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Voorwoord d 

Inn een aan Petrus Scriverius opgedragen gedicht sprak Arnoldus Buchelius eens 
dee verwachting uit dat het nageslacht 'blijvende monumenten' voor Scriverius 
zouu oprichten, als dank voor het feit dat deze met zijn oudheidkundige publi-
catiess de afstammelingen van de Bataven hun ware verleden had teruggegeven. 
Bucheliuss en Scriverius waren overtuigd van het grote belang van hun vak, de 
vaderlandsee oudheidkunde, voor de inwoners van de jonge Nederlandse Re-
publiekk op zoek naar een collectieve historische identiteit. Zó overtuigd was Bu-
cheliuss van dat belang, dat hij zijn loopbaan als advocaat zou opgeven om de 
laatstee dertig jaar van zijn leven full time aan het bronnenonderzoek te kunnen 
besteden.. Scriverius was zelfs gefortuneerd genoeg om al vanaf het moment dat 
hijhij  de universiteit verliet zijn tijd en vermogen geheel aan de letteren en de oud-
hedenn te spenderen. Beide mannen behoorden tot de welvarende elite van de 
Goudenn Eeuw die zich als zelfbewuste burgers liet portretteren door kunstenaars 
alss Paulus Moreelse of Frans Hals. Door hun geboorte en persoonlijke capaci-
teitenn waren ze voorbestemd tot een carrière als jurist of bestuurder. Buchelius 
enn Scriverius gaven er echter de voorkeur aan de dagen aan huis te slijten, in 
hunn volgestouwde bibliotheek en studeerkamer, gebogen over middeleeuwse 
archiefstukken,, oude handgeschreven annalen en kronieken, en archeologische 
bodemvondstenn uit de tijd van de Bataven en Romeinen, alles met het doel de 
vaderlandsee geschiedenis van hardnekkige fabels en legenden te zuiveren en 
daarvoorr een nieuw en betrouwbaarder geschiedbeeld in de plaats te stellen. 
Ditt boek hoopt recht te doen aan de monumentale bronnenkennis van Buchelius 
enn Scriverius. Maar ook wordt hier beoogd het werk van deze 'mythenjagers' 
inn een nieuw daglicht te plaatsen, door in te gaan op het politieke engagement 
vann hun antiquarische studiën. 

Mij nn belangstelling voor de geschiedenis van het vak van de historicus werd 
voorr het eerst gewekt toen ik tijdens mijn studie geschiedenis een inspirerend 
werkcollegee volgde over 'Anachronisme en historisch besefin de vroegmoderne 
tijd',, gegeven door Herman Beliën. Op het pad van de geschiedenis van de ge-
schiedschrijvingg wees Eco Haitsma Muiier mij vervolgens de weg naar de vroeg-
modernee Nederlandse oudheidkunde als een interessant onderzoeksterrein. Als 
promotorr liet hij mij na deze handreiking grote vrijheid bij het vinden van een 
eigenn weg in het historiografische onderzoek en bij het schrijven van dit boek. 
Ikk ben hem zeer dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen en voor zijn ge-
duldigee begeleiding bij het lange proces van onderzoeken en schrijven. Karin 
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Tilmanss vereerde mij met haar co-promotorschap. Ik heb in hoge mate ge-
profiteerdd van haar enthousiasmerende begeleiding. Haar opmerkingen heb-
benn mijn onderzoek en proefschrift op vele punten verdiept. 

Dee Stichting voor Historische Wetenschappen van de Nederlandse Organisa-
tiee voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) subsidieerde het promotieon-
derzoekk dat aan dit boek ten grondslag ligt, uitgevoerd als onderzoeker-in-op-
leidingg aan de vakgroep Nieuwe en Theoretische Geschiedenis van de Universiteit 
vann Amsterdam. Ook maakte WVO met reisbeurzen bibliotheekonderzoek mo-
gelijkk in Parijs, Londen, Oxford, Wolfenbüttel, Berlijn en Hamburg. 

Judithh Pollmann overtuigde mij van de grote historiografische waarde van Ar-
nolduss Buchelius' manuscripten. Ik dank haar zeer voor deze gulle suggestie 
enn voor de al even onbaatzuchtige wijze waarop zij mij in haar bevindingen over 
Bucheliuss heeft laten delen. De heer J.S.F, van Hoogstraten ben ik erkentelijk 
voorr zijn toestemming om de brieven en andere bescheiden van Petrus Scrive-
riusrius in zijn familiearchief in te zien. P. Tuynman en Michiel Roscam Abbing dank 
ikk zeer voor de inzage in hun transcripties van en annotaties bij de brieven van 
enn aan Scriverius in het Van Hoogstraten familiearchief, en voor de inzage in 
hunn registratie van de bewaard gebleven correspondentie van Scriverius. Bij de 
Amsterdamsee 'aio-club' en de 'leesclub' vond ik een luisterend oor voor mijn 
prill ee bevindingen. René Veenman en Paul Knevel lazen een eerdere versie van 
ditt proefschrift en hielpen mij zeer met hun kritische en opbouwende com-
mentaar.. Remco Ensel heeft me in alle fasen, tot en met het produceren van 
hett manuscript, met raad en daad bijgestaan. Tijdens de onderzoeksperiode heb 
ikk van Chris Heesakkers veel geleerd over het Neolatijn en over de humanisti-
schee literatuur en cultuur dankzij zijn wekelijkse cursus voor promovendi. Ik ben 
hemm bovendien zeer erkentelijk voor zijn aandachtige commentaar op mijn ver-
talingenn en transcripties uit het Latijn in het manuscript van dit proefschrift. 
Zijnn opmerkingen hebben mij op vele ideeën gebracht en mij voor vele fouten 
behoed.. Verschillende andere leden van de promotiecommissie hebben even-
eenss waardevol commentaar geleverd op het manuscript van dit proefschrift. 
Tenslottee dank ik de Historische Vereniging Holland; ik ben zeer vereerd dat 
deze,, in samenwerking met Ties VerLoren, mijn proefschrift wil uitgeven in de 
Hollandsee Studiën. De redacteuren van deze reeks, Marco van Leeuwen en in 
hett bijzonder Koen Goudriaan, dank ik voor hun nauwgezette lezing van het 
manuscript. . 

Ditt boek is voor mijn ouders, die mij aanmoedigden om geschiedenis als stu-
diee te kiezen, en voor Remco, die toen geschiedenis een vak werd steeds mijn 
grootstee steun en toeverlaat is geweest. 
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Arnolduss Buchelius (1565-1641) en Petrus Scriverius (1576-1660) zijn de twee 
belangrijkstee vertegenwoordigers van het Utrechtse respectievelijk Hollandse 
oudheidkundigee of antiquarische onderzoek in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw.. Beide geleerden genieten tegenwoordig bekendheid als de 'mythenjagers' 
diee met hun oorspronkelijke bronnenstudies vele oude fabels over de vader-
landsee geschiedenis het veld hebben doen ruimen. De in Amsterdam geboren, 
inn Haarlem opgegroeide en tenslotte in Leiden werkzame Scriverius is waar-
schijnlijkk wel de bekendste van de twee, op grond van zijn in het Latijn en Ne-
derlandss uitgegeven publicaties als Batavia illustrata (1609), de vaak herdruk-
tee Beschrijvinghe van out Batavien (1612), en de postume editie van Het oude Gout-
schesche chronycxken (1663); zijn grote werk Principes Hollandiae, et Westjrisiae (1650) 
iss iets minder bekend. De Utrechter Buchelius geniet vooral bekendheid van-
wegee zijn kroniekachtige dagboeken, waarvan delen in 1907 en 1940 werden 
uitgegevenn onder de titels Diarium en Notae quotidianae. Twee jaar na Buchelius' 
doodd is bovendien zijn belangrijke editie van de Hollands-Utrechtse kronieken 
vann Johannes Beka uit ca. 1350 en van Wilhelmus Heda uit 1521 verschenen. 
Daarnaastt is Buchelius bij genealogen en Utrechtse historici en bij vele me-
diëvistenn befaamd dankzij zijn indrukwekkende handschriftelijke nalatenschap, 
diee voor een belangrijk deel in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek en in Het 
Utrechtss Archief wordt bewaard. Hiertoe behoren onder andere zijn prachtig 
geïllustreerdee albums met beschrijvingen en tekeningen van kerken, kloosters 
enn grafmonumenten in Utrecht en andere plaatsen in de Noordelijke en Zui-
delijkee Nederlanden en van de familiewapens van allerlei adellijke en aanzienlijke 
Nederlandsee geslachten. De publicaties en handschriften van Buchelius en Scri-
veriuss getuigen van een levenslange toewijding aan het onderzoek naar de va-
derlandsee oudheden. Door hun tijdgenoten werden Buchelius en Scriverius ge-
respecteerdd als gezaghebbende specialisten op het terrein van historisch on-
derzoek.. Desondanks zijn hun antiquarische werkzaamheden nog niet eerder 
hett onderwerp geweest van een uitvoerige studie en spelen zij in historiografi-
schee overzichten meestal een figurantenrol.' 

11 De belangrijkste literatuur over Buchelius als oudheidkundige bestaat uit de artikelen van (iraafstal, 'Aernout 
vann Buchell be/.oekt De Meern' en idem, 'Aernout van Buchell verkent de "limes'", beide handelend over Bu-
chelius'' archeologische expedities in de omgeving van Utrecht. In de biografie van Buchelius door I'ollmann, 
EenEen andere weg naar Goei (vertaling van Religious choice in the Dutch Republic), staat Buchelius' religieuze ontwikke-
lingg centraal, maar zijdelings wordt informatie gegeven over zijn antiquarische werkzaamheden (m.n. pp. 62-öH, 



10 0 Inleiding g 

Hett ontbreken van omvangrijkere studies naar Buchelius en Scriverius als oud-
heidkundigenn heeft uiteenlopende oorzaken. Dat de resultaten van hun anti-
quarischee onderzoek voor een groot deel in het Latijn zijn opgetekend, dat een 
belangrijkk deel van hun werk nog steeds niet of onvolledig is uitgegeven, en dat 
hunn handschriften over binnenlandse en buitenlandse archieven en bibliotheken 
verspreidd zijn geraakt, dat alles zal hebben bijgedragen aan het uitblijven van 
studiess naar hun oudheidkundige werkzaamheden maar is daarvoor niet de be-
langrijkstee reden. De dagboeken van Buchelius bijvoorbeeld hebben immers 
reedss vroeg de aandacht getrokken; uit de edities Diarium en Nolae quotidianae 
hebbenn vele historici al grasduinend menige aardige anekdote over deze of gene 
zeventiende-eeuwerr weten te putten. Een belangrijkere oorzaak is gelegen in 
hett feit dat antiquaren zich met name hebben beziggehouden met onderzoek 
naarr het oudere verleden. Daardoor was hun werk niet interessant voor negen-
tiende-eeuwsee en veel twintigste-eeuwse historici en archivarissen. Wanneer deze 
historicii  en archivarissen oudere geschiedwerken bestudeerden en publiceer-
den,, deden zij dat namelijk met het doel de bestaande feitenkennis te vergro-
ten.. Voor dit doel kwamen alleen geschiedwerken die een verslag van contem-
poraineporainegebeurtenissengebeurtenissen bevatten in aanmerking, want de geschiedschrijvers die 
overr hun eigen tijd hadden geschreven werden het meest in staat geacht om 
eenn betrouwbaar relaas te bieden, dat zoveel mogelijk was gebaseerd op eigen 
waarnemingg of berichten van andere ooggetuigen. 

Illustratieff  voor de geringe belangstelling voor antiquarische geschiedwerken 
iss de behandeling die Buchelius' Utrechtse stadsbeschrijving ten deel is geval-
len.. Aan het begin van de negentiende eeuw werd deze door lokale historici nog 
altijdd vaak geraadpleegde beschrijving van de stad Utrecht, zoals die er rond het 
jaarr 1590 uitzag, en van de aanzienlijke Utrechtse families voor het eerst uit-
gegeven,, door toedoen van de Utrechtse archivaris Petrus van Musschenbroek. 
Dee door Buchelius aan de stadsbeschrijving toegevoegde hoofdstukken over het 
Romeins-Bataafsee verleden van de stad en van de Nederlanden liet Van Mus-
schenbroekk echter achterwege. In 1906 werd de stadsbeschrijving daarom op-
nieuww uitgegeven, ditmaal door Samuel Muller Fz (1848-1922), de invloedrij-
kee gemeente-en rijksarchivaris van Utrecht. Ook Muller vond de hoofdstukken 
overr het oude Batavia niet interessant ('Wij lezen dit lang uitgeplozen betoog 
mett zeker ongeduld'), maar hij nam ze toch op in zijn nieuwe editie omdat hij 
naarr eigen zeggen de oorspronkelijke opzet van Buchelius' stadsbeschrijving tot 
zijnn recht wilde laten komen.2 Over de aard van deze opzet liet Muller zich ver-
derr echter niet uit. Dat was toch niet wat hem in de eerste plaats interesseerde 
inn het werk van Buchelius, want evenals Van Musschenbroek was hij voornamelijk 
gespitstt op de beschrijvingen van Utrechtse gebouwen en families. Bovendien 

140-1488 en 223). Over Scriverius als oudheidkundige is er een korte 'intellectuele biografie' van Tuvnman, 'Pe-
truss Scriverius', waarin Scriverius' verdiensten op het gebied van de nationale Renaissance san geschiedschrij-
vingg en dichtkunst worden uiteengezet. Hugenholtz, "Zeventiende-eeuwse historische kritiek' handelt over Scri-
verius'' editie van het zogenaamde oude Goudse kroniekje. Van Tuvnman is er tenslotte 'Two history books', over 
Scriverius'' voorbereidingen voor edities van de Rijmkroniek van Melis Stoke en de zogenaamde Dhnsiekro?üek. 
22 Muller, 'Arnoldus Buchelius', 132. 
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heeftt Muller op zijn beurt onder meer een groot deel van Buchelius' erudiete 
literatuurverwijzingenn weggelaten, omdat deze volgens hem niet langer relevant 
warenn voor de twintigste-eeuwse lezer. Hierdoor werd alsnog een onbetrouw-
baarr beeld gepresenteerd van de stadsbeschrijving die Buchelius zelf voor ogen 
hadd gestaan. 

Inn de twintigste eeuw kwam er een meer cultuurhistorische en historiografische 
belangstellingg voor de geschiedbeoefening in vroeger tijden. Historici raakten 
geïnteresseerdd in oudere geschiedwerken als bronnen voor ideeëngeschiede-
niss en mentaliteitsgeschiedenis. Men ging zich afvragen welk beeld de oudere 
geschiedschrijverss zich hadden gevormd van het verleden en wat dat beeld zegt 
overr de behoeften van de tijd en omgeving waarbinnen de oudere geschied-
schrijverss werkten. Dit had tot gevolg dat de oudere geschiedwerken over con-
temporainee geschiedenis, die altijd al de aandacht van historici en archivaris-
senn hadden getrokken, op een nieuwe manier werden gelezen. Bovendien kwa-
menn voorheen vrijwel genegeerde geschiedwerken over het oudere verleden nu 
eveneenss in de belangstelling te staan. 

