plakkaten. 1566. Mededeeling (b)
van het Hof van Gedeputeerden, dat geene schorsing kan
worden toegelaten. 1566. Volmacht (c) door Gedeputeerden
op Doecke Martena e. a. inzake de uitvoering der plakkaten. 1566. Brief (d) van Gedeputeerden aan Viglius. 1566.
Request (e) van de gereformeerden aan den koning. Z. j .
(1566). Afschriften uit dien tijd. 1 katern. 93 ) (U. B.)
a, b, c, d afgedr. Chb. IlI resp. 688, 684, 685, 686, e (*edr. bij
Bor (Amst. 1679. Derde boek I 122).

148. Punten door de volmachten aan de gemeenten
voor te dragen. 1579. Afschrift 94 ) naar een afschrift van
den griffier van het Hof. 1 stuk. (U. B.)
Afgedr. Chb. IV 74 v.v.

149. Ordonnantie van Stadhouder en Gedeputeerden,
met het oog op de „gevaerlijcken periculoesen tijden", op
het invorderen van huren en schulden en de gedragslijn
hierbij door Hof en Nedergerechten te volgen. 1583. Auth.
afschriften 96) resp. d.d. 1585 en 1586. 2 stukken. (U. B.)
Gedeeltelijk gedr. Chb. IV 330 sub dato 1582. Het voorschrift aan
de justitie is das eene ampliatie.
a
) Het origineel van b is denkelijk gericht geweest aan Gemme van
Burnaania, oom van Upcke, en Wattis van Camminga. Zie Chb. IlI 562.
9a
) Waarseh. verzameld door een Statenlid.
M
) Van de hand van L. Jarges, secretaris der Staten.
95
} Yan een klerk der Staten van het Hof.
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b. S t u k k e n a f k o m s t i g v a n l a t e r e B u r m a n i a ' s .
NB. Afkomstig van Sybrand van Burmania (t 1639), zoon van Upcke, i
hem aangekomen in zfln qualiteit van houtvester van Friesland en behoorende bij het archief van het jaohtgereoht.

150. Request van Symen Mychgels en Rynske Hotzes
aan Gedeputeerde Staten in zake het aanhouden van vischaken, sedert 27 Oct. 1609 gebouwd. 1614. Met, in margine,
appointement van Gedeputeerden. 1 stuk.96)
151. Instructie (a en b) voor den houtvester Sybrand
van Burmania op het houden van de wolvenjacht. 1615.
a onvolledig en b afschrift uit dien tijd. 2 stukken.97)
a Onderteekend, uitgegaan van Gedep. Staten.
Afgedr. Chb. Y 210.

152. Dagvaarding van eenige stroopers namens commissarissen van Gedeputeerde Staten, op verzoek van
Sybrand van Burmania, houtvester van Friesland. 1611
Met relaas. 1 stuk.
153. Stukken betreffende de zaak van Sybrand van
Burmania, houtvester, (q.q.) contra Syardt Meyners van
Duynen, voor commissarissen van Gedeputeerden gevoerd,
1622. 1 losse lias (6 stukken) in omslag.
C. Stukken waarschijnlijk afkomstig van leden van een
der beide families van (Eysinga en Burmania).
154. Tractaat van vrede tusschen den keizer en hertog
Karel van Gelder. 1528. Afschrift uit dien tijd. 1 katern.
Verg. Chb. II 546.

155.+ Propositie van den Stadhouder tot het toestaan
96

) Waarschijnlijk ter instructie aan het jachtgerecht toegezonden.
" j Bernst in de coll. Gabbema (aanwinst Bijksarch. 1911. D 128 blz. 22).
Ook het afschrift, dat Tholen niet vermeldt op zyne lijst en niet gelijk s
(gemerkt Eyssinga) een merk draagt, zal blijkens de aanwijzing omtrent de
herkomst van het stuk in het Ghb. ook nimmer tot da coll. Gabbema
hebben behoord. Weer een zeer sprekend voorbeeld dus van de verwarring, waarvan sprake hiervoor blz. 120.
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van een propijn aan den koning. Z. d. (1558). Afschrift
uit dien tijd. 1 stuk.
Zie Chb. IlI 422.

156. Voorloopige toelating van de steden in de vergadering van Gedeputeerden. Met benoeming door de steden
van twee Gedeputeerden. 1578. Auth. afschrift uit dien
tijd. 1 stuk. 98 )
dr. Chb. IlI 1210.

157. Commissie voor Gedeputeerde Staten. 1580. Afschrift") 1 stuk.
Afgedr. Chb. IV 139.

158. Verklaring van het kwartier Oostergo dat het alleen
niet verplicht is tot het onderhoud van de dijken van
Wierum en Nes en weigert daarin bij te dragen. 1610.
Auth. afschrift. 10°) 1 stuk.
Afgedr. Chb. V. 175.