Inn de Nederlandse bestudering van de geschiedenis van de geschiedschrijving 
werdd de 'ideeëngeschiedenis' van de vroegmoderne geschiedschrijving voor het 
eerstt uitvoerig aan de orde gesteld door Herman Kampinga (1887-1968), in zijn 
proefschriftt De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche 
historicihistorici der XVIe en XVIIe eeuw uit 1917. Dit werk is het eerste' en tot op de dag 
vann vandaag het enige relevante overzichtswerk voor de zestiende- en zeven-
tiende-eeuwsee geschiedschrijving in boekvorm.' Kampinga was student en pro-
movenduss van Johan Huizinga, die in zijn Groningse oratie uit 1905 kritiek had 
uitgeoefendd op de destijds in universitaire kringen overheersende positivistische 
ideeënn over aard en doel van de geschiedwetenschap. Huizinga vond namelijk 
datt de geschiedschrijving aan de universiteit te exclusief in het teken stond van 
hett streven naar voortdurende vergroting van feitenkennis. Hij nam het stand-
puntt in dat dit aan de natuurwetenschappen ontleende wetenschapsmodel niet 
zonderr meer toepasbaar was op de 'geesteswetenschappen', en benadrukte daar-
entegenn de subjectiviteit van de historicus bij het interpreteren en beschrijven 
vann het verleden. In het verlengde van deze ideeën van Huizinga presenteer-
dee Kampinga in zijn dissertatie een uitgebreide beschrijving van de historische 
beeldvormingg ('opvattingen') van vroegmoderne geschiedschrijvers, met aan-
dachtt voor de politieke context die deze opvattingen had gegenereerd. Daar-
naastt gaf Kampinga een beoordeling van de kwaliteit van het bronnenonder-

33 Vóór hot verschijnen van Kampinga's Opvattingen had men slee hts dr beschikking over enkele chronologisch 
geordendee lijsten met namen en publicaties van geschiedschrijvers. Daarnaast waren er enkele monografieën 
voorhanden,, zoals Breen, Piet er Corneliszoon Hooft uit 1S94 en Haak, Pnullus Meruia uit 1901. 
44 Op deze plaats dient tevens te worden vermeld het (qua opzet enigszins aan Kampinga's werk venvante) over-
zichtt van Waterbolk, Twee eeuwen l-'riese geschiedschrijving, dat in deze inleiding verder buiten beschouwing blijft , 
omdatt de geschiedschrijving in Holland, Utrecht en Gelre (de historiografische context waarbinnen Buchelius 
enn Scriverius in de eerste plaats opereerden) ei niet in centraal staat. De Friese geschiedschrijving behandelde 
overr het algemeen een aparte thematiek (bijvoorbeeld niet zozeer de Bataafse Oudheid als wel de 'Friese vrij-
he id ). . 
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zoekk van de oude geschiedschrijvers en van de mate van hun historisch besef." 
Kampinga'ss werk bood een overzicht van alle belangrijke auteurs en hun pu-

blicatiess over het Hollandse verleden uit de periode 1500-1700, het tijdperk van 
dee humanistische geschiedbeoefening in Nederland. Hij maakte daarbij on-
derscheidd tussen de 'geschiedschrijving, verhalende geschiedwerken geschre-
venn in een sterk retorische sujl, en de 'geschiedvorsching, het werk van antiquaren 
diee zich niet zozeer op het schrijven maar op het bronnenonderzoek hadden 
toegelegd.""  Dit onderscheid had Kampinga overgenomen uit Duitse historio-
grafischee literatuur, met name uit het in 1911 verschenen, invloedrijke over-
zichtswerkk van Eduard Fueter, Geschichte der neueren Historiographie. In het ne-
gentiende-eeuwsee Duitsland, te beginnen in Berlijn, was een nieuwe universi-
tairee opleiding voor historici ontstaan, waar politieke geschiedschrijving op ba-
siss van archiefonderzoek en training in de door de vroegmoderne oudheid-
kundigenn geïntroduceerde hulpwetenschappen centraal stond.7 Deze ontwik-
kelingg had een herbezinning op de geschiedenis van de geschiedbeoefening 
tott gevolg. Fueter liet zijn historiografische overzicht aanvangen met de vroeg-
modernee tijd, waarin hij naast de vertegenwoordigers van de 'rhetorische His-
toriographie'' ook 'Gelehrte' onderscheidde, die 'antiquarische Werke' hadden 
gepubliceerd.. Het werk van de binnen de conventies van de vroegmoderne re-
toricaa werkende geschiedschrijvers keurde Fueter af als onwaarachtige schoon-
schrijverij,, terwijl hij het werk van de antiquaren kon waarderen omdat zij vol-
genss hem het wetenschappelijk peil van de geschiedbeoefening hadden ver-
hoogd.""  Uiteindelijk was Fueters oordeel over de antiquaren toch niet onver-
deeldd positief. Met voorbijgaan aan de vroegmoderne opvattingen over de ta-
kenn van antiquaren rekende Fueter hen af op het feit dat zij er niet in waren 
geslaagdd hun eruditie te koppelen aan analyse. Zij hadden hun geleerdheid ver-
eeuwigdd in de kanttekeningen bij hun bronnenedities maar hadden verzuimd 
geschiedeniss te schrijven. Zo bestempelde Fueter de grote vijftiende-eeuwse Ita-
liaansee antiquaar Flavio Biondo als 'ein fleissiger, gewissenhafter Gelehrter, aber 
keinn historischer Denker und kein Geschichtsschreiber'.9 

Dee echo van Fueters werk klinkt duidelijk door in het overzicht van Kampinga, 
diee in zijn noten ook meermalen naar het Duitse handboek verwees. In Kam-
pinga'ss overzicht is een belangrijke rol weggelegd voor Scriverius én voor Bu-
chelius,, die bij dit overzicht van Hollandse historici werd betrokken omdat hij 
zichh met de Hollands-Utrechtse geschiedenis had beziggehouden. De 'histori-
cuss [!] van den eersten rang' Buchelius (p. 33) en de 'scherpzinnig en kritisch 
onderzoeker'' Scriverius (p. 129) werden door Kampinga vooral gewaardeerd 
omm hun methodologische verdiensten: hij bespreekt en looft hun scherpe bron-

55 Huizinga's oratie was getiteld 'Het aesthetisch bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen'; zie Krul, 
'Johann Huizinga', 98-100. Zie ook Haitsma Muiier. 'Herman Kampinga', 75-76. 
66 Kampinga, Opvattingen, 25. 
77 Iggers, New directions, 12-26, m.n. 18; Grafton, The footnote, 34-93. 
88 Dit onderscheid tussen geschiedschrijving en oudheidkunde en de daaraan gehechte waardering is reeds 
tee vinden in Burckhardt, Die Kultur der Renaissance, 269-274. 
99 Fueter, (reschkhte, 107. 
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nenkritiekk en hun voor die tijd uitzonderlijke 'causaliteitsbegrip' (p. 36) en zelfs 
'begripp van het onderscheid der tijden' (p. 197). Kampinga meende dat hun 
bronnenonderzoekk de naar zijn smaak onwaarachtige humanistische ge-
schiedschrijving'mschiedschrijving'm belang verre overtrof. Daarmee toonde Kampinga zich even-
alss Fueter niet geïnteresseerd in de vraag wat voor doelen de oudere ge-
schiedschrijverss zichzelf hadden gesteld bij het doen van hun onderzoek en het 
schrijvenn van hun werken.1" Bovendien deed Kampinga ook de 'opvattingen' 
overr het verleden van 'bronnenvorschers' als Buchelius en Scriverius weinig 
recht.. Hij schonk vooral aan de 'zuivering van onze nationale historie' (p. 37) 
doorr Buchelius en Scriverius veel aandacht; waar hij Buchelius' en Scriverius' 
opvattingenn besprak, trad hij bovendien oordelend op over de juistheidvan hun 
ideeën.. Dit betekent dat Kampinga voor Scriverius' opvattingen over het va-
derlandsee verleden soms weinig waardering kon opbrengen. Aangezien Kam-
pingaa vooral uitging van de Hollandse geschiedschrijving, werd de Utrechter Bu-
cheliuss voor hem vanzelf een bewonderenswaardige criticus, en stelde Scrive-
riuss Kampinga logischerwijs regelmatig teleur: 'Zelfs een scherpzinnig en kri-
tischh onderzoeker als Scriverius weet zich niet vrij te houden van [de] voor-
oordelen'' die volgens Kampinga 'als een soort dogma [werden] geaccepteerd 
doorr de [H]ollandsche historici van dien tijd' (p. 129); en: 'Bij Scriverius, in 
zijnn vroegste werken, toont zich de macht der vaderlandsche overlevering even-
well  nog sterker dan de historische kritiek' (p. 143). 

Inn de loop van de twintigste eeuw zijn historici meer en meer geïnteresseerd 
geraaktt in de vraag wat voor functie de door de oudere geschiedschrijvers ge-
kozenn vorm en stijl hebben gehad in hun eigen tijd. Men ging zich, met ande-
ree woorden, afvragen wat voor doelen de oudere geschiedschrijvers zichzelf stel-
denn bij het doen van hun onderzoek en het schrijven van hun werken. Dit bracht 
mett zich mee dat ook de vroegmodernee opvattingen over de taakverdeling tus-
senn geschiedschrijvers en antiquaren meer in de belangstelling kwamen te staan. 

Volgenss de vroegmoderne taakverdeling hielden de geschiedschrijvers of his-
toricitorici  zich bezig met de beschrijving en analyse van vooral politieke contempo-
rainee geschiedenis, en dat op zo'n manier dat met name staatslieden een voor-
beeldd konden nemen aan de daden van hun voorgangers. Voor deze politiek-
didactischee geschiedschrijving werd van de historicus dan ook retorische over-
redingskrachtt vereist. Van de historicus mocht men verwachten dat hij als het ware 
eenn literair meesterwerk afleverde, niet dat hij uitgebreid bronnenonderzoek 
deedd en zeker niet dat hij zijn verhaal zou onderbreken door verantwoordin-
genn van dergelijk onderzoek op te nemen. De taak van de antiquaar bestond daar-
entegenn in de eerste plaats juist uit het verzamelen, bestuderen, uitgeven en kri-
tischh becommentariëren van de bronnen voor het oudere verleden: teksten (ar-
chivaliaa en oude geschiedwerken) en voorwerpen (zoals archeologische bo-
demvondstenn of monumentale overblijfselen)." Inmiddels is in veel twintigste-

100 Zie ook Haitsma Muiier, 'Herman Kampinga', 75-77. 
111 Momigliano, 'Ancient history'. Zie over het langdurige voorthestaan van deze taakverdeling ook Tolleheek, 
'Geschiedeniss en oudheidkunde in de negentiende eeuw', over de situatie in België. In Nederland blijk t het-
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eeuwsee historiografische studies, ook Nederlandse, de aandacht gericht op de 
functiee en conventies van de humanistische 'literaire*  geschiedschrijving. Daar-
bijj  kwam onder andere de vraag aan de orde in hoeverre die tóch was gebouwd 
opp bronnenonderzoek, zodat het beeld van de slecht geïnformeerde en kri-
tieklozee humanistische geschiedschrijver kon worden genuanceerd. Omgekeerd 
kreegg het werk van antiquaren echter lange tijd veel minder aandacht.IJ Dit heeft 
verschillendee redenen. Het feit dat voor antiquaren stilistische kwaliteiten van 
minderr of geen belang waren, maakt hun werk niet bepaald tot esthetisch aan-
trekkelijkee literatuur. Al in de vroegmoderne tijd leidde dit zo nu en dan tot eni-
gee zelfspot van de kant van de antiquaren, die zich er overigens ook wel van be-
wustt waren dat hun reputatie van gebrekkige stilisten hun status als 'mythen-
jagers'' juist weer ten goede kwam. Ook maakt het feit dat antiquarische bron-
neneditiess geen of weinig ruimte boden voor een interpretatie van de onder-
zochtee gegevens in de vorm van een gestructureerd verhaal het werk van anti-
quarenn tot een vrij moeilijk toegankelijke bron voor geïnteresseerden in de 
ideeëngeschiedeniss en mentaliteitsgeschiedenis. De interpretatie is doorgaans 
verwerktt in de kanttekeningen bij de uitgegeven bronnen. Het beeld van de an-
tiquaarr als mvthenjager kon daarom zelfs al in de vroegmoderne periode in een 
karikatuurr verkeren: de antiquaar als pedante feitenverzamelaar, die het geheel 
ontbreektt aan een samenhangend beeld van het verleden. Het 'verzamelkarakter' 
vann de antiquarische geschiedbeoefening maakte dat bijvoorbeeld Fueter zich 
bijj  het samenstellen van zijn historiografische overzicht afvroeg of de werk-
zaamhedenn van antiquaren eigenlijk wel serieus deel uitmaakten van de ge-
schiedeniss van de geschiedschrijving. 

InIn 1950 werd deze vraag met kracht bevestigend beantwoord in een klassiek 
gewordenn historiografisch artikel over de taakverdeling tussen geschiedschrij-
verss en antiquaren in de Oudheid en vroegmoderne tijd, van de Italiaanse, in 
Londenn werkzame oud-historicus Arnaldo Momigliano, getiteld 'Ancient his-
torvv and the antiquarian'. Momigliano wilde laten zien dat de voorgeschiede-
niss van de moderne geschiedschrijving niet uitsluitend bestond uit de ontwik-
kelingg van de verhalende geschiedschrijving, maar evenzeer uit de ontwikkeling 
vann de historische methode. Daarbij benadrukte hij dat de vroegmoderne an-
tiquarenn niets minder dan een 'revolutie' in de geschiedwetenschap hadden te-
weeggebracht.""  Zij hadden immers de grondslagen gelegd voor de moderne 
bronnenkritiek,, door voor het eerst principieel onderscheid te maken tussen 
p r i m a i r ee en a f g e l e i de b r o n n e n. M o m i g l i a n o v o e g de h i er n o g a an t oe d at d e Ver-

zelfdee alleen al uit de namen van historische verenigingen en tijdschriften als het 'Genootschap ter beoefening 

enn opheldering der oudheden en geschiedenissen van Drente' (opgericht in 1819). het 'Fries genootschap voor 

geschiedeniss en oudheidkunde' (opgericht in 1828), de Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde 

(opgerichtt in 1836), de 'Vereniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht' (op-

gelichtt in 1887), het Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Isideri en omstreken (opgericht in 1904), 'de 

Federatiee der geschied-en oudheidkundige klingen van Limburg" (opgericht in 1946), enzovoorts. 