IV. STUKKEN UIT HET ARCHIEF VAN STADHOUDER
EN HOF.
A. Stukken gediend hebbende bij geschillen tusschen
de steden en het platteland over het recht van stem van
de steden in de vergadering der Staten.101)
N.B. Twee van deze stukken, deel uitmakende van no. 160 en no. !<00,
waarvan een de voorloopige sententie van den Prins, strekkende om het
proces tusschen partyen ta beëindigen, zijn in dorso voorzien van aanteekeningen van de hand van Upcke van Bnrmania; deze heeft dus na dato
de collectie geraadpleegd en onder zijne berusting gehad. Dit kan uit
belangstelling zijn geweest in deze doodgelopen zaak of ter vervulling
van een ons onbekende opdracht; zelf heeft h|j enkele afschriften genomen naar stukken betreffende de geschillen van 1577 en 1583 (zie hiervoor nos. 11—15). De hierna volgende stukken zullen herkomstig zijn
van het Hof, die van het proces van 1583 vrij zeker, daar deze zijn
9S

) Dit afschrift is blijkens de dorsaal aant. voor (een volmacht van)
Staveren bestemd geweest.
" ) Geauthentiseerd door den secretaris van Gedep.
"") Van den secretaris van Gedeputeerden.
m
) Zie Wierdsma Schik, De Staten van Friesland voor 1795, 40 v.v.
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overgeleverd „voir den Hove ofte commissaris "van dien" (Chb. IV 371)!
en na afloop van de termijnen „bij elckanderen gevoecht besloten gezonden;'
(zonden) . . worden aen Zjjn Excellentie". In het Byksarchief bernst een
band van deze afschriften voor zoover ze voor het proces hebben gediend
(gesehenk van de gemeente Leeuwarden). Een dergelijke band zal waar
sch(jnlyk naar den Prins zyn gezouden en de afschriften zelf bfl het Hof
gebleven.

(

a.

Stukken
N.B.

betreffende

h e t g e s c h i l i n 1571

Zie Chb. IlI 1158 v.v.

159. Privilege door Karel, prins van Spanje, verleend
aan Leeuwarden. 1516. Opgenomen in een confirmatie,
met nadere bepalingen, door den Keizer d.d. 1524. Auth.
afschriften 102) d.d. 1577. 1 katern.
Uit een lias.
Zie Ohb. II (331) 478.
I

b. S t u k k e n
1.

betreffende

h e t p r o c e s v a n 1583/4,

Sententie.

160.+ Voorloopige sententie van den prins van Oranje
en de andere door partijen gekozen rechters. 1584. Met
andere stukken betreffende deze zaak. Afschriften uitdien
tijd. 1 omslag. (U.B.)

/y,
2. C o n c l u s i e s .
J
161. Antwoord en dupliek van Gedeputeerden van het
platteland. 1583. 2 katerns in omslag.
Onderteekend door de advocaten.

3. O v e r g e l e g d e

stukken.

N.B. Alle stukken zy'n geliasseerd geweest en afschriften geauthentiseerd
door den substituut griffier van het Hof (T. Heeres) d.d. 1583, met uitzondering van no. 163, gemerkt „Qui", dat geauthentiseerd is door den
secretaris van "Gedeputeerden. Op eenige uitzonderingen na is dit geschied ten overstaan van de volmachten der steden: op sommige n.1. is
dan alleen sprake van „partien advers" (zoo nos. 162, 188, 191, 198) en
10a

) Van de hand van den klerk van deu secretaris van Leeuwarden
(T. Heeres).
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in één geval (no. 166) wordt deze tegenpartij aangeduid als de volmachten
van het platte land „desselven landes." Dit kan eene vergissing zijn of de
afwezigheid van de volmachten der steden is op die wijze verzwegen.
Immers alle merken (hierna ook door mij vermeld) op de stukken en
aanduidingen in den tekst zijn van E. Isbrandi, secretaris va.n Gedeputeerden: het zijn alle bewijsstukken door het platte land bijeengebracht.
Vier stnkken voor dit proces, gelicht uit het archief der Staten, zfln
door mij overgebracht naar II sub no. 87 — 89, 92.

162. Bul van keizer Sigismund. 1417. 1 stuk.
Gemerkt: Pater.
Afgedr. Chb. I 396.

163. Remonstrantie van Gedeputeerden aan de Staten
inhoudende klachten over het beheer van Boudewijn van
Loo, rentmeester-generaal. 1583. Met 6 bijlagen. Minuut
en afschriften. 1 katern.
Gemerkt: Qui.

164. Ordonnantie op het maken en onderhouden van
de dijken. 1503. 1 stuk. lc8 )
Gemerkt: Es.
Gedr. Chb. II 227.

165. Eed door de Staten aan Philips, prins van Spanje,
gedaan. 1550. 1 stuk.
Gemerkt: In.
Zie Chb. IlI 181.

166. Confirmatie van de overeenkomst tusschen den
keizer en de landen van Friesland. 1524. 1 stuk. 103)
Gemerkt: Coelis.
Gedr. Chb. II 150.

167. Acta van den Landdag van 23 April 1529. 1 stuk.
Gemerkt: Sanctificetur.
Gedr. Chb. II 181 v.v.

168. Acte van erkenning van den vorst van Saksen
door Leeuwarden en Zevenwolden. 1498. 1 stuk. 103 )
Gemerkt: Nomen.
Gedr. Chb. II 7.
ls

) Extract uit hei Landboek.
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169. Extract uit het Landboek betreffende de jaarfax.
(1503). 1 stuk.
Gemerkt: Trram.
Gedr. Chb. II 13.

j

170. Extract uit het Landboek betreffende het kiezen j
van Gedeputeerden op den Landdag van 1503, vier uit elk '.
der kwartieren, tot het herstel der zeedijken. 1 stuk.
Gemerkt: Adveniat.
Gedr. Ctib. II 30.

\

171. Lijst van steden en grietenijen in Oostergo, Wes-I
tergo en Zevenwolden. 1530. 3 stukken. Wi)
j.
Gemerkt: Begnum, tuum en

fiat.

j

172. Extract uit het Landboek betreffende den Landdag
van 1506. 1 stuk.
Gemerkt: Yoluntas.
Gedr. Chb. II 67.

173. Aanschrijving van keizer Maximiliaan aan de Friezen tot in het land der Ditmarschen toe om zich onder- i
danig te betoonen aan den vorst van Saksen. 1498. 1;
stuk. 10S ).
i
Gemerkt: Tna.
Gedr. Chb. II 6.

j
!

174.+ Confirmatie door den keizer van zijne overeen-1
komst met Friesland. 1524. 1 stuk.
'
Gemerkt: Siout.
Gedr. Chb. II 150.

|
'

175. Consent van 50000 £ aan den koning onder j
zekere voorwaarden. 1560. 1 stuk.
|
Gemerkt: In.
Afgedr. Chb. IlI 520.

176. Stukken (a—f) betreffende de vraag of de steden
deel uitmaken van de kwartieren, waarin zij zijn gelegen.
1549-1560. 1 katern.
Gemerkt: Coelo.
a en e afgedr. Chb. IlI 164, 138.
10

*) Extracten uit het Landboek.
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m . Verklaring van de steden onder protest, voor ditmaal, met het oog op de gratuiteit aan den prins van
Spanje, te zullen stemmen als lid van hun kwartier. Met
apostille der Staten. 1549. 1 stuk.
Gemerkt: Bt.
Afgedr. Ghb. IlI 163.

178.+ Commissie op eenige leden der Staten om de artikelen en instructie vastte stellen voor Sybrand Roordac.s.,
aangewezen als afgezanten naar de Landvoogdes. 1543.
1 stuk.
Gemerkt: Terra.
Zie Chb IlI 8.

179.+ Resolutie van den Landdag, inhoudende voorwaardelijke toezegging van een goed propijn aan den koning.
1558. 1 stuk.
Gemerkt: Panem.
Gedr. Chb. IlI 426.

180. Acta van den Landdag van April 1543. 1 katern.
Gemerkt: Nostram.
Gedr. (gedeeltelijk) Chb. IlI 5, 10, 12. Verg. 8.

181. Uitschrijving van den Landdag aan de drie kwartieren van het platte land. 1569. 3 stukken.
Gemerkt: Nobis.
Afgedr. Chb. IlI 768.

182. Verzoek van Otto van Langen aan Pieter Cammingha om den eed te doen aan Juw Dekema. 1494. 1 stuk.
Gemerkt: Hodie.
Afgedr. Chb. I 765 v.

183. Commissie op eenige leden der Staten om een
landsadvocaat te verkiezen en zijne instructie vast te stellen. 1558. 1 stuk.
Gemerkt: Dimitte.
Afgedr. Chb. IlI 430.

184. Consent van de Staten in 6000 £.

1569. 1 stuk.

Gemerkt: Twie.
Afgedr. Chb. IlI 772.

6
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185. Antwoord van de Staten op de propositie van
wege den keizer d.d. (1549) Mei 3. 1549. 1 stuk.
Gemerkt: Thiea.
Gedr. Chb. I l I 166.

186. Verbond van onderlinge bescherming tusschen
landen en steden van Oostergo en Westergo. 1473. 1 stuk.
Gemerkt: Elfi.
Gebr. voor het gedr. in Chb. I 65S.

187. Verdrag tusschen Leeuwarden en het Zuider Trimdel. 1481. 1 stuk.
Gemerkt: Twaelff.
Afgedr. Chb. I 703.

188. Voorrechten door Wijmbritseradeel verleend aan
Ylst. 1424. Confirmatie van deze voorrechten door Westergo. 1477. bis. Confirmatie van deze voorrechten dooi
de geestelijkheid van Wijmbritseradeel na de uitspraak
door haar gedaan tusschen Ylst en de rechters van dat
deel. 1450. 1 stuk.
Gemerkt: Derthien, Veerthien, Vyffthien, Sesthien.
Afgedr. Chb. I 462, 670, 539.

189. Commissie op eenige heeren tot visitatie van de
dijken. 1525.
Gemerkt: Seienthien.
Gedr. Chb. II 485 v.

190. Extracten {a—e) uit het l e privilegeboek van het
Hof, inhoudende handelingen omtrent de bedijking. 1525.
1 katern.
Gemerkt: Achtthien.
Gedr. Chb. II a 496, b 497, c 498, d 154, e 155.

191. Plakkaat tegen de frauden op de excijsen. 1524.
1 stuk.
Gemerkt: Negenthien.
Gedr. Chb. II 470.

192. Commissie op eenige heeren om met den Stad-
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houder te beraden tot afwering van een bende knechten.
1526. 1 stuk.
Gemerkt: Twintich.