122 In Nederland is dat eerder opgemerkt door Haitsma Muiier, The nr\t/>, 1: 'Until rather recently the de-
velopmentt of historical consciousness in Europe was studied almost exclusively through historiography |...] an-
tiquariann work maintained its separate position.' 
133 Momigliano, 'Ancient history'. 2: 'the Age of Antiquaries meant [...] a revolution in historical method". 
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halendee geschiedschrijving tot ver in de negentiende en zelfs twintigste eeuw 
veelall  beperkt was gebleven tot contemporaine politieke geschiedschrijving, ter-
wijll  het antiquarische onderzoek van begin af aan ook andere onderwerpen, zo-
alss cultuurgeschiedenis, had behandeld. Momigliano's historiografische essay 
kwamm in feite voort uit de vraag waar het met de moderne geschiedschrijving 
naarr toe moest. In de negentiende-eeuwse en vooroorlogse geschiedschrijving 
zagg Momigliano de kwaliteiten van de historicus en van de antiquarius, namelijk 
historischee visie respectievelijk eruditie en technische vaardigheden, te weinig 
inn één persoon verenigd. Daarnaast hadden naar zijn mening de publicaties van 
velee negentiende- en twintigste-eeuwse, vooral Duitse historici nog steeds een 
tee eenzijdig onderwerp, namelijk een chronologisch verslag van politieke ge-
beurtenissen.. Maar antiquarisch getinte publicaties, waarin wél andere onder-
werpenn aan de orde kwamen, achtte Momigliano juist weer te statisch van op-
zet.. Op dit dilemma kwam Momigliano uitgebreid terug in zijn 'The rise of an-
tiquariann research' uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. Hierin ging hij in 
opp de mogelijke verwantschap tussen het oude antiquarische onderzoek, dat 
sterkk gericht was geweest op het beschrijven van politieke en religieuze instituties 
enn cultuur in verleden tijden, en de in de jaren zestig bloeiende sociologie, an-
tropologiee en de in toenemende mate door deze disciplines beïnvloede ge-
schiedschrijving.144 Als historicus bekende Momigliano zich aangetrokken te voe-
lenn tot de antiquaar: 'Throughout my lif e I have been fascinated by a type of 
mann so near to my profession, so transparently sincere in his vocation, so un-
derstandablee in his enthusiasms, and yet so deeply mysterious in his ultimate 
aims:: the type of man who is interested in historical facts without being interested 
inn history.'15 

'Ancientt history and the antiquarian' en andere publicaties van Momigliano, 
voorr een belangrijk deel bijeengebracht in de bekende bundels Studies in his-
toriographytoriography en The classical foundations of modern historiography, hebben met name 
inn Italië en in het Angelsaksische gebied veel historici aangezet tot bestudering 
vann de antiquarische geschiedbeoefening.u' In het werk van Momigliano zelf ston-
denn steeds de methodologische verdiensten van antiquaren centraal. 'It would 
bee naive to accept the antiquarians' claims of impartiality at their face value', 
gaff  Momigliano toe, om daar onmiddelijk aan toe te voegen: 'It remains true, 
however,, that the introduction of antiquarian arguments represented a defini-
tee improvement in ecclesiastic and dynastic controversies.'17 Het antiquarische 
bronnenonderzoekk had volgens Momigliano de vroegmoderne geschiedbeoe-

144 Momigliano, 'The rise of antiquarian research' (bewerking van een lezing uit 1962), 73-79; zie ook idem, 
'Ancientt historv', 24-27, en idem, 'Historiography on written tradition' (uit 1961), 219-220. Cornell, 'Ancient 
historyy and the antiquarian revisited', gaat eveneens in op het engagement van Momigliano's historiografische 
belangstelling. . 
155 Momigliano, 'The rise of antiquarian research', 54. 
166 Momigliano's 'Ancient historv' werd in 1955 uitgegeven in het Italiaans; pas in 1983 verscheen ook een 
Fransee vertaling. 
177 Momigliano, 'The rise of antiquarian research', 72-73. Opvallend is dat ook een leerling van Momigliano 
alss Anthony Grafton in de eerste plaats publiceert over de methodologie van antiquaren. Zie bijvoorbeeld Graf-
ton,, Defenders of Ike text (met op p. 6-7 een prachtige hommage aan Momigliano) en idem, The footnote. 
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fening,, die in reactie op de strijd rondom Reformatie en staatsvorming in de 
zestiendee en zeventiende eeuw sterk was gepolitiseerd, een betrouwbare histo-
rischee basis bezorgd. Momigliano ging echter niet werkelijk in op de inhoud 
vann de geschiedkundige bijdragen van antiquaren aan deze vraagstukken. 

Anderee historici richtten zich meer dan Momigliano dat had gedaan op de 
historischee beeldvorming van de antiquaren. Vooral de Engelse antiquaren, voor 
wiee overigens ook al voor 1950 belangstelling bestond, zijn veelvuldig onder-
werpp van studie geweest. Aangezien geschiedschrijving en politieke theorie in 
dee vroegmoderne tijd in eikaars verlengde lagen, kwam de ideeënhistorische 
belangstellingg deels uit de hoek van historici die zich bezighielden met de ge-
schiedeniss van het politieke denken. In de geestvan Momigliano signaleerde 
J.G.A.. Pocock in zijn The ancient constitution and the feudal law uit 1957 een kloof 
tussenn 'scholars and antiquarians' enerzijds en 'literary historians' anderzijds, 
enn schreef hij: 'The history of historiography has been studied as if it could be 
identifiedd with the history of those literary works which bear the title of histo-
ries,, and in consequence a one-sided view has arisen which ascribes not nearly 
enoughh importance to the work of scholars who did not write narrative histo-
ries'.188 Pocock eiste de aandacht op voor de 'historical thought' van zestiende-
enn zeventiende-eeuwse juristen, die op basis van taalkundig en oudheidkundig 
bronnenonderzoekk de ontwikkeling van het Romeins recht en het gewoonte-
rechtt bestudeerden en hun bevindingen over de staatkundige ontwikkelingvan 
Engelandd in bijvoorbeeld historische woordenboeken hadden gepubliceerd. In 
dee daaropvolgende decennia werd vergelijkbaar onderzoek verricht naar Frans 
juridisch-oudheidkundigg onderzoek in de zestiende en zeventiende eeuw.19 

Voortss zijn er historici, onder wie bijvoorbeeld S.A.E. Mendyk in zijn 'Specu-
lumlum Britanniae'. Regional study, antiquarianism, and science in Britain to 1700 uit 
1989,, die hun ideeënhistorische aandacht hebben gericht op de nationale, re-
gionalee en lokale patriottische sentimenten die in Engeland in zestiende- en 
zeventiende-eeuwsee land-en streekbeschrijvingen tot uitdrukking waren gebracht. 
Dezee beschrijvingen, die de geschiedenis, geografie en topografie van een streek 
off  land tot onderwerp hadden, bevatten het verslag van uitgebreid veldwerk en 
bronnenonderzoek,, verricht door oudheidkundigen. Mendyk stelde vast dat deze 
antiquarenn twee eeuwen lang hadden gebouwd aan 'a great edifice of scholarship 
meantt to survive them as a monument to their civic spirit'; hiermee haalde hij 
Geraldd Strauss aan, die al in 1959 in zijn Sixteenth-century Germany. Its topography 
andand its topographers over 'nationaal' en regionaal patriottisme in Duitse land- en 
streekbeschrijvingenn had gepubliceerd.20 

Dankzijj  dergelijke studies in het voetspoor van Momigliano is de bestudering 
vann de vroegmoderne antiquarische geschiedbeoefening in Italië en Engeland, 

188 Pocock, The ancient constitution, 6-7 (Momigliano wordt vermeld op p.7, n.1), en nog kernachtiger in het 
'retrospect',, p. 255: 'The writing of 'history' was not always carried on by the writing of 'histories". 
199 Onder andere door Kelley, Foundations of modern historical scholarship (uit 1970). Zie voor een kritische be-
schouwingg van de publicaties van onder anderen Pocock en Kelley over vroegmoderne 'historical thought': Schiff-
man,, 'Renaissance historicism reconsidered'; zie ook Blaas, Anachronisme, 8-9. 
200 Mendvk, 'Speculum Britanniae', 7; Strauss, Sixteenth-century Germany, idem, Historian in an age of crisis (uit 1963). 
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enn in iets mindere mate in de Duitse landen en in Frankrijk, van een stevig fun-
damentt voorzien.-1 Daarnaast hebben niet alleen historici gepubliceerd over de 
vroegmodernee oudheidkunde, maar zijn er ook studies naar het werk van an-
tiquarenn verschenen van de hand van archeologen en kunsthistorici. Onder ar-
cheologenn leeft sinds geruime tijd een groeiende belangstelling voor de voor-
geschiedeniss van hun vak. Ten grondslag aan deze belangstelling ligt de sinds 
dee jaren vijfti g in de archeologie woedende discussie over de vraag hoe, in he-
denn en verleden, sociale omstandigheden het zoeken naar en interpreteren van 
archeologischee voorwerpen hebben beïnvloed.™ In beschouwingen over de voor-
geschiedeniss van de archeologie ligt het accent meestal op het tijdperk van ver-
wetenschappelijkingg in de negentiende en twintigste eeuw, maar met name de 
studiess van de Britse archeoloog Stuart Piggott hebben rechtstreeks betrekking 
opp de vroegmoderne oudheidkunde. In deze studies staat niet alleen de ont-
wikkelingg van de archeologische methodologie centraal, maar ook de histori-
schee beeldvorming van de Engelse antiquaren die zich met bodemvondsten heb-
benn beziggehouden.M Van belang voor de bestudering van de vroegmoderne 
oudheidkundee is verder de hernieuwde waardering onder met name kunst-
historicii  voor de activiteiten van verzamelaars in vroeger tijden. Vanaf de jaren 
zestigg en zeventig is een groot aantal studies naar vroegmoderne verzamelaars 
enn verzamelingen verschenen.-4 Deze studies getuigen van de invloed van de so-
cialee geschiedschrijving op de kunstgeschiedenis, waardoor de belangstelling 
iss verschoven van de esthetische naar de sociale geschiedenis van de kunst. De 
functiee en betekenis van kunstvoorwerpen in hun oorspronkelijke verzamel-
contextt kwam daardoor in de belangstelling te staan, zodat men de aandacht 
richttee op de contemporaine smaak van de kunstliefhebber, blijkend uit kunst-
enn rariteitenverzamelingen, kunstmarkt en mecenaat. Dit heeft ertoe aangezet 
omm verzamelaars in algemene zin opnieuw serieus te bestuderen, waaronder ook 
oudheidkundige,, en dan met name archeologische verzamelaars.-'1 

Dee Nederlandse historiografie steekt hier mager tegen af, want er is nog steeds 
weinigg verschenen over de vroegmoderne oudheidkunde. Een uitzondering op 
ditt beeld vormt het waardevolle proefschrift van Joke Roelevink, Gedicteerd ver-
leden.leden. Hierin staat de institutionele ontwikkeling van de vakken geschiedenis en 

211 Over de Italiaanse en Engelse vroegmoderne geschiedschrijving zijn overzichtswerken verschenen waarin 
ruimee aandacht wordt besteed aan de antiquaren: zie bijvoorbeeld Cochrane, Historians and historiographs in the 
ItalianItalian Renaissance (uit 1981) en Weiss, The renaissance discovery of classical Antiquity (uit 1969); Smith-Fussner, The 
historicalhistorical revolution (uit 1962) en Lew, Tudor historical thought (uit 1967); zie ook Levine's artikelenbundels, met 
namee Humanism and history (uit 1987). Sinds het verschijnen van Momigliano's artikel wordt ook in veel meer 
algemenee historiografische overzichtswerken ruime aandacht besteed aan de antiquarische geschiedbeoefening, 
zoalss in Hay, Annalists and historians (uit 1977) en Kellev, Faces of history (uit 1998). 
222 Zie daarover Trigger, A history of archaeological thought, 1-12. 
233 Piggott, William Slukeley (uit 1950); idem, Ruins in a landscape (een artikelenbundel uit 1976); en idem, An-
cientcient Britons and the antiquarian imagination (uit 1989). Zie ook de overzichtswerken van Clvn Daniel, The origins 
andand grmvth of archaeology (uit 1967) en A short history of archaeology (uit 1981). 
244 Zie Bergvelt en Kistemaker, De wereld binnen handbereik, voor een algemeen literatuuroverzicht. 
255 Op dit gebied verschenen met name: Busch, 'Studiën zu deutschen Antikensammlungen' (uit 1973); Schnap-
per,, Legécint, la lic ome et la tulipc (uit 1988): Schnapp. The discovery of the past (tli t 1996); zie ook Haskell. History 
andand its images (uit 1993) en jacks. The antiquarian and the myth o/ Antiquity (uit 1993). 
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oudheidkundee aan de vroegmoderne Nederlandse universiteiten centraal, in 
hett bijzonder tijdens de achttiende eeuw.1"1 Deze invalshoek maakte dat Roele-
vinkk niet inging op de praktijk van het vroegmoderne oudheidkundige on-
derzoekk naar het vaderlandse verleden; de onderwerpskeuzes van de antiquaren 
diee zich daarmee bezighielden, hun bronnenonderzoek en hun opvattingen over 
hett verleden bleven in haar boek buiten beeld.27 Voorts is er Kampinga's proef-
schrift,, dat het enige relevante overzichtswerk in boekvorm is, maar zoals we heb-
benn gezien in bepaalde opzichten verouderd is te noemen. Naast Kampinga's 
overzichtt is inmiddels een flink aantal modernere historiografische monogra-
fieënn en artikelen komen te staan.2*  In deze werken staat niet alleen de histori-
schee beeldvorming (Kampinga's 'opvattingen') centraal, maar worden ook de 
doorr de zestiende-en zeventiende-eeuwse geschiedschrijvers gekozen inhoud, 
vormm en stijl onderzocht op hun functioneren binnen de toen geldende poli-
tieke,, maatschappelijke, culturele en intellectuele omstandigheden. In deze nieu-
wee publicaties is de humanistische oudheidkunde echter slecht bedeeld. Wan-
neerr we kijken naar de monografieën over de zeventiende-eeuwse geschied-
schrijvingg zien we dat de grote humanistische historici herhaaldelijk het onder-
werpp van studie vormen. Met name de Opstandsgeschiedschrijving van Hugo 
dee Groot en P.C. Hooft is uitgebreid bestudeerd.29 Daarnaast is er sinds gerui-
mee tijd grote belangstelling voor de humanistische geschiedschrijving over de 
Bataafsee Oudheid. Op dit gebied dienen in het bijzonder de overzichtsartike-
lenn van Ivo Schöffer en Eco Haitsma Muiier te worden vermeld en Aurelius en 
di'Divisiekroniekdi'Divisiekroniek van Karin Tilmans, over het ontstaan van de 'Bataafse mythe' 
inn de werken van de zestiende-eeuwse humanist Cornelius Aurelius en zijn tijd-
genoten.™™ De vraag wat het oudheidkundige bronnenonderzoek aan de Bataafse 
mythee heeft kunnen afdoen of bijdragen is in deze publicaties echter nog niet 
uitdrukkelijkk aan de orde gesteld. Waar het gaat om de humanistische ge-
schiedschrijvingg over de Middeleeuwen is er, bij alle aandacht voor de ge-
schiedschrijvingg over de Bataven, sprake van een sterke verwaarlozing in de re-
centee historiografische literatuur. De enige studie waarin sprake is van sub-