193. Overeenkomst van Oostergo met Leeuwarden en
Dokkum, aangaande jaarmarkten enz. 1453. 1 stuk.
Gemerkt: ïwintich een.
Gtfdr. Chb. I 546.

194. Verbond van vrede tusschen Oostergo, Westergo
en Zevenwolden. 1456. 1 stuk.
Gemerkt: Twintich twee.
Gebr. voor het gedr. in Chb. I 590.

195. Verbond tusschen Oostergo en Westergo. 1461.
1 stuk.
Gemerkt: Twiutioh drie.
Afgedr. Chb. I 600.

196. Certificaat van den magistraat van Staveren, aangaande een Godsvrede. 1470. Missive van Dantumadeel
aan de overheid van Leeuwarden om zich van inbreuk
op het recht van het deel te onthouden. 1485. 1 stuk.
Gemerkt: Twintich vier, Twintich vijff.
Afgedr. Chb. I 643, 727.

197. Resolutie van de Staten op den eisch van 4 stuivers op de floreen. 1574. 1 stuk. 105 )
Gemerkt?
Afgedr. Chb. IlI 964.

198. Verklaring van de volmachten van Oostergo, dat
zij voor het dragen van meerdere legerlasten de voorkeur
geven aan verhooging van de floreenrente boven meerdere
heffingen aan accijnsen en imposten. 1 stuk. 105 )
Gemerkt?
Afgedr. Chb, IlI. 974.

199. Commissie op eenige leden, volmachten van Oostergo,
105

) Dit stnk is gedeeltelijk verbleekt en onleesbaar; het is waarschijnlijk wel gemerkt geweest.
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Westergo en Zevenwolden, om aan Igram van Achelen
eene som toe te staan uit 's lands penningen. 1575. 1
stuk. 1M)
Gemerkt ?
Afgedr. Chb. IlI 1023.

4. A n d e r e

stukken.

200. Conclusies in zake de geschillen voor het Hof
gebracht aangaande de neringen ten platten lande. 1550.
Afschriften uit dien tijd. 3 katerns in omslag. (U.B.)107)
B. Andere stukken uit dit archief.
201. Proces-verbaal van de besprekingen tusschen het
Hof en de Staten betreffende het verzoek van den koning
om volmachten af te vaardigen naar de vergadering der
Staten-Generaal te Gent. 1559. Minuut. 1 losse katern. (U.B.)
Onderteekend door den griffier van het Hof.108)
Afgedr. Chb. IlI 465.

202. Aanschrijving van de Landvoogdes aan het Hof
betreffende het vervolgen der Wederdoopers. 1553. 1 stuk.
(U. B.)
Onderteekend.

203. Provisioneel reglement op de regeering, door den
prins van Oranje vastgesteld. 1581. Afschriften (à) met, in
margine, aanmerkingen resp. van het Hof, den adel en
de steden, en een concept (b). Met een advies van het
Hof aan den Prins, betreffende deszelfs prerogativen. Z.j.
106

) Zie v o r i g e noot.
De d a t e e r i n g van dit afschrift (zij s t a a t als bij alle vorige in de
h a n d t e e k e n i n g van den s u b s t i t u u t griffier) is hier onleesbaar, doch een
aant. v a n I s b i a n d i , in margine, wyst er op d a t h e t heeft gediend in h e t
proces.
107

) D e z e afschriften h e b b e n waarschijnlijk g e d i e n d in 1583 (voor d e n
Prins?) om inzicht te verkrygen in de voorgeschiedenis van het proces.
108
) In d o r s o opschrift van diens h a n d .
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(1581). Onvolledig afschrift (of minuut?). 5 stukken in omslag. 109)
Naar de drie afschriften («.) gedr. Chb. IV 241.

204. Vertoog van het Hof aan de Staten inzake de
tweespalt in het college van Gedeputeerden. 1600. Met, in
margine, de opmerkingen van Gedeputeerden te Franeker.
1601. Met een afschrift uit dien tijd. 2 stukken in omslag.
Afgedr. Chb. IV 1089.

205. Ordonnantie van de Staten van Holland in zake
de rechtspraak door het Hof aldaar. 1581. Auth- afschrift.
1 stuk. Uü)
Afgedr. Chb. IV 265.

206. Request van Dokkum aan den Stadhouder, inhoudende verzoek om de privileges (ten deze in zake den
rechtdag door omliggende gemeenten te Dokkum te houden) door Karel, koning van Spanje, verleend d.d. 1517
te doen handhaven. Met, in margine, appointementen van
den Stadhouder en van het Hof. 1567. Met bijlagen. 4
stukken in omslag. (U. B.) m )
Afgedr. Chb. I l I 710.

207. Ordonnantie op het brood, wijn en bier, turf en
brandhout. 1542. Afschrift uit dien tijd. 1 katern. (U. B.) U3)
208. Commissie (a) voor den graaf van Aremberg. 1548.
Continuatie (b) door den prins van Spanje. 1549. Huldiging (c) van den prins van Spanje door de Staten. 1550.
Eed (d) van den Stadhouder voor den prins aan de Staten. 1550. Vorm {e) van dezen eed door de Staten verI09

) Het concept (6) is dat voor de redactie van uitvaardiging; dit
wijst er op dat deze verzameling afkomstiK ia van het Hof.
"°) Waarschijnlijk gediend hebbende bij de omschrijving van de rechten en bevoegdheden van het Hof van Friesland. Zie no. 203.
1U
) Mogelijk heeft deze zaak nog voor het Hof gediend: dit beslnit
dat de stad zich „mei reebt behelpen" kan.
" a ) Waarschijnlijk heeft dit afschrift berust bij het Hof: het is van
de hand, naar het mjj toeschijnt, van een der klerken van 's Hoffs griffie.
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zocht. 1549. Lijst (f) van heerschappen, die hulde hebben
gedaan. Z. j . Afschriften, gedeeltelijk {a—d), authentiek.
1 katern.* (U.B.)113)
Zie Chb. IlI 130, 178, 184, 183, 175.

209. Stukken betreffende de bezwaren der steden tegen
de neringen ten platten lande. 1549, 1550. 1,2 en 3 afschriften uit dien tijd. 3 stukken in omslag en 1 stuk*
(3 en i U. B.) ni)
,; ] Request van de steden aan den keizer (1549).
2
Geleibrief van de Landvoogdes. 1549.
3
Voorloopige beschikking van het Hof. 1550.
4
Volmacht door Zeven grietenijen van Zevenwolden verleend op Jancko Douma van Langweer en
Carst Piersoen, om zich te verweren tegen de plannen
der steden. 1550.
& Gezegeld en onderteekend.

210. Doleantie door Rioerdt Roorda c. s., Gedeputeerden (tot de doleantien), overgegeven aan Stadhouder en
Commissarissen uit het Hof. 1564. Met, in margine, een
antwoord op een der punten. 1 katern.115)
Onderteekend.
Gebr. voor het gedr. in Chb. IlI 623.

211.+ Verantwoording van den heer van Merode, luitenant van den Prins, op eenige punten hem door eenige
Gedeputeerden te laste gelegd. Z. j . (c. 1582). Minuut (of
concept)?116) 1 stuk.
lls

) Waarschijnlijk zijn deze afschriften voor den Stadhouder bestemd
geweest; vooral f wijst daar op.
"*) 1 in dorso: „touchant Ie pays de Frise". Dit stak heeft das te
Brussel gediend ter bespreking door de regeering. 3 heeft in dorso:
„Die steeden van Vreeslant", van welk opschrift, van de hand, die ook i
van een opschrift vooræag, het eveneens te Brussel zal zfln voorzien. De
geheele collectie zal dus thuis behooren bij don Stadhouder of het Hof.
Zie over 1 Theissen. Centr. Gez. en Fr. Yrijheid 312.
lle
) Een afschrift met het volledig antwoord (zie Chb. t. a. p.) zal
naar de Staten zijn gegaan en dit origineel zijn gebleven in het archief
van deu Stadhouder.
110
) Het zon ook een afschrift kunnen zijn.
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212.+ Verdrag tusschen den keizer en Albrecht (Alcibiades), markgraaf van Brandenburg, aangaande het in dienst
nemen van troepen. Z. j . (1552). Uittreksel uit dien tijd.
1 stuk. i«)
213. Plakkaat van den keizer, waarbij hij zijnen onderdanen verbiedt om zich aan te sluiten bij (Jan Frederik),
keurvorst van Saksen en (Philips), landgraaf van Hessen
(c. 1542). Afschrift uit dien tijd. 1 katern.118)

V. STUKKEN VAN LEDEN VAN HET HOF.
214. Stukken uit een proces tusschen Doniawerstal
eenerzijds en Wijmbritseradeel en eenige dorpen van
Gaasterland anderzijds betreffende het onderhoud van de
Tacozijl. 1582, 1584. 4 stukken in omslag.119)
Gedeeltelijk afgedr. Chb. IV 506.

VI. STUKKEN UIT ANDERE COLLECTIES.
A.

Uit de collectie Gabbema.

N.B. Deze stokken zijn gebruikt door Tholen bfl de samenstelling van
het Charterboek en daarna vermengd met de collectie B. E.
ln
) Io het stuk is sprake van toezeggingen van de bisdommen Würzburg en Bamberg; deze waren in 1552 door Albrecht gebrandschat. Yan
eenige maanden later zal dit verdrag dateeren. Zie Allg. D. Biographie I
255. Waarschijnlijk is dit afschrift niet voor de Staten, maar voor den
Stadhouder van eenig belang geweest.
us
) Dit afschrift is waarschijnlijk voor den Stadhouder of het Hof genomen of bewaard.
119
) Deze stukken zijn Frans van Eysinga (t 1603) als raadsheer aangekomen; hij stierf te Wirdum (zie Naamrol) (op Jousma State). Te
Wirdum overleed iater zyn zoon Juw, wiens dochter Trijn huwde met
Aede van Eysinga (Stb.). Jousma (in het cohier der stemmen van 1640 op
naam staande van Aede's broeder „nomine curatorio") is Trjjns kinderen
toegevallen. Of langs dien weg, of gebleven zijnde op Jousma, zyn deze
stukken den grietman Tj. M. H. v. E , Trijns achter-achterkleinzoon aangekomen.
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215. Artikelen aan de Landvoogdes overgegeven door
Syds Tyaerde en Jarich Dekama, afgevaardigden van de
Staten. Met, in margine, het antwoord. 1526. 1 stuk.
Onderteekend door de Landvoogdes.
Gedr. Chb. II 162. Terg. 513, waar dit stuk als herkomstig van
Gabbema's verzameling wordt aangeduid.