266 Roelevink, Gedicteerd verleden (uit 1986); /ie ook idem, 'Historia en antiquitales' (uit 1983) en idem, 'Ima-
goo vetustatis' (uit 1990). 
277 Roelevink schreef in haar proefschrift dat /ij van plan was deze thematiek in een volgend boek aan de orde 
tee stellen. Op dit moment kan worden venvezen naar haar artikel 'Bewezen met authenticque stukken' (uit 1985), 
waarinn zij een overzicht biedt van achttiende-eeuwse edities van oude juridische teksten en ingaat op de oud-
heidkundigee en politieke motivatie van dit soort bronnenuitgaven. 
288 Zie o.a. het overzichtsartikel van Haitsma Muiier, 'Geschiedschrijving'; tevens is er een repertorium van 
vroegmodernee geschiedschrijvers beschikbaar (Haitsma Muiier en Van der Lem, Repertorium), waarin litera-
tuuropgavenn tot 1990 zijn te vinden. Zie ook Van der Woud, De Bataafse hut, het overzicht van de vroegmoder-
nee geschiedbeoefening hierin bespreekt veel interessante auteurs, maar is oppervlakkig uitgewerkt (zie ook de 
recensiess van Haitsma Muiier, 'De Bataafse hut' en Bakker, 'De Bataafse hut ' ). 
299 Van bijvoorbeeld Muller, Hugo de Groots 'Annates et Hisloriae' (uit 1919) tot Bell, 'Hugo Grotius: historian' 
(uitt 1973) en Haitsma Muiier, 'Grotius, Hooft' (uit 1985); en van Breen, Pietei Corneliszoon Hooft (uit 1894) tot 
Groenveld,, Hooft als historieschrijver (uit 1981) en Haitsma Muiier, 'Grotius, Hooft'. Voor zowel Grotius als Hooft 
geldtt bovendien dat hun correspondentie en historische werken in moderne tekstedities en vertalingen voor-
handenn zijn. 
300 Schöffer, 'The Batavian myth' (uit 1975); Haitsma Muiier, 'De Bataafse mythe' (uit 1996); Tilmans, Aure-
liuslius (uit 1988). Zie hoofdstuk 5 voor verdere literatuurverwijzingen. 
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stantiëlee aandacht voor de zestiende- en zeventiende-eeuwse 'mediëvistiek' is 
nogg altijd het proefschrift van Kampinga. '̂ Het regelmatig verkondigde idee dat 
zestiende-- en zeventiende-eenwse Hollandse humanisten zich bij voorkeur met 
dee oude Bataven bezighielden en weinig belangstelling hadden voor middel-
eeuwsee geschiedenis, annalen en kronieken en het Middelnederlands, blijk t bij 
naderee beschouwing niet vol te houden.S2 

Dee literatuur over de middeleeuwse geschiedbeoefening in Nederland laat in-
middelss een gevarieerder beeld zien dan die over de vroegmoderne geschied-
beoefening.. Historici en neerlandici met belangstelling voor ideeën- en men-
taliteitsgeschiedeniss en voor de contemporaine opvattingen over vorm, stijl en 
doell  van oude geschiedwerken hebben zich toegelegd op een nieuwe bestu-
deringg van bepaalde genres in de middeleeuwse geschiedschrijving. Tot dan toe 
warenn vele middeleeuwse annalen en kronieken lange tijd verwaarloosd, om-
datt ze niet voldeden aan de eisen die historici en letterkundigen stelden aan 
betrouwbaree historische bronnen of aan literaire kunstwerken/3 Gezien het on-
derwerpp van dit proefschrift, de antiquarische geschiedbeoefening in de vroeg-
modernee tijd, is het op deze plaats vooral relevant om te wijzen op de publica-
tiess over heraut Beyeren van Frits van Oostrom en enkele van zijn promoven-
di.. Van Oostrom schonk in 1987 in Het woord van eerah eerste serieuze aandacht 
aann deze heraut, Claes Heynenzoon genaamd, en diens geleerde, sterk genea-
logischh georiënteerde kronieken en heraldische wapenboeken (verzamelalbums 
mett afbeeldingen en uitleg van wapenschilden).34 Dit deed Van Oostrom van-
uitt een belangstelling voor het functioneren van literatuur in de sociale con-
textt van het hof van de Hollandse graaf, die de opdrachtgever was van heraut 
Beyeren,, omstreeks 1400. De toenemende invloed van de sociale geschied-
schrijvingg sinds de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw heeft ervoor 
gezorgdd dat literatuurhistorici - evenals kunsthistorici - niet langer alleen de 
aann de hand van negentiende-eeuwse maatstaven belangrijk geachte auteurs en 

311 Daarnaast is vermeldenswaard een artikel van Waterbolk, 'Humanisten en Middeleeuwen' (uit 1986), waar-
inn onder andere aandacht besteed wordt aan humanistische geschiedschrijving. Verder heeft de humanistische 
geschiedschrijvingg over de Hollandse graaf FlorisV regelmatig de aandacht getrokken, /ie under anderen Hu-
genholtz,, h'loris V, 103-115 en recentelijk Ebels-Hoving, 'Kloris V in de Nederlandse geschiedschrijving'. Over 
enkelee in de Middeleeuwen geïnteresseerde humanistische geschiedschrijvers verscheen een aantal artikelen: 
Pieterr Corneliszoon Bockenberg (Vermaseren, 'P.C. Boeken berg*  en Tilmans, 'De Trojaanse mythe voorbij') 
enn (anus Dousa (Heesakkers, 'De Neolatijnse historiografie' en idem, 'Rhetorische marginalia'). 
322 Bijvoorbeeld in HaiLsma Muiier, 'De eerste Hollandse stadsbeschrijvingen', 100 en Tilmans, 'De Trojaan-
see mythe voorbij', 188. 
333 Zie bijvoorbeeld het vernietigende oordeel van Samuel Muller Fz over de kronieken van heraut Beyeren, 
geciteerdd in Van Oostrom, Het woord van eer, 143-144 en Verbij-Schillings, Beeldvorming, 13-14. Onder historici 
riepp Romein in zijn Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen uit 1932 op tot be-
studeringg ran de 'cultureelen inhoud' (p. xxii ) van middeleeuwse geschiedwerken, onder het inmiddels bekende 
mottoo 'Gelooft niet wat de geschiedschrijvers zeggen, maar evenmin dat zij hel zonder grond zeggen'. Later 
ontstondd er ook belangstelling voor de vorm en stijl van middeleeuwse geschiedwerken en voor de door hun 
auteurss gevolgde 'compilatiemethode' (het samenvoegen van passages uit al bestaande geschiedwerken). Deze 
methodee gaf historici en letterkundigen voordien vaak aanleiding om middeleeuwse geschiedwerken op voor-
handd als onoorspronkelijk en daarmee als oninteressant te kwalificeren. 
344 Van Oostrom, Hel woord van eer, 136-179. Verder uitgewerkt dooi' Van Oosti oms promovendi Van Anrooij, 
SpiegelenSpiegelen Verbij-Schillings, Beeldvorming. Inmiddels is een van de handschriften van heraut Beyeren uitgegeven 
doorr Verbij-Schillings: heraut Beveren, Het Haagse handschrift. 
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hunn werken bestuderen, maar ook de contemporaine smaak en minder bekende 
auteurs.. Er is sprake van enige verwantschap tussen genoemde historisch-let-
terkundigee studies naar het werk van middeleeuwse herauten en het onderwerp 
vann dit proefschrift. Ook het werk van zeventiende-eeuwse oudheidkundigen 
iss immers lange tijd verwaarloosd omdat het als historische bron en als literair 
werkk in negentiende-eeuwse ogen tekortschoot. 

Dee methodologische verdiensten van Bnchelius en Scriverius als oudheidkun-
digenn en hun beeldvorming over het vaderlandse verleden vormen het onder-
werpp van dit boek. Het is daarbij de bedoeling om nader in te gaan op de ma-
nierenn waarop Buchelius en Scriverius met hun werk uitdrukking hebben ge-
gevenn en op hun beurt /.elf hebben bijgedragen aan noties van nationale, 
regionalee of lokale identiteit in de Nederlandse Republiek. In recente publicaties 
overr het 'vaderlandse gevoel' tijdens de vroegmoderne periode wordt doorgaans 
benadruktt dat patriottische sentimenten in de Republiek sterk gewestelijk dan 
well  lokaal waren gekleurd."' Dit is inderdaad terug te vinden in het werk van 
Bucheliuss en Scriverius. Met hun oudheidkundige studies voorzagen zij het re-
gionalee 'vaderlandse gevoel' van een historische dimensie. Maar het werk van 
Bucheliuss en Scriverius laat tevens zien dat hun 'gewestelijke nationalisme' steeds 
wass georiënteerd op het grotere staatkundige verband van de Republiek dei Ver-
enigdee Nederlanden. Door het eigen gewest op historische gronden te onder-
scheidenn hoopten zij een rol voor hun regio op te kunnen eisen binnen de Re-
publiek.. Scriverius wilde aantonen dat de machtige, maar niet onbetwiste po-
sitiee van Holland in de Nederlandse Republiek terugging op een Hollands 
overwichtt tijdens Oudheid en Middeleeuwen. Buchelius wilde de belangrijke 
roll  die het Utrechtse bisdom gedurende de Middeleeuwen in politiek en cul-
tuurr had gespeeld erkend zien, nu de betekenis van zijn gewest sterk was ach-
teruitgegaann sinds de Reformatie en de Opstand. Dit maakte Buchelius' en Scri-
verius'' antiquarische werkzaamheden even politiek geëngageerd als het werk 
vann andere zeventiende-eeuwse Nederlandse geschiedkundigen. 

Eenn dergelijke benadering vraagt om een gedetailleerder bestudering van de 
geschriftenn van Buchelius en Scriverius en om een uitvoeriger aandacht voor 
hunn biografische achtergronden dan te vinden is in een overzichtswerk als dat 
vann Kampinga. Er is in dit onderzoek naar oudheidkunde in de Nederlandse 
Republiekk gekozen voor een uitvoerige 'dubbelstudie' naar het leven en werk 
vann Buchelius en Scriverius omdat deze twee geleerden een aantal opvallende 
biografischee gegevens gemeen hebben. Ze waren in eenzelfde periode allebei 
gezaghebbendee antiquaren en stonden met elkaar in contact. Ze waren allebei 
ookk échte antiquaren: verzamelen en documenteren stond in hun werk steeds 
voorop.. Vrijwel al hun publicaties over historische onderwerpen bestonden op 
dee een of andere manier uit bronnenuitgaven. Beiden waren voorts welvarend 
genoegg om een lang leven (Buchelius werd 76, Scriverius zelfs 84 jaar oud) voor-
eenn groot deel of zelfs geheel in dienst van de oudheidkundige studiën te kun-

355 Zir bijvoorbeeld Van Sas. Vaderland. 



Inleiding g 21 1 

nenn stellen. Bnchelius' en Scriverius' 'gezamenlijke' intellectuele biografie biedt 
eenn duidelijk profiel van de vroegmoderne Nederlandse antiquaar. Bovendien 
zijnn er tevens interessante verschillen tussen deze twee geleerden te constate-
ren,, wanneer we kijken naar hun leven, hun oudheidkundige onderzoek en hun 
gewestelijkk georiënteerde interpretaties van het verleden. In een dubbelstudie 
kunnenn we deze verschillen goed met elkaar confronteren, zodat het karakte-
ristiekee van Bnchelius' en Scriverius' selectie van oudheidkundige onderwer-
pen,, onderzoeksmethode en historische beeldvorming duidelijker naar voren 
komtt dan wanneer de werkzaamheden van ieder apart in een traditionele bio-
grafiee zouden worden belicht. 

Inn dit boek staan niet uitsluitend de publicaties van Bnchelius en Scriverius 
centraal,, maar wordt de praktijk van hun antiquarische werkzaamheden door 
dee jaren heen gevolgd. Dit betekent dat voor manuscripten een zeer grote rol 
wass weggelegd in het onderzoek naar de oudheidkundige werkzaamheden van 
Bucheliuss en Scriverius. Zo is hun geleerde briefwisseling uitvoerig bestudeerd, 
diee soms reeds was gepubliceerd, maar vaker in handschrift is overgeleverd. 
Dezee correspondentie vormt een waardevolle bron voor de werkwijze en beeld-
vormingg van beide geleerden. Tevens gunt de briefwisseling ons een blik op 
dee geleerde wereld waarbinnen Buchelius en Scriverius opereerden, en geven 
dee brieven ons inzicht in de bijzondere positie die zij in die wereld innamen. 
Voortss is veel aandacht uitgegaan naar Buchelius' indrukwekkende hand-
schriftelijkee nalatenschap in het algemeen, omdat hij een groot aantal oud-
heidkundigee netschriften heeft vervaardigd die dan wel niet werden gepubli-
ceerd,, maar niettemin bedoeld waren om in handschrift door tijdgenoten en 
toekomstigee lezers te worden geraadpleegd. Uit een en ander blijkt dat de hand-
schriftencultuurr gedurende de zeventiende eeuw nog steeds een grote rol speel-
dee in de geleerde wereld en veel belangrijker was dan tegenwoordig over het 
algemeenn wordt aangenomen. De bestudering van de oudheidkundige werk-
zaamhedenn van Buchelius en Scriverius heeft geleerd dat de historiografie van 
dee vroegmoderne geschiedbeoefening in het algemeen veel meer studie zou 
moetenn maken van teksten die niet door de auteurs bedoeld zijn als de 'de-
finitieve'' en publieke vastlegging van hun bevindingen in de vorm van een ge-
druktt boek. 