216.+ Bevestiging door de Staten („gemeene Gedeputeerde van den platten lande van Vrieslant vergadert in
den Landsdach"), van gecommitteerden tot de doleantien
en hunne commissie, nadat zij hun ontslag hadden aangeboden. 1570. Auth. afschrift. 1 stuk.12())
Afgedr. Chb. IlI 793.

217.+ Verdrag van Augsburg met ontwerp van een ratificatie door een Nederlandsch gewest, met het verdrag in
latijnschen tekst en antwoord der Friesche Staten op het
verzoek om ratificatie. 1549. Afschrift uit dien tijd. 1 katern. m )
Uit een Iia9.
Verg. Chb. IlI 133, 138 en gedeeltelijk afgedr. a. w.

u6.

218.+ Ratificatie door de Staten van de overeenkomst
door den keizer, op den Rijksdag te Augsburg, gesloten
met de vorsten van het Duitsche Rijk. 1549. 2 charters op
papier.*
Gezegeld en onderteekend.
Afgedr. Chb. IlI 174.122)
I80
J Afschrift van de hand van den secretaris der Staten. In dorso
jaartal van de haud van Gabbeina, welke herkomst ook Chb. t. a. p. wordt
opgegeven.
121
) Dit stuk, gemerkt in dorso of op wat jarenlang zijn rng was nevens :
„Hessel Aysma Saken van deu landeu" met latere hand S. A. G., blijkt
dus afkomstig uit de collectie Gabbeina en is gebruikt voor het Chb.
Een medewerker aan dit werk heeft blijkbaar de katern anders gevouwen
en er toen „Eyssinga'' opgezet, vermoedelijk te onrechte, blijkens de aant,
in het Chb.
18a
) „Na het origineel, bevestigd met drie zegelen onder de losse papieren van . . . S. A. Gabbema" t. a. p. Deze beide stukken zijn gemerkt 8. A. G.: er zijn dus waarschijnlijk twee origineelen geweest in die
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219.+ Translaat van een brief van Michaël Feodorowitchr
grootvorst van Moscovië (aan de Staten-Generaal) 1631.
Afschrift. 1 stuk.123)
B.

Uit andere collecties.

220. Schrijven (a) van eenige Statenleden aan de Landvoogdes. Z. j . (1522). Concept. Met (6) een geloofsbrief
voor Syds Tziarda, afgevaardigd om dit schrijven te overhandigen. 1522. 2 stukken in omslag.124)
b. Onderteekend.

221.+ Artikelen van doleantie door de afgevaardigden
van de Staten aangeboden aan de Landvoogdes. Met, in
margine, het antwoord. 1543. 1 katern.
Onderteekend door de Landvoogdes.
Gedr. Chb. IlI 17 125j

222.+ Plakkaat, vermeld hiervoor onder no. 58. 2 afschriften uit dien tijd. 2 stukken.12(i)
223.+ Extract-resolutie der Staten betreffende de raadscollectie. Tholen vermeldt in zijne lijst ook alleen een afschrift (zie hiervoor no. 144).
123
) In dorso de hand van Tholen en Gabbema. Behoort, waarschijnlijk
bij de stukken van Oabbema ter Prov. Bibl., Hs. K.K. 45 en 46.
) Deze afvaardiging geschiedde buiten de Staten om. Bij de omierteekenaars komt geen lid van de familie Bnrmania voor. Het verband
van deze stukken, niet op de lijst Tholen, noch in het Chb. voorkomende,
met de coll. Eysinga is niet duidelijk; zij waren eer op hnn plaats in de
collectie Tjaarda, die ook gebiuikt is bij de samenstelling van het Chb.
) „Uit het origineel bewaard wordende onder de papieren op Tjaardahuis
onder Binsumageest". Doch dit origineel blijkt bij de collectie Eysinga
te zijn, want koningin Harie zal wel slechts één stnk hebben onderteekend. De medewerker aan het Chb. — zoo moeten wjj aannemen — zal
dit stnk, uit het Tjaardaîmis afkomstig, verkeerdelijk voorzien hebben van
de aant. in dorso „Eyssinga" (zooals hij wel meer zich vergiste) en zoo
doen gaan naar die verzameling. De lijst van Tholen vermeldt ook alleen
een afschrift.
'') Een der afschriften authentiek van de hand van den grietman van
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bestelling te Dokkum. 1635. Afschrift uit de 18e eeuw.
1 stuk.127)
Gedr. Chb. V 370.

VII. VARIA.
224. Inventaris van de hand van Tholen van in de
collectie aanwezige stukken. 1 katern.*12S)
225. Aanteekening van de hand van een bewerker van
het Charterboek.
VIII.

AANHANGSEL.

STUKKEN OP DE LIJST VAN THOLEN, DIE IN DE
COLLECTIE ONTBREKEN.

1. (1524) „2 Nov. Explicatie van het 3e art. van voorsr
Tractaat (nl. tusschen den keizer en Friesland) van den
jaere 1524 (defect)."
2. „1535. Beschuldigingen en verantwoordingen benevens de dood van Thomas Morus, gewezen kanselier van
Engeland."
3. „1541 25 October. Testament van Wytthie van Cámminga, heer van Ameland. (copia auth.)."
4. „1544 7 Sept. Ordtie op het stuk van de Excijsen
(copie)."
Dantumadeel. Het draagt in dorso, naar het schynt, ook eene aanteekening Tan de hand van denzelfden grietman (Jan Wopkes) en eene aanteekening van een medewerker aan het Chb. luidende „Kamminga". Het
andere afschrift blijkt naar het dorsaal afschrift naar dit genomen of heeft
ook gediend voor de publicatie van het stuk in Dantumadeel en is bovendien op dezelfde wgze gemerkt. Eene overigens onbekende collectie,Cammingha is blijkbaar bennt voor het Chb.
ia1
) Misschien is dit afschrift, van onbekende herkomst, genomen voor
het Charterboek.
128
j In slechten staat. In de collectie Herbell bestaat een tweede
exemplaar (zie blz. 119 noot 1).
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5. (1549) „9 Nov. Placcaat alle processen in cas van
Revijs zullen ten minsten by zeven Raaden gevisiteert en
gerevideert moeten worden, (copia auth.)."
6. „Acte van consent en adjudicatie op de koop van
zekere veertien einzen zaadland door Zydts Donia genaard. 1561."
Afgedr. Ohb. IlI 566.

Iao

)

7. „1569 4 Maart. Placaat, verbod om niet buyten zijn
Majts Landen te gaan doceren of studeren (copiej."
8. (1574) „1 Aug. Ordtie op het stuk van den impost in
Vriesland (gedrukt)."
9. (1580) „26 Sept. Commissie der geunieerde Provinciën voor den Stadhouder Bernhard van Merode, als Collonel en Overste over Ruiteren en Knechten, staande onder
de repartitie van Vriesland. fcopie)."
10. (1581) „16 April. Brieven van gratie en remissie, verleent bij Koning Philips aan Engbert Pieters, wegens een
manslag, begaan aan eenen Zijtze Optszoon, ten huize van
Alixis Martenszoon, herbergier te Stiens."
Gedr. Chb. IV 252 v.v.

11. (1581) ,,12 April. Advis van den Hove van Vriesland
op zekere acte bij de Staaten van Vriesland zijn F. G.
overgegeven."
Gedr. Chb. IV 250 v.v.
lä9

) Deze beschrijving komt niet voor in de I\jst Tholen (no. 224), zij
is aangehaald naar het Chb., alwaar staat vermeld, dat het stuk voorkomt
in deze collectie; no. 42 hiervoor nu draagt in dorso het opschrift „1561
11 Nov. koopbrief en qnittantie van 14 einzen zaadland etc." Dit laatste,
door my gecursiveerde woord, laat de mogelijkheid toe, dat deze bovenstaande oorkonde, betreffende hetzelfde land, waarvan sprake in no. 42,
ouder dit opschrift was begrepen. Na wordt no. 42 onder dezelfde bewoordingen als van dit opschrift beschreven in Tholens lijst, alleen „etc."
is weggelaten (zonder twgfel eene onachtzaamheid); uit dien hoofde meen
ik de beschrijving van dit stuk naar het Chb. onder deze rubriek te
moeten opnemen.
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12. „1582 Dec. Consultatie of Advijs gegeven bij Domi- j
nicus van Burmania nopens Burmania huijs binnen Leeu- i
warden, uit kragte van het Testament van heer Tjaard van ,
Burmania."
13. „1585 6 Sept. Ingeloste Obligatie."
14. „1588. Acta van de in deezenjaaregehoudene Lands-:
dagen, (copie)."
15. „1594 30 Octob. Testament van Wilcko van Holdinga."
16. „1592 (15 Oct.). Testament van Douwe van Roorda
en Elizabeth de Burchgraaf. (copie)."
17. „1600 4 April. Contraprotest van de 3 Gooën tegens
de Steeden wegens het niet inwilligen van de zes speciën.:
(copia auth.)."
18. (1600) „9 Aug. Extracten uit de Rolle van criminele
zaaken, die voor den Hove van Vriesland gediend hebben
den 9 Aug. 1600. De Procr Genrl. Imp1 Hayo van Roussel, ged chm cum soe. (copien)."
19. (1601) „20 Nov. Sententie op Submissie van parthyen, uitgesprooken door den Hoogen Raad in Holland,
tusschen Vrouwck van Mockema en Maria Rommarts."
20. „1631 30 Juni. Citatie tot opslattinge van de Finkumer meer."
21. „1633 21 Sept. Octroy verleent aan Pieter van
Eysinga, tot het droogmaaken van een meyrken, gelegen
bij Poppingawier, en hem, den Eijgendom van den grond
toegestaan, met exemtie van 's Lands Floreen voor den
tijdt van 50 jaeren."
22. „1635 24 April. De Ontvr Bootsma van zijn Officie
gesuspendeert en in versekeringe genoomen en Stukken
die zaak betreffende, (copien auth.)."
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23. „1503 2 April. Ord tie op het maaken van de zeedijken. Zie Martena Landboek pag. mihi 48."
24. „1540 2 Dec. Request van de Stad Leeuwarden,
waarbij verzoeken, dat er eene Generale Ord tie moge
worden gemaakt omtrent de Wijn- en Biertappers." 1S0)
Afgedr. Chb. II 811.