Overr de bronnen voor het leven en werk van Buchelius en Scriverius dient op 
dezee plaats tenslotte nog te worden opgemerkt dat we om een aantal redenen 
watt meer weten over het leven van Buchelius dan over dat van Scriverius. Ten 
eerstee heeft Buchelius gedurende een belangrijk deel van zijn leven autobio-
grafischee aantekeningen gemaakt, in de vorm van dagboeken en memoires. Scri-
veriuss deed dit hoogstwaarschijnlijk niet: er is niets dergelijks van hem overge-
leverd,, en in de wel voorhanden teksten van (of over) Scriverius is geen aan-
wijzingg te vinden, dat er dagboeken of memoires bestaan zouden hebben. Ten 
tweedee heeft Buchelius regelmatig kopieboeken bijgehouden van zijn uitgaande 
brieven,, die eveneens belangrijke biografische bronnen vormen. Voor zover be-
kendd bestaat Buchelius' overgeleverde correspondentie uit 377 brieven van en 
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aann 68 correspondenten, waarvan 199 brieven door Buchelius zelf zijn ge-
schreven.. Het bijhouden van kopieboeken van uitgaande brieven was in deze 
tijdd op zich niet uitzonderlijk, maar opnieuw heeft Scriverius dit hoogstwaar-
schijnlijkk nfet gedaan. Er is althans niets van dit soort overgeleverd, en de kans 
datt er brievenboeken zouden zijn geweest die inmiddels zijn kwijtgeraakt, is klein 
omdatt de geleerde brieven van humanisten al in de vroegmoderne tijd een ge-
liefdd verzamelobject waren. Ten derde is Buchelius' handschriftelijke nalaten-
schapp zeer goed bewaard gebleven dankzij het besluit van zijn weduwe om zijn 
manuscriptenn niet weg te gooien of, zoals dat gebeurde met de boeken beho-
rendd tot zijn bibliotheek, te veilen. In plaats daarvan werden ze na Buchelius' 
overlijdenn verdeeld over enkele geïnteresseerde familieleden en vrienden.'"' In 
dee eeuwen die volgden zijn de handschriften voor een deel wel verspreid ge-
raaktt en zijn sommige handschriften zelfs voorgoed of misschien voorlopig zoek 
geraakt,, maar de totale schade kan niet heel groot zijn. In Nederland moeten 
wee Buchelius' handschriften weliswaar zoeken in een flink aantal archieven en 
bibliotheken,, maar de meeste manuscripten zijn terechtgekomen in Utrecht, 
waarr een deel is onderbracht in de Universiteitsbibliotheek en een ander deel 
inn Het Utrechts Archief. Buchelius' oudste aUrum amirorumm Berlijn vormt een 
uitzonderingg op dit beeld. 

Mett Scriverius' handschriftelijke nalatenschap is het daarbij vergeleken treu-
rigg gesteld. Scriverius overleed in 1660 als weduwnaar. In 1663 werden zijn boe-
kenn én zijn manuscripten (zowel zijn eigen handschriften als de oude hand-
geschrevenn kronieken in zijn bezit) geveild ten bate van zijn kleinzoon Willem 
Schrijverr (1651-1673), enig kind van Scriverius' jongste zoon Willem (1608-1661), 
diee in 1661 wees was geworden.1V Dit heeft niet alleen tot gevolg gehad dat Scri-
verius'' handschriften enorm verspreid zijn geraakt over binnenlandse en bui-
tenlandsee archieven en bibliotheken, maar ook dat er in de loop der eeuwen 
nogall  wat moet zijn verdwenen. Verdeeld over vele bezitters maken handschriften 
uiteraardd een kleinere kans om te overleven dan wanneer zij als onderdeel van 
eenn collectie worden overgeleverd. De resterende handschriften van Scriverius 
doenn vermoeden dat er oorspronkelijk meer moet zijn geweest: er zijn bij-
voorbeeldd aantekenschriften overgeleverd, die per stuk tijdens een relatief kor-
tee periode met notities zijn gevuld; wanneer we die naast elkaar zouden leggen, 
blijvenn er lange periodes over waaruit geen aantekenschriften zijn overgeleverd. 
Watt Scriverius' correspondentie betreft, zijn ervoor zover mij bekend 398 brie-
venn overgeleverd, aan en van 104 correspondenten; daarvan zijn er slechts 91 
doorr Scriverius zelf geschreven, de rest is aan hem geadresseerd. Bij het ont-
brekenn van kopieboeken van uitgaande correspondentie werd de kans dat Scri-
verius'' brieven de verspreiding over zo ontzettend veel adressanten zouden over-
levenn wel heel klein. 

366 Pollmann. I.rn miderrweg. 225; 'Catalogus van Buchelius' handschriften*  (Universiteitsbibliotheek Utrecht, 
ms.. 18.'U). 
377 Diidok van Heet 'Het maecenaat*. Scriverius' oudste zoon Hendrik (1605-166:)) was één van de voogden 
vann het weesje Willem. 
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Inn dit boek zal, om te beginnen, een beschrijving worden gegeven van de ont-
wikkelingg van het oudheidkundige genre sinds de klassieke Oudheid, omdat 
dee oudheidkunde die toen ontstond naar vorm en functie ten grondslag heeft 
gelegenn aan de oudheidkunde gedurende de Renaissance. Daarbij zal in het bij-
zonderr worden ingegaan op de relevantie van de werkzaamheden van klassie-
kee en humanistische antiquaren voor de politiek en samenleving in hun eigen 
tijd.. Tevens wordt in dit eerste hoofdstuk aandacht geschonken aan de ver-
slechterendee reputatie van de antiquaar door de eeuwen heen, die mede be-
palendd is geweest voor het beeld dat wij tegenwoordig van deze figuur hebben. 
Vervolgenss wordt de blik verplaatst naar de zeventiende-eeuwse Nederlandse 
Republiekk en naar de exponenten van de Utrechtse en Hollandse oudheidkunde 
inn de eerste helft van die eeuw: Buchelius en Scriverius. De hoofdstukken twee 
enn drie gaan in op de biografische achtergronden van deze twee antiquaren en 
gevenn een overzicht van hun oudheidkundige productie. Hierna volgt een hoofd-
stukk waarin nader wordt ingegaan op de groei van Buchelius' en Scriverius' re-
putatiee als toonaangevende antiquaren gedurende de eerste helft van de ze-
ventiendee eeuw. De overgeleverde correspondentie vormt daarbij de belang-
rijksterijkste bron voor het reconstrueren van hun geleerde contacten. Tegelijkertijd 
wordenn deze contacten aangegrepen om in dit hoofdstuk in te gaan op de staat 
waarinn zeventiende-eeuwse bibliotheken, archieven en bronnenpublicaties ver-
keerden,, kortom op de omstandigheden waarbinnen Buchelius en Scriverius 
hunn werkzaamheden dienden te verrichten. Hierna volgen drie thematisch op-
gezettee hoofdstukken waarin Buchelius' en Scriverius' methodologische ver-
dienstenn en hun beeldvorming over het antieke en middeleeuwse verleden van 
dee Nederlanden centraal staan. Achtereenvolgens komen daarbij aan de orde 
hunn geschriften over het antieke Batavia, het middeleeuwse graafschap Holland 
enn het middeleeuwse bisdom Utrecht. Enkele bijlagen met onder andere een 
inventariss van Buchelius' en Scriverius' correspondentie sluiten het geheel af.™ 

388 De vindplaatsen van de in de noten aangehaalde brieven zijn op te zoeken in bijlage 3. De overige aange-
haaldee handschriften en publicaties van Buchelius en Scriverius zijn opgenomen in lijsten met drukken en hand-
schriftenn betreffende Buchelius en Scriverius die volgen op de bijlagen. Bij citaten uit de geschriften van Bu-
cheliuss en Scriverius (of van hun tijdgenoten) worden Latijnse passages vertaald weergegeven, met het Latijn 
inn de noot. Passages in zestiende- of zeventiende-eeuws Nederlands worden rechtstreeks geciteerd. Soms com-
bineerdenn Buchelius en Scriverius in hun geschriften Latijn en Nederlands. In die gevallen is het Latijn cursief 
weergegevenn en tussen teksthaakjes in modern Nederlands vertaald, hetgeen citaten met een mengsel van mo-
dernn en vroegmodern Nederlands oplevert. In de citaten is de interpunctie en het gebruik van hoofdletters zo-
veell  mogelijk naar het origineel gevolgd. Buchelius' en Scriverius' spelling van het Latijn oi Nederlands is steeds 
aangehouden. . 





Hoofdstukk 1 
Dee antiquaar 
GeschiedenisGeschiedenis van een genre en van een karikatuur 

Inn de herfst van 1586 bracht Ai noldus Buchelius, eenentwintig jaar oud en net 
terugg van een verblijf te Parijs, aan zijn studievriend Adam Verduin enthousiast 
verslagg uit van zijn recente inwijding in het oudheidkundige veldwerk. In Pa-
rijsrijs was hij op sleeptouw genomen door de Leuvense antiquaar Philips van Win-
gen,, die enkele jaren later naam zou maken als één van de eerste archeologi-
schee onderzoekers van de vroegchristelijke catacomben in Rome. Van Wingen 
bereiddee een herziene editie voor van Gilles Corrozets IM fleur des antiquitez de 
ParisParis uit 1532, de eerste historisch-topografische plaatsbeschrijving van de Fran-
see hoofdstad. Hij schakelde Buchelius in bij de verkenningstochten langs Ro-
meinsee ruïnes en middeleeuwse kerken en kloosters, en leerde hem oudheden 
opp te merken en te dateren, te beschrijven, tekenen en transcriberen. 'Zie mij 
daarr een antiquaar geworden!', schertste Buchelius in zijn brief aan Verduin. 
'Lachh niet', maande hij zijn vriend, 'ik houd zeer veel van deze beuzelarijen. 
Beuzelarijenn zeg ik, zoals ze worden genoemd door die bloedserieuze types, na-
melijkk de Scotisten, Albertisten en de kale kudde der Baccalaureï", waarmee Bu-
cheliuss doelde op de leerlingen van de middeleeuwse geleerden Duns Scotus 
enn Albertus Magnus, de door de humanisten van filosofische haarkloverij en ge-
brekk aan praktische instelling en empirisch onderzoek beschuldigde scholas-
tici.'' 'Maar zo te beuzelen heb ik geleerd van [Ludovicus] Carrio [...] en van 
Philipss van Wingen, die me zo gek heeft gemaakt, dat we alle hoeken van Pa-
rijss hebben doorsnuffeld. Wre hebben grafschriften verzameld en tekeningen 
gemaaktt van marmeren monumenten en van de vormen van antieke baden en 
aquaducten,, waarvan daar de ruïnes te vinden zijn. Goede goden, wat een on-
nutigg werk - maar hoe aangenaam!"-' 

Dee oudheidkundige of antiquaar, met wie Buchelius zich in deze brief voor 
hett eerst identificeerde, had binnen de humanistische geschiedbeoefening een 

11 De theologen (Johannes) Duns Scotus (c;i. I2o<i-I308) en Alberlus Magnus (1 HW-lL'KO, de leermeester van 
Thomass van Aquino) personifieerden samen de scholastiek; hun volgelingen waren geestelijken en dus kaal-
geschoren,, en hadden een baccalaureaat in de theologie behaald. 
22 liuchelius aan Vcrduin, 2()-!)-l38(i: 'Kn me antiquarium factum, ne ride, summe lias nugas amo, nugas in-
quanii  ut vocant sevcriores isti, ntpote Scotislae Albei lislae cuin calvo grege Bacalameoiiim [...]. Sed sic nuga-
icc me docuii Carrion [...] et I'll . Wingius qui me lam insanum fecit, ut ne angulus I utetiae quriii non per-
semtaverimus.. collegium* Epitaphia depinximusmoimmcnta marmorea, fornuis halneomm antiquorum. ac Aquac-
ductuumm quorum ibi i uinae. Dii boni quam inuiil i labore sed quam iucimdo.' Zie over Philips van Wingen (1 ">(>0-
l.")92)) en de Romeinse catacomben Dalv-Davis, .\)rh(iolofft\ l.'ï4-l!?(i. Over Ludo\icus (!ai rio, een uil Brugge af-
komstigee befaamde filoloog in Parijs, volgt meer in hoofdstuk 2. p. I>9. Ovei Gilles ( o n o / cl verderop in dil hoofd-
stukk (p. 4()-17) meer. 
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 \ ]_L_ _ .m 1 cl L -..'1 L I .'. . .-V . . I ' -Pr, . Ph /) tl . 
7.. Resten van een Romeins aquaduct bij Arcueil, een dorpje nabij hel zesliende-eeuwse Parijs. Te-
keninginkeningin Buchelius'album 'Commentarius'. Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 798', fol. 162r. 

duidelijkk omschreven en belangrijke, zij het vaak gebagatelliseerde taak. Hij , 
enn niet de geschiedschrijver, diende zich toe te leggen op het opsporen en be-
studerenn van historisch bronnenmateriaal en op het evalueren van de be-
trouwbaarheidd van die bronnen. Daarbij ging het de antiquaar niet alleen om 
zoo contemporain mogelijk geschreven teksten, zoals verhalende geschiedwer-
kenn en archiefstukken, maar ook om voorwerpen, zoals archeologische bo-
demvondsten,, gebouwen of heraldische monumenten; en zelfs om vocabulai-
ress of gewoonten, indien hij meende dat die van oudsher waren overgeleverd. 
Voortss wijdde hij zich aan het toegankelijk maken en becommentariëren van 
dee bronnen, met behulp van tekstedities of archeologische catalogi bijvoorbeeld. 
Dee antiquaren maakten indruk op tijdgenoten dankzij hun omvangrijke col-
lectiess teksten of voorwerpen en hun uitzonderlijke eruditie. De aard van hun 
werkzaamhedenn had tegelijkertijd tot gevolg dat zij zich nauwelijks literaire am-
bitiess konden veroorloven en dan ook te boek stonden als gebrekkige stilisten. 
Daaromm bagatelliseerde Buchelius in zijn jeugdige brief vol zelfspot aan een me-
destudentt zijn Parijse antiquarische inspanningen met een bescheiden capta-
tiobenevolentiaedlstiobenevolentiaedls 'beuzelarijen'. 'Ik heb hier een bijna compleet boekwerk van 
diee onzin, zodat ik de Muzen nog kwijtraak', vervolgde hij zijn veldwerkverslag 
aann Verduin: Buchelius voorzag dat zijn bedrevenheid in de serieuze letteren, 
dee dichtkunst voorop, door de oudheden in het gedrang zou komen. 'Ik ben 
bangg dat ik ze allang ben kwijtgeraakt, soms probeer ik ze terug te roepen, maar 
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zee zijn te ver verdreven. U zult het zien, wanneer n enkele epigrammen leest 
diee ik over het Franse koningshuis heb gecomponeerd.'1 

Inn de loop der jaren zou Buchelius echter zijn aanvankelijke schroom laten 
varen.. In 1615 feliciteerde hij de Antwerpenaar Franciscus Sweertius met de uit-
gavee van diens verzameling grafmonumenten met genealogische en heraldische 
inscriptiess en afbeeldingen in de Zuidelijke Nederlanden, en deelde hij mee 
datt hij voor zichzelf een taak als Noord-Nederlandse oudheidkundige zag weg-
gelegd:: 'Ik word namelijk door een soort van genius van de natuur aangetrok-
kenn tot hetzelfde soort studiën, zodat ik begonnen ben de resterende Bataafse 
bronnen,, als waren ze uiteengeslagen wrakstukken uit een schipbreuk, te ver-
zamelen.'11 De zelfspot maakte plaats voor het positieve zelfbeeld van de anti-
quaarr als mythenjager. 'Ik pleeg dikwijl s de sombere wolken van het moment 
tee verdrijven in de weiden der historie', had Buchelius kort daarvoor geschre-
ven,, 'want ik verlang gretig de daden van onze voorvaderen uit het duister op 
tee diepen. Onze annalen zijn immers zó onbetrouwbaar, dat gebeurtenissen van 
hett grootste belang, die in fabels en leugens ingekapseld zijn, vaak de hersens 
vann velen tot zwetens toe schijnen te hebben gepijnigd; niettemin zou ik wen-
senn die met behulp van authentieke bronnen te reconstrueren en met dagelijks 
onderzoekk weer aan het licht te brengen.'"' Inderdaad zou Buchelius met de vol-
stee overtuiging zijn lange leven zo veel mogelijk in dienst stellen van de oud-
heidkunde.. Na de onverwachte dood van zijn enige zoon in 1611 gaf hij zelfs 
zijnn werk als advocaat op, om zich de laatste dertig jaren van zijn leven geheel 
terugg te trekken in zijn studeerkamer. 'Ik lees, ik schrijf', zo liet een bejaarde 
Bucheliuss weten aan Petrus Scriverius na bijna een halve eeuw hartstochtelijke 
toewijdingg aan de oudheden, 'en er is vrijwel geen moment dat ik niet bezig ben, 
hoewell  de gewone man wel zal denken dat ik absoluut niets uitvoer, en men-
senn van allerlei slag wel zullen denken dat ik geniet van mijn zalig nietsdoen. 
Maarr die mensen weten niet wat het is om met boeken van doen te hebben, en 
dee daden van zoveel duizendenjaren te trachten te leren kennen, of van zoveel 
volkeren,, zoveel rijken en zoveel streken, de lotswisselingen, de veranderingen 
enn de ligging en omvang na te gaan, al is het maar in gedachten. Geen ora-

33 Buchelius aan Verduin, 20-9-1586: Habco hit tiorum nugamcntoi urn integrum tere librum, ita ut Musas 
amittam;; vereor ne dudum amiserim. aliquando cas revocare conor sed longius fugatac sunt Vidi-bis si legeris 
Kpigrammataa aliquot quae de Gallomm Regis familia composui'. 
44 Buchelius aan Sweertius, 30-11-1615: 'Nescio n. quo naturae genio, ad simile sttidiorum genus ducar, qui relli-
quiass monumentorum Batavicorum tanquam sparsas e naufragio tabulas t olligerc rcpei im'. Met 'Bataafse' doelt 
Bucbeliuss hier op 'Noord-Nederlandse bronnen'. Buchelius feliciteerde Sweertius (1567-1629), een geleerde han-
delaarr te Antwerpen, met de uitgave uit 1613 van zijn Monumenla srf>nh raliii  ei ins(nption/'spublktu-privatan/ur I)u-
aitusaitus Bmbantiae ('Grafmonumenten en publieke en particuliere inscripties in het Hertogdom Brabant). 
55 Buchelius aan Gruterus, 29-8-1614: 'Ego temporis [suprascriptum: de variant pectoris, 'de sombere wolken 
inn mijn hart'] nubila saepe in historiae viretis serenare soleo. cum maiomm nosirorum res gestas e tenebris cme-
ree avidus sum. Adeo enim annalium nostrorum tides laborat ut maximi momenti res labulis ac mendatijs in-
volutae,, multorum saepe ingenia cum sudore exercuissc vick-antur; quae nihilominus ex authenticis monumenti.s 
restitueree et quotidiana investigatione in lucem producere opiaremus.' Zie ook het positieve gebruik van de 
termm 'Antiquarius' in Buchelius aan Van Schurman, 16-9-1633, waarin hij zich lovend uitlaat over 'eruditissimi 
vinn I'. Scriverij; historici, Anüquarij, poetae, critici, excellcntissimi amici mei"; en in Buchelius aan Scriverius, 
14-10-1610,, een introductiebrief voor Lap van Waveren, waarin Buchelius Lap kortweg introduceert als 'philo-
loguss et Antiquarius', hetgeen zonder meer tot aanbeveling moest strekken. 
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vangrijkerr onderwerp dan dat, dat oprijst voor de geest die het verleden, het 
heden,, en soms zelfs de toekomst onderzoekt."' 

Inn dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de oorsprong en ontwikkeling 
vann de antiquarische geschiedbeoefening van de Oudheid tot en met de vroeg-
modernee tijd. Het metier van de antiquaar ontstond tijdens de klassieke Oud-
heid,, als complement van het genre van de historia dat de meest recente poli-
tiekee geschiedenis tot onderwerp had. De Griekse en Romeinse antiquaren hiel-
denn zich bezig met onderzoek naar het oudere verleden en naar cultuurge-
schiedenis.. Gedurende de Italiaanse Renaissance werden deze klassieke genres 
vann historia en antiquitates opnieuw geïntroduceerd. In eerste instantie fungeerde 
dee humanistische oudheidkunde als hulpwetenschap bij de bestudering van 
Grieksee en Romeinse teksten, maar na verloop van tijd verzelfstandigde het oud-
heidkundigg onderzoek. Met de verbreiding van het humanisme over Europa 
w7erdd de aandacht van antiquaren uitgebreid naar het verleden van andere lan-
denn dan Italië of Griekenland en naar andere tijdvakken dan de Oudheid al-
leen. . 

Tevenss zal in dit hoofdstuk aandacht worden geschonken aan de reputatie 
vann de antiquaar als blinde fëitenverzamelaar zonder inzicht. Dit karikaturale 
beeldd stamt vooral uit de achttiende-eeuwse Verlichting. Er was weliswaar al sinds 
dee introductie van het genre anliquitat.es in de Oudheid sprake van bagatellise-
ringg van de oudheidkunde vanwege het ontbreken van literaire verdiensten, en 
ookk refereerden de antiquaren zelf vaak aan een of ander bescheidenheidsto-
pos.. Maar dat nam niet weg dat er al in de Romeinse tijd een oudheidkunde 
bestondd die even politiek gemotiveerd was als de geschiedwerken van schrijvers 
alss Tacitus. De tijdgenoten erkenden de relevantie van deze oudheidkunde voor 
politiekk en samenleving inderdaad. Ook tijdens de Renaissance was er sprake 
vann een politiek geëngageerde en door tijdgenoten gewaardeerde oudheid-
kunde.. Toen in de loop van de zeventiende eeuw de populariteit van de oud-
heidkundee buiten de geleerde wereld ook onder leken sterk toenam, groeide 
echterr een traditie van bespotting van dit vrijblijvende antiquarische hobbyis-
mee van een welvarende elite. Tenslotte verloren in de achttiende-eeuwse ge-
leerdemvereldd de oude genres historia en anliquüates hun bestaansrecht tegen-
overr de nieuwe wijsgerige geschiedschrijving van de verlichte philosophes. De ver-
lichterss verweten de geleerde antiquaren eruditie tot doel op zich te hebben 
gemaaktt en onderwierpen hen aan scherpe spot en satire. Vooral deze satire is 
mett terugwerkende kracht bepalend geweest voor ons huidige beeld van de an-
tiquaarr door de eetrvven heen. 

66 Buchelins aan Scriverius, 23-6-1632: ' [ . . . ]; leS°- scribo, et vix ullo tempore vaco, quamvis me vulgus omni-
noo otiosum putet, et aliqui quantivis pretij homines fclici inc f rui otio, dicant. Sed ill i ncsciunt quid sit cum li-
briss rem habere, et tot millium annonim acta degustare; tot populorum, tot regnorum, tot provinciariim, con-
versiones,, mutationes, situs, magnitudines, vel animo percurrere. Nulla maior vastities. quam ilia, quae animo 
praeterita,, praesentia, et aliquando ctiam futura lustranti obversatur.' 

http://anliquitat.es
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Histori aa en anti qui tates 

Hett metier van de antiquaar ontstond als een afgeleid effect van de ontwikke-
lingg van het genre geschiedschrijving tijdens de Griekse Oudheid. Deze ge-
schiedschrijvingg was vrijwel geheel gericht op de contemporaine politieke ge-
beurtenissen.. Het onderzoek naar het oudere verleden werd overgelaten aan 
antiquaren,, die van meet af aan met een minder prestigieuze positie genoegen 
moestenn nemen dan de geschiedschrijvers. De Romeinen zouden beide ge-
schiedkundigee genres overnemen van hun Griekse voorbeelden. 

Inn de vijfde eeuw voor Christus introduceerden Herodotus en Thucydides een 
nieuwee vorm van schrijven over het verleden. Na een periode waarin mythen, 
epischee gedichten en koorliederen de status hadden van geschiedverhalen, werd 
err nu voor het eerst door auteurs rekenschap afgelegd van de manier waarop 
zijj  hun informatie over historische gebeurtenissen hadden verwonen. Herodotus 
enn Thucydides schreven een betrouwbaar relaas te hebben samengesteld op ba-
siss van eigen waarneming of mondelinge getuigenissen van betrouwbaar geachte 
informanten.. Het medium van deze nieuwe geschiedschrijving was proza, en 
hett onderwerp bestond uit de recente Griekse politieke en militaire geschiedenis. 
Herodotuss (ca.480-na 430 v.Chr.) uit Halicarnassus beschreef de expansie van 
hett Perzische rijk en de daaruit voortvloeiende strijd met de Griekse steden, die 
enigee tijd voor zijn geboorte was losgebrand. De in 431 voor Christus tussen Athe-
nee en Sparta tiitgebroken Peloponnesische oorlog werd te boek gesteld door 
Thucycidess (ca.455-ca.4()0 v.Chr.), een uit zijn geboorteplaats Athene verban-
nenn militaire gezaghebber die de gehele oorlog van dichtbij meemaakte. 

Zowell  Herodotus als Thucydides wilden met hun geschiedwerken de groot-
stee oorlog aller tijden - zo meenden zij ieder voor zich - voor het nageslacht 
vastleggen,, en tevens hun publiek lering uit het verleden laten trekken met 
hett oog op de toekomst. Bestond die lering bij Herodotus uit algemene wijs-
hedenn over het menselijk bestaan en de relatie tussen menselijk en godde-
lij kk handelen, door Thucydides, die persoonlijk betrokken was geweest bij po-
litiekk en oorlogsvoering, werd de geschiedenis gepresenteerd als een verza-
melingg voorbeelden - in positieve en negatieve zin -voor politiek gedrag. Hij 
boodd met zijn werk een analyse van politieke processen en van het politieke 
handelenn van groepen en individuen, uitgaande van de overtuiging dat de 
doorr hem beschreven gebeurtenissen zich in de toekomst min of meer zou-
denn herhalen, aangezien de menselijke natuur als onveranderlijk kon wor-
denn beschouwd. Thucycides benadrukte de slechtheid en zwakheid van de 
menselijkee natuur in zaken van politiek en oorlog, gunstige uitzonderingen 
alss de door hem bewonderde Pericles daargelaten. Hij poogde zijn histori-
schee exempels indringend over te brengen door veel aandacht te schenken 
aann taal, dramatische compositie (zijn pessimistische interpretatie van het ver-
ledenn deed hem aan bepaalde tragische gebeurtenissen onevenredig veel aan-
dachtt schenken) en retorische stijlmiddelen. Het duidelijkst zichtbaar is dat 
laatstee in de beroemde gefingeerde redevoeringen, door Thucydides in de 
mondd gelegd van belangrijke historische personages (of zelfs groepen), waar-
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inn deze zelfde drijfveren van hun handelen analyseerden.7 De stilistische kwa-
liteitenn van de historici maakten de geschiedschrijving tot een prestigieus li-
terairr genre. Thucydides' politiek-didactische geschiedschrijving viel boven-
dienn op vruchtbare bodem. Met name in Athene hadden sinds de wetsopte-
keningenn en democratiseringsmaatregelen van de zesde en vijfde eeuw meer 
enn meer inwoners een persoonlijk aandeel in politiek en bestuur gekregen. 
Err bestond een grote belangstelling voor constitutionele en politieke theo-
riee en voor retorica.s 

Vann groot belang voor de toekomst van de klassieke geschiedschrijving was 
datt Thucydides koos voor het beschrijven van vrijwel uitsluitend eigentijdse ge-
beurtenissen.. Dit in tegenstelling tot Herodotus, die de Perzische oorlogen had 
beschrevenn die al door de generatie vóór hem waren gevoerd en ook de aan-
loopp tot deze oorlogen uitvoerig had onderzocht. Herodotus bereisde het Griek-
see en Perzische gebied om deze streken en hun inwoners te kunnen beschrij-
ven,, zoals zesde-eeuwse geografen en etnografen voor hem reeds hadden ge-
daan.. Tijdens zijn reizen registreerde hij, vaak met behulp van tolken, mon-
delingee overleveringen over de geschiedenis van streken en volkeren. Daarbij 
gingg het Herodotus, anders dan zijn voorgangers op het gebied van de ge-
schiedschrijving,, vooral om het kenbare, dat wil zeggen het niet-mythologische 
verleden.. Hij tekende allerlei informatie op, van persoonlijke ooggetuigenissen 
tott collectieve herinneringen, zoals de door aristocratische geslachten bewaarde 
verhalenn over de heldendaden van hun voorvaderen. Mondelinge bronnen pre-
fereerdee hij boven schriftelijke. Vaak had hij overigens geen keuze: in de vijf-
dee eeuw waren Griekse geschiedschrijvers noodgedwongen aangewezen op ora-
lee bronnen, want er was onvoldoende schriftelijke documentatie voorhanden 
omm als basis te kunnen dienen voor een omvattende politieke en militaire ge-
schiedschrijving.'1 1 

Thucydidess baseerde zijn werk eveneens op mondelinge bronnen, waarbij hij 
echterr strengere criteria dan Herodotus hanteerde. Het didactische karakter 
vann Thucydides' geschiedschrijving- het verleden beschouwd als 'leermeeste-
res'' van het heden - vereiste een zo getrouw mogelijk verslag van de gebeurte-
nissen.. De historicus diende zich volgens Thucydides wantrouwend op te stel-
lenn tegenover de oncontroleerbare mondelinge overleveringen, die door dich-
terss — als Homerus — en geschiedschrijvers — als Herodotus - te vaak kritiekloos 
warenn overgenomen. Thucydides zag het als zijn taak de geschiedschrijving te 
funderenn op uitsluitend eigen waarneming dan wel andermans ooggetuigen-
verslagen.. Bijgevolg was zijn kritische geschiedschrijving qua onderwerp zeer 
beperkt:: 'Serious history- according to Thucydides - was not concerned with 

77 1'öischer, 'Herodotos 1'; Iireitenbach, Tluikvdides 2"; Nuc hclmans, Thucvdides van Athene'. De gefingeerde 
redevoeringenn (/ie daarover Thucvdides. Dr Pehponnesisfhe oorlog, 11-12 (1.22)) zijn ook al te vinden in het werk 
vann Herodotus, die dit stijlmiddel had overgenomen uit het Griekse epos. 
88 Momigliano. 'Persian historiography'. 23-24; idem. 'The Herodotean and the Thucvdidean tradition', 'M)-3Ï. 
99 Momigliano. 'The place of Herodotus', 128, 135; idem, 'Historiography on written tradition', 213. Momi-
glianoo tekent hierbij aan dat in het Perzische rijk wel schriftelijke documentatie over het verleden voorhanden 
was,, maar dat Herodotos deze niet kon lezen. Zie ook Herodotus, Hel i>ersttigvan mijn oiidnzoek, 16-21. 
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thee past, but with the present', zoals Herodotus' bewonderaar Arnaldo Mo-
miglianoo schreef.10 