25. „1558 26 April. Acta van den gehouden Landsdag."

ADDENDA.
Op blz. 123 in
Op Wz. 128 bij
van deze opdracht
(Leeuw. 1921) no.

root 5 te lezen: In 1749 (zie vorige blz. noot 3).
no. 21 te voegen als noot 6a: Zie voor het resultaat
E. Tisseher, De archieven van het St. Anthony-Gasthuis
934 f—h.

130
) Ontbreekt in de coll. Eysinga, doch bernst in de coll. Gabbema.
Aanw. llpsarch. 1911, Landdag 1540 no. 6. Het stnk is gemerkt S. A. G.
en in overeenstemming daarmee is de herkomst aangegeven in het Chb.
Tholen nam het echter op in zijne lijst.

Wumkes.nl

OVERZICHT VAN DE INDEELING DER COLLECTIE.

Particuliere stukken.
A. Stukken afkomstig van de leden der familie Eysinga.
a. van Frans v. Eysinga van Jousma . nos. 1—5.
b. aangekomen waarschijnlijk door Eelkv.E. „ 6—8.
c. Stukken van anderen
„ 9—10.
. B. Stukken afkomstig van leden van de familie Burmania.
a. Van Upcke van Burmania.
a.' Van hem zelf.
1. Afschriften van zijn hand.
a." betreffende processen tusschen de steden
en het platte land . . . . nos. 11—15.
b." betreffende andere onderwerpen „ 16—20.
2. Stukken betreffende functies door hem bekleed. (Zie ook hierna sub IlI). . . no. 21.
3. Stukken waarschijnlijk door hem verzameld
nos. 22—25.
/b.' Stukken Upcke van Burmania aangekomen van
verwanten of aanverwanten.
1. Stukken van zijn vader Hero.
a." afschriften van diens hand nos. 26—33.
b." andere stukken
» '34, 35.
c." Stukken Hero aangekomen.
a.'" waarschijnlijk afkomstig van Douwe
van Burmania, vader van Hero
nos. 36—38.
b.'" afkomstig van andere Burmania's
nos. 39, 40.
2. Stukken Upcke aangekomen waarschijnlijk
door zijn broeder Sybrand . . nos. 41—45.
-3. Stukken Upcke aangekomen waarschijnlijk
door zijn stiefmoeder Ymcke Glins. nos. 46,47.
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4. Stukken Upcke aangekomen door zijn vrouw
Rints van Roorda
nos. 48—57.
5. Stukken hem waarschijnlijk aangekomen door
een der bovengenoemde verwanten of aanverwanten
nos. 58, 59.
b. Stukken van latere Burmania's . . „ 60, 61.
c. Stukken betreffende Stiens . . . .
„ 62—64.
C. Stukken waarschijnlijk afkomstig van leden van een
der beide families (Eysinga en Burmania) nos. 65—67.
II. Stukken uit het archief der Staten (chronologisch)
nos. 68—104.
III. Stukken afkomstig van leden der Staten, grietmannen
e. a. ambtenaren.
A. Stukken waarschijnlijk van leden van de familie
Eysinga
nos. 105—108.
B. Stukken waarschijnlijk van leden van de familie
Burmania.
a. waarschijnlijk alle afkomstig van Upcke van
Burmania.
1. Van hem zelf
nos. 109—115.
2. Stukken hem aangekomen van verwanten of
aanverwanten.
a.' waarschijnlijk alle aangekomen van zijn
vader Hero
nos. 116—131.
b.' waarschijnlijk alle Upcke aangekomen door
zijn vrouw Rints van Roorda nos. 132—137.
c.' waarschijnlijk afkomstig van Erasmus van
Douma, zwager van Upcke . . . no. 138.
d.' Stukken voorzien in dorso van aanteekeningen van de hand van Upcke, en waarschijnlijk afkomstig van leden der familie
Burmania
nos. 139—149.
b. Stukken van latere Burmania's . „ 150-153.
C. Stukken waarschijnlijk afkomstig van leden van
een der beide families (Eysinga en Burmania)
nos. 154-158
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IV. Stukken uit het archief van Stadhouder en Hof.
A. Stukken gediend hebbende bij geschillen tusschen
de steden en het platteland over het recht van
stem van de steden in de vergadering der Staten.
a. Stukken betreffende het geschil in 1577 . no. 159.
b. Stukken betreffende het proces van 1583/4.
1. Sententie
no. 160.
2. Conclusies
no. 161.
3. Overgelegde stukken . . . nos. 162—199.
4. Andere stukken
no. 200.
B. Andere stukken uit dit archief . . nos. 201—213.
V. Stukken van leden van het Hof
no. 214.
VI. Stukken afkomstig van andere collecties.
A. Van de collectie Gabbema . . . nos. 215—219.1
B. Van andere collecties
„ 220-223.!
VIL Varia
, 224, 225.1
VIII. Stukken beschreven op de lijst van Tholen, die in
de verzameling ontbreken
nos. 1—25.!
S. A. WALLER ZEPER.
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