Thucvdides11 literaire, pragmatische en kritische geschiedschrijving zette een 
trendd bij Grieken en Romeinen, die de Griekse geschiedschrijving navolgden. 
Tenn eerste werd de klassieke historia voortaan een onderzoek naar politiek ge-
drag.. Voorts maakte ook Thucydides' methode school, zo blijkt wel uit het oor-
deell  over Herodotus van klassieke auteurs als Cicero, die deze weliswaar eerde 
alss 'vader van de geschiedschrijving', maar hem tegelijkertijd verdacht van on-
betrouwbaarheidd en zelfs leugenachtigheid." Sinds Thucydides werd onderzoek 
naarr het oudere verleden niet langer gerekend tot het eigenlijke terrein van de 
historia.historia. Dit betekende dat Griekse en Romeinse historici nauwelijks zelfstandig 
onderzoekk deden naar het oudere verleden. Zij beperkten zich tot het samen-
vattenn of opnieuw interpreteren van eerdere historiae en, in de Romeinse tijd, 
vann eerdere annates, jaarboeken die de chronologische registratie van memo-
rabelee feiten bevatten en al bestonden voordat de Griekse historia door Romeinse 
schrijverss werd overgenomen (de annates gingen terug op Rome's priesterlijke 
kalender,, waarbij jaarlijks de namen van magistraten en de belangrijkste ge-
beurtenissenn waren opgetekend). Als er door klassieke historici al bronnen-
onderzoekk werd verricht, vond dit plaats met het oog op de beschrijving van de 
meestt eigentijdse gebeurtenissen waarover nog geen literatuur beschikbaar was. 
Dezee situatie bleef zelfs wanneer er wel degelijk archiefstukken voorhanden wa-
ren,, zoals in Rome het geval was, onveranderd. Tacitus (ca. 55-na 113) bij-
voorbeeldd vermeldde een enkele keer in de resoluties van de Romeinse senaat 
ietss te hebben gevonden voor zijn Annates-over de regeringsjaren van Tiberius 
tott en met Nero (14-68). Uit andere passages blijkt echter dat zijn werk steunt 
opp de geschiedwerken van voorgangers, die hij niet systematisch vergeleek met 
hett senaatsarchief (als magistraat - Tacitus werd zelfs consul - had hij daar wel 
dee toegang toe), ook niet als zijn literatuur hem voor onduidelijkheden stelde.'-
Ookk het werk van bijvoorbeeld Livius (ca. 59 v.Chr.-ca. 17 n.Chr.), dat de poli-
tiekee geschiedenis van Rome vanaf de koningstijd en republiek tot en met de 
regeringg van Augustus behandelde, is gebaseerd op literatuur, namelijk teksten 
vann annalisten uit de tweede en eerste eeuw voor Christus, die op hun beurt weer 
teruggingenn op berichten over de inhoud van de oorspronkelijke priesterlijke 
kalenders.15 5 

Ditt alles betekende niet dat er in de Oudheid helemaal geen interesse bestond 
voorr geleerd onderzoek naar het oudere en het niet-politieke verleden. Door 
twïntigste-eeuwsee historici is wel beweerd dat het vooral de Griekse geschied-
beoefenaarss in feite geheel ontbrak aan historische interesse, gezien het strikt 

100 Momigliano. 'The place <>(Herodotos', 130. Thucvdides besteedde in bet eerste boek van zijn geschied-
werkk wel enige aandaebt aan de vroegste geschiedenis van Griekenland, maar bierbij wees hij zijn publiek op 
dee onmogelijkheid een precieze kennis van het oudere verleden te verkrijgen. Hij benadrukte dat hij op liet 
momentt van het uitbreken van de Peloponnesise be oorlog reeds oud genoeg was om aantekeningen te maken 
enn met inzicht te kunnen oordelen. Thucydides. DePrloponnnhchr oorlog. 1 (1.1), 10-1 I (1.20-21) en 297 (V,2li). 
111 Momigliano. 'The place ot Herodotos', 127. 
122 Momigliano, "Tacitus', 1 10-1 13. De vermelding van de aria senatm in 'Ynchus, Jamiorken, 1K6 (XV,7 1). 
133 Fuhrmann, 'Livius B.2'. 
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contemporainee karaktervan de geschiedschrijving in de stijl van Thucvdides en 
gezienn het idee van de onveranderlijke menselijke natuur en van de herhaal-
baarheidd van de geschiedenis, dat aan deze didactische vorm van geschied-
schrijvingg ten grondslag lag." Toch was er wel degelijk sprake van Grieks en Ro-
meinss geleerd onderzoek naar het oudere en het niet-politieke verleden. Dat 
onderzoekk stond echter apart van het literair gezien zo prestigieuze genre van 
dee politieke en contemporaine histona, binnen welk genre de werken tot stand 
kwamenn die al tijdens de Oudheid weiden gerekend tot de canon van de ge-
schiedschrijving1"'' en die sindsdien steeds de meeste aandacht van historici hel>-
benn gekregen, ook van hedendaagse historici die zich in het bijzonder bezig-
houdenn met de geschiedenis van de geschiedschrijving. 

Reedss vanaf de vijfde eeuw voor Christus raakten bepaalde onderzoekers van 
hett oudere verleden bekend als archaiohgos ( 'oudheidkundige'), terwijl ook al-
ternatievee benamingen werden gebruikt, zoals hritikos, grammatikos, philologos oï 
polyhistor.polyhistor. Bij de Romeinen zou de oudheidkundige behalve doctus, eruditus of 
lili  temt us, in het bijzonder anliquarhis worden genoemd.1' De Griekse term ar-
chaiologiachaiologia komt voor zover bekend het eerst voor in een tekst van Plato (ca.428-
3488 v.Chr.) over de beroemde vijfde-eeuwse sofist Hippias, en is daar van toe-
passingg op diens voordrachten over historische onderwerpen.17 Dit betekent dat 
dadelijkk vanaf'de tijd van Thucvdides bepaalde vormen van geschiedbeoefening 
tott het terrein van de oudheidkunde in plaats van de historia werden gerekend. 
Hippiass deed aan genealogie en stadsgeschiedenis, schreef een etymologische 
verhandelingg over de herkomst van volkeren, vergeleek de constituties van ver-
schillendee steden, en stelde een lijst op van winnaars van de Olympische spe-
len,, waarmee hij een bijdrage leverde aan het vaststellen van de Griekse chro-
nologie.. Hippias was geen uitzondering. Vooral vanaf de vierde eeuw voor Chris-
tuss groeide de Griekse belangstelling voor het lokale oudere verleden en voor 

144 Khiley, The Creek historians, en in navolging van Finltv: Pocock. 'The origins of sludv of the past", 04: 'Greek 
socielvv f... | simply lacked the sense of Organised dependence on the past, and ihe means [namelijk archieven ] 
off  studying and interpreting this dependence'. Moniigliano heelt op dit idee kritiek geleverd door te wij/en op 
hett oii-histoi is< he karaktervan algemene definities van historisch besef en van het we/en van geschiedschrij-
ving.. Bovendien wees hij op het bestaan van nog andere soorten Griekse geschiedbeoefening dan de Thncv-
dideaanse'.. namelijk de geografisch-etnografische geschiedschrijving over het oudere verleden van onder an-
deree Herodotus, en de bestudering van historische bronnen dooi klassieke antiquaren (Moniigliano, 'The I lero-
doleann and the Tliucvdidean tradition'. 29-30). 
155 Moniigliano, 'I he rise of antiquarian research'. 59 stelt vast ciat in Quintilianus' Institutio oratoria (uit ca.9") 
n.Chi.,, een handboek voor welsprekendheid) in het overzicht van belangrijke Griekse en Latijnse geschied-
schrijverss geen enkele tiHtii/itaritis  was opgenomen. (licei o beschouwde in zijn De oralare (55 v.Chr.) de Griekse 
geschiedschrijvingg als een onderdeel van de welsprekendheid, vvaardooi hij onder meer Thucvdides en Xenophon 
alss lichtende voorbeelden van Griekse geschiedschrijvers noemde, en ook 1 lerodotus (maai hierboven is reeds 
Cicero'ss negatieve oordeel over Herodotus' betrouwbaarheid aan de orde gekomen): Cicero. Drie gesprekken over 
redenaarskunst,redenaarskunst, I 21 -1 24. 
166 Moniigliano. 'The rise of antiquarian research'. 60. 
177 Moniigliano, 'Ancient history', 3-4; idem, T he rise of antiquarian research". 59-62 (het auteurschap van 
Platoo is met betrekking tot Hippias .Wiv/oMiverigens omstreden blijkens Dörrie. 'Platon 1', 902). Het woord ar-
rhaiologiarhaiologia werd in de Oudheid vanaf zeker moment ook gebruikt om een excurs in hel begin van Thucvdides" 
geschiedwerkk over de vroegste geschiedenis van Griekenland aan (e duiden; Thucvdides zelf gebruikte het werk-
woordd airhtiwlagt'iii  (ap/aio/or^-Tv). 'oudheden bespreken' (Thucvdides. MstonlY. 1.16 (VI1.69)). Liddell, Scott. 
e.:i... \ (iirrk-F.nglish lexieon (/ie onder arrhtiioloparn /nrli/ii»lniriko\):  Liddell, Scott. Stuart |ones. (hnk-T.iit'lis/: lexi-
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erudiett onderzoek. Krateros (vierde-derde eeuwv.Chr.) bracht bijvoorbeeld de 
oorkondenn van de Atheense volksvergadering bijeen.'*  Bovendien bleven er geo-
grafischh en etnografisch getinte geschiedwerken in de traditie van Herodotus 
enn diens zesde-eeuwse voorgangers verschijnen, die door de grote invloed van 
Thucydides'' werk buiten het genre van de historia zouden komen te vallen.19 De 
bekendstee vertegenwoordiger van deze 'reisliteratuur' is Pausanias (tweede eeuw 
n.Chr.),, die in zijn Perihegesis tea Hellados ('Rondreis door Griekenland') een be-
schrijvingg gaf van de geografie, topografie, geschiedenis en oudheden van de 
verschillendee streken van het Griekse schiereiland.2" Een andere en vroegere 
vertegenwoordigerr is Polemon van Ilium (  202-176 v.Chr.), die verbonden was 
aann de beroemde bibliotheekvan Pergamon. Hij beschreef op basis van eigen 
veldwerkk de geografie en topografie van de hele Griekse wereld per regio, on-
derhieldd een antiquarische correspondentie met verschillende geleerden, schreef 
overr kunstgeschiedenis en stelde een verzameling inscripties uit verschillende 
Grieksee steden samen.21 Ook Timaios (tussen ca.350 en 250 v.Chr.) hoorde tot 
dezee 'reisbeschrijvers'. Hij vervaardigde een geschiedenis van het Griekse wes-
ten,, met een deels op eigen reiservaringen gebaseerde geografisch-etnografi-
schee inleiding. Timaios werd tijdens de Oudheid polyhistor genoemd vanwege 
zijnn enorme antiquarische eruditie.22 

Oudheidkundee leende zich goed voor erudiet vermaak. Dit droeg reeds ten 
tijdee van de introductie van het genre bij aan een zekere bagatellisering van de 
oudheidkunde.. In de eerdergenoemde tekst van Plato vinden we een gesprek 
beschrevenn tussen Socrates en Hippias over de belangstellingvan de inwoners 
vann Sparta voor Hippias' historische voordrachten. De conservatieve Spartanen 
warenn erg gecharmeerd - zo laat Plato Hippias althans zeggen - van de verha-
lenn van de laatste over 'de genealogieën van helden en mensen, de stichtingen 
vann steden in oude tijden, en in één woord alle oudheid (archaiologia)\ Hier-
opp dreef Socrates de spot met hem: 'Goede God, Hippias, j e mag nog van ge-
lukk spreken dat de Spartanen niet verzot zijn op opsommingen van onze ar-
chontenn sinds de tijd van Solon. Anders zou je er een hele kluif aan gehad heb-
benn om dat uitje hoofd te leren'. Hij concludeerde dat Hippias de Spartanen 
alss een oud vrouwtje met kinderverhaaltjes had pogen te vermaken. Hippias ver-
dedigdee zich door te wijzen op de opvoedkundige waarde van zijn verhalen over, 
bijvoorbeeld,, de deugden van de oude Trojestrijders.2' 

Inn de Romeinse tijd kreeg het oudheidkundige verzamelen niettemin een voor-
heenn ongekende systematiek, reikwijdte en politieke relevantie dankzij Marcus 

188 Spoerri, 'Krateros 2'. 
199 Momigliano, 'The Herodotean and the Thucydidean tradition", 46-47; idetn, 'Fabius Pictor', 99-102. 
200 Lasserre, 'Pausanias 7': Momigliano. 'The rise of antiquarian research', 67. 
211 Lasserre, 'Polemon 4'; Reynolds en Wilson, Scribes and scholars, 16. 
222 Breitenbach, 'Timaios 4', 837 ('polyhistor'). Cicero, Drie gesprekken over redenaarskunst, 123, nam Timaios 
overigenss op in zijn opsomming van welsprekende geschiedschrijvers. 
233 Plato, Hippias Maior 285d-e: 'IIT Llepi TWV yevcbv, eb LróKpaxet;. TWV te fipcöcnv mi rav avöpcimwv, icat xdiv 
KaiomaeMv.. üc, TÖ apxaiov £KTfa0T)aav al Kóte\q, Kai cru/v.A.rj6or]v TzaaT\q r^c, apxaioAoytaq |. . . ]. l i l Nat 
paa At", a) 'Irona, nirnjxriKas ye oil AaKeoatpovtoi oü x a ï P0 ^ 0 ^ a v u<i  aÜToig ócrcö TóXoivoc, TOTJC; apxovtai; 
TO'ücTlM-ÉTépo'uqKaTa^éYTTT € ^ pfj.Ttpayn.aT"av€ixei;éKpav9ó:vcov.' Het Grieks uit: Plato. Cmtyliis, Greater Hip-
pias,pias, Lesser Hippias, 352. Zie ook Schnapp, The discovery of the past, 60-61, 331. 
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Terentiuss Varro (116-27 v.Chn). Varro was een veelschrijver. Hij stond en staat 
bekendd als 'de grootste geleerde van het oude Rome'.'4 Zijn antiquarische werk 
heeftt waar het thematiek betreft veel gemeen met teksten van bekende ge-
schiedschrijverss als Tacitus: even goed als deze historiae geeft Varro's werk een 
beeldd van de mentaliteit en politieke agenda van de door het verval van de re-
publiekk gefrustreerde senatorenstand. Toch komt Varro in moderne overzich-
tenn van de klassieke literatuur veel te weinig aan bod; men schenkt hem nau-
welijkss aandacht omdat zijn erudiete proza niet op stilistische verdiensten kon 
bogen.-'' Varro's grootste belangstelling ging uit naar de ontwikkeling van het 
Latijn,, waarover hij De lingua Latino, ('De Latijnse taal', 45/44 v.Chr.) schreef, 
enn van de Romeinse staatsinrichting, godsdienst en cultuur van het dagelijks le-
ven.. In 47 voor Christus voltooide hij zijn hoofdwerk op het gebied van de Ro-
meinsee oudheidkunde, Antiquitates rerum humanarum et divinarum ('Profane en 
religieuzee oudheden'). Dit werk is in de Middeleeuwen verloren gegaan. De in-
houdd van de Antiquitates is fragmentarisch overgeleverd, met name dankzij ci-
tatenn en beschrijvingen in Augustinus' De civitate Dei ('De stad van God'). Au-
gustinuss (354-430, bisschop van het Noordafrikaanse Hippo) wilde, onder de 
indrukk van de verovering van Rome door de Gothen in 410, aan de hand van 
Varro'ss Antiquitates aan tonen dat de Romeinen valse goden hadden vereerd; daar-
omm zou Rome's wereldrijk volgens Augustinus tot ondergang zijn gedoemd, en 
niett vanwege de opmars van het christendom zoals veel van zijn tijdgenoten be-
weerden.. In zijn De civitate Dei maakt hij duidelijk dat Varro zich tot doel had 
gesteldd een overzicht te geven van alle aspecten van het leven der oude en nieu-
wee Romeinen, op basis van eigen ervaring, mondelinge overlevering, taal, lite-
ratuur,, archiefstukken en monumentale overblijfselen. Varro's Antiquitotes be-
vattee 41 libri  ('boeken')26 over de opkomst en geschiedenis van het Romeinse 
volkk en zijn rijk, over Rome's politieke en religieuze organisatie, zeden en ge-
woonten,, topografie, tijdrekening en kalender, culten en goden, vanaf de pri-
mitiefstee tijden tot Varro's eigen tijd.27 Ongeveer tweederde deel van de Anti-
quitatesquitates was gewijd aan profane zaken, en eenderde aan religieuze, die pas in 
hett tweede deel aan de orde kwamen omdat, zoals Varro zelf had geschreven, 
dee godsdienst als een menselijke institutie moest worden beschouwd. Inderdaad 

244 Augustinus noemde Varro de grootste Romeinse geleerde in De stad van (iud, 283-285 (VI,2); een gelijk-
luidendd oordeel is te vinden in moderne teksten als Momigliano, 'Ancient history', 4-5; idem, 'The rise of an-
tiquariann research', 68-69; Janssen, Latijnse letterkunde, niet op p. 216 het citaat; Pfeijffer, De antieken, 186. Zie 
overr Varro: Sallmann, 'Varro 1'; Baier, Werk und Wirkung Varros; Dahlmann. 'Zu Varros antiquai isch-historischen 
Werken'. . 
255 Van Augustinus tot en met auteurs van moderne handboeken als bijvoorbeeld Janssen, Latijnse letterkunde 
enn Pfeijffer, De antieken, wordt Varro's gebrek aan welsprekendheid benadrukt (Pfeijffer merkt op p. 186, zoals 
Janssenn vóór hem, over het Romeinse wetenschappelijke proza in het algemeen op dat 'de literaire kwaliteit 
niett van dien aard [is] dat we de neiging krijgen er in een literatuurgeschiedenis al te uitgebreid bij stil te staan). 
266 In de Oudheid werden de verschillende onderdelen van een tekst 'boeken' (libri) genoemd; oorspronke-
lij kk verwees de term 'boeken' naar de papvi usrollen waarop de tekst was geschreven. 
277 Augustinus, De stad van Cod. 285-286 (VI,3) over de inhoud van Varro's werk, 334-335 (VII , 19) over primi-
tieff  Rome, dat wil /eggen vóór de introductie van landbouw. In een ander werk, De genie populi Romani ('De af-
stammingg van het Romeinse volk') uit ca.43 v.Chr., berekende Varro Rome's stichtingsdatum (754/753 v.Chr.) 
enn schetste hij zijn beeld van de wereldgeschiedenis, die door hem (volgens een kentheoretisch criterium) werd 
onderverdeeldd in een 'duister', een 'mythisch' en een 'historisch' tijdperk (Baier, Werk und Wirkung Varros, 174). 
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wildee Varro in dit tweede deel geen theologische beschrijving van de Romein-
see religie geven, maar ging het hem om de plaats van de godsdienst in de Ro-
meinsee samenleving.̂ De twee delen over profane en religieuze zaken waren 
verderr op systematische wijze onderverdeeld in stukken over achtereenvolgens 
personen,, plaatsen, tijden en zaken: de leidende vraag was, naar Varro zelf had 
opgemerkt,, welke mensen iets deden, waar ze dat deden, wannéér ze dat de-
den,, en wat ze precies deden.29 Zo wijdde Varro in het tweede deel van zijn An-
tiquitatestiquitates - waarover Augustinus ons het uitvoerigst heeft ingelicht - viermaal drie 
boekenn aan achtereenvolgens de religieuze functionarissen ('wie'), de tempels 
enn andere plaatsen van verering ('waar'), de religieuze kalender ('wanneer') 
enn de riten ('wat'). Hij sloot af met drie extra boeken waarin hij alle Romein-
see goden inventariseerde en identificeerde, opdat zij niet verder in vergetelheid 
zoudenn raken bij de Romeinse burgers, die naar Varro's mening de cultus ern-
stigg verwaarloosden. In dit verband kon hij talloze tempels opnoemen die in zijn 
eigenn tijd al lang buiten gebruik waren.30 

Dee Antiquitates maakte grote indruk op tijdgenoot Cicero, die in zijn eigen 
werkk Varro prees: 'Uw boeken hebben ons, die in onze stad als vreemdelingen 
ronddoolden,, als het ware naar huis teruggebracht, zodat we ons tenslotte kon-
denn realiseren wie we waren en waar we waren. De oudheid van het vaderland 
hebtt u ons onthuld, het verloop van onze geschiedenis, de wetten van de gods-
dienstt en van de priesters, de burgerlijke en militaire instellingen, de geogra-
fiee en topografie, de namen, soorten, functies en achtergronden hebt u ons ont-
huldd van alle religieuze en profane aangelegenheden.'31 Met Varro kreeg de Ro-
meinsee antiquarische geschiedbeoefening een veel sterkere politieke lading dan 
dee Griekse oudheidkunde had gekend. Zijn Antiquitates moest bijdragen aan het 
Romeinsee zelfbewustzijn. Varro poogde Rome's politieke en culturele institu-
tiess een lange en eerbiedwaardige geschiedenis toe te schrijven. Tegelijkertijd 
hieldd hij de Romeinen het geïdealiseerde verleden als een spiegel voor. Voor-
all  in zijn in 43 voor Christus verschenen De vita populi Romani ('Het leven van 
hett Romeinse volk'), een vervolg op de Antiquitates in vier boeken, schetste Var-
roo een somber beeld van de geschiedenis van de Romeinen en het Romeinse 
rijk .. Van de koningstijd en de tijd van de republiek tot en met de alleenheer-
schappijj  van Caesar, die eenjaar eerder was vermoord, constateerde hij een de-
cadentee ontwikkeling, een toenemende hang naar luxuria en een steeds ern-
stigerr corrumpering van de oorspronkelijke Romeinse burgerdeugden.52 Hier-
doorr vertoonde Varro's antiquarische verzamelwerk belangrijke overeenkom-

288 Augustinus, De stad van God, 286-289 (VI,4). Zie ookDahlmann, 'Zu Varros antiquarisch-historischen Wer-
ken',, 165; vergelijk Lehmann, Varron théologim. 
299 Augustinus, De stad van God, 285 (VT,3; 'qui agant, ubi agant, quando agant, quidagant ' ). 
300 Augustinus, De stad van God, 158-163 (111,17), met name 163. 
311 Cicero, Academica 1,3,9: 'nam nos in nostra urbe peregrinantis errantisque tamquam hospites tui libri quasi 
domumm reduxerunt, ut possemus aliquando qui et ubi essemus agnoscere. Tu aetatem patriae, tu discriptiones 
temporum,, tu sacrorum iura, tu sacerdotum, tu domesticam, tu bellicam disciplinam, tu sedem regionum, lo-
corum,, tu omnium divinarum humanarumque rerum nomina, genera, officia, causasaperuisti' (uit: Cicero, De 
naturanatura deorum; Academica, 418). 
322 Sallmann, 'Varro 1', 1133; Baier, Werk unci Wirkung Varros, 175-179, 184. 
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stenn met de politieke annates en historiaexan een auteur als Tacitus, die ander-
halvee eeuw later, toen de Romeinse republiek allang plaats had gemaakt voor 
dee heerschappij van de keizers, dezelfde thematiek van zedenverval ten gevol-
gee van een verloedering van het rijksbestuur zou aansnijden. Evenals Tacitus was 
Varroo ook persoonlijk betrokken geweest bij de Romeinse politiek. Hij had er 
reedss een succesvolle en lucratieve loopbaan op zitten als staatsman en als mi-
litairr en raadsman in dienst van Pompeius, toen hij in de nadagen van de Ro-
meinsee republiek besloot - hij was toen al bijna zestig - zijn tijd voortaan zo-
veell  mogelijk aan de studiën te wijden. In deze periode voltooide hij het eerste 
deell  van de Antiquitates. Ondanks alles verliet hij tien jaar later zijn studeerka-
merr om opnieuw in dienst van Pompeius te treden. Na diens ondergang in 48 
voorr Christus sloot Varro vrede met Caesar, die hij eerder als onderofficier in 
dienstt van Pompeius had bestreden en op wie hij in het openbaar meermalen 
kritiekk had uitgeoefend. In 47 voor Christus droeg Varro het tweede deel van 
zijnn Antiquitates aan Caesar op. Varro bestond het ondertussen in dit deel naar 
vorenn te brengen dat hij geen geloof hechtte aan verhalen over de goddelijke 
afstammingg van mensen, zelfs niet van Julius Caesar, die zich namelijk tot er-
gerniss van republikeinsgezinde senatoren goddelijke eer liet bewijzen en daar-
meee de verdenking op zich laadde een Hellenistisch koningschap na te streven. 
Well  tekende Varro bij zijn kritiek aan dat hij het nuttig achtte voor een staat wan-
neerr burgers in een goddelijke afkomst geloofden, omdat het hun bereidheid 
zichh in grootse ondernemingen te storten aanmerkelijk zou vergroten." Tege-
lijkertij dd met de opdracht van de Antiquitates aan Caesar gaf Varro een lofrede 
opp de overleden Pompeius uit. Hierna trok Varro zich voorgoed terug in zijn 
studeerkamer.. Hij aanvaardde nog Caesars opdracht de Griekse en Romeinse 
literatuurr te verzamelen ter voorbereiding van een openbare bibliotheek - een 
projectt dat niet meer door Varro zelf voltooid zou worden - en stierf op hoge 
leeftijd,, midden in zijn antiquarische en filologische werkzaamheden. 

Humanistenn en antiquitates 

Augustinuss bezorgde Varro roem door hem te prijzen als de geleerdste aller Ro-
meinen.. Tegelijkertijd maakte de christelijke boodschap in De civitate Dei na-
volgingg van Varro's grootschalige en politiek geëngageerde oudheidkunde in 
dee toekomst als het ware overbodig. Varro's systematische antiquarische on-
derzoekk naar de oorsprong van politieke en culturele instituties verloor de re-
levantiee voor politiek en samenleving die het in de Oudheid had gekend. In 
vroeg-christelijkee teksten als Augustinus' De civitate Dei werden deze instituties 
namelijkk beschreven als een beschikking van God in plaats van als menselijke 
creaties/44 Ook het doorgronden van het politieke en militaire handelen van groe-
penn en individuen, zoals klassieke historici dat hadden gedaan, verloor zijn re-

333 Augustinus, De stad van Cod, 138 (111,4). Zie over Varro's ambivalente houding ten opzichte van Caesar ook 
Baier,, Werk und W'irhmg Vmros, ofi-70. 
344 Zie ook Leupen, Cods stad op aardt' (over de kerkelijke ideologie inzake wereldlijke macht). 
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levantie,, aangezien een actief burgerleven in de middeleeuwse christelijke op-
tiekk niet langer als nastrevenswaardig werd beschouwd. De termen antiquitates 
enn antiquarius raakten vanaf de vierde en vijfde eeuw7 na Christus hun oor-
spronkelijkee betekenis geheel kwijt. De term antiquitates, zoals die door Varro 
wass gebruikt voor erudiet onderzoek naar het verleden, raakte in onbruik, en 
dee antiquarius was niet langer een liefhebber en onderzoeker van oudheden, 
maarr een specialist in het lezen en overschrijven van oude manuscripten, kort-
wegg een kopiist.15 De term historia bleef ondertussen van toepassing op de ge-
schiedschrijving,, maar kreeg een nieuwe, christelijke inhoud. Middeleeuwse ge-
schiedschrijverss waren lange tijd uitsluitend afkomstig uit de geestelijkheid, en 
zoudenn zich in de eerste plaats toeleggen op het beschrijven van de christelij-
kee heilsgeschiedenis; Gods hand in de loop der gebeurtenissen diende te wor-
denn geduid. Hiermee draaide deze geschiedschrijving om de symbolische uit-
legg van historische gebeurtenissen.3H De chronologie van de heilsgeschiedenis 
stondd centraal; het geschiedverhaal begon bij de schepping, om via Christus' 
geboortee uit te komen bij de eigen tijd en zelfs vooruit te wijzen naar de toe-
komst,, de 'eindtijd' die zou aanbreken met Christus' wederkomst op aarde. His-
torischee exempels dienden niet in de eerste plaats de staatsman, zoals in de klas-
siekee historia het geval was geweest, maar de christelijke gelovige, en moesten 
dezee ertoe aanzetten het goede te doen en het zondige te laten. 

Inn de late Middeleeuwen zou zich een nieuw opvoedingsideaal ontwikkelen, 
gegrondvestt op een herwaardering van de taal en literatuur van de klassieke Oud-
heid.. De belangstelling voor de historische context waarbinnen deze taal en li-
teratuurr oorspronkelijk hadden gefunctioneerd, zou het oudheidkundige on-
derzoekk opnieuw doen opleven. Het nieuwe opvoedingsideaal werd uitgedra-
genn door de 'humanisten' die werkzaam waren aan Italiaanse stadsscholen of 
universiteitenn of verbonden waren aan geleerde genootschappen.ST Vanaf de elf-
dee en twaalfde eeuw waren er in West-Europese steden naast de traditionele kloos-
ter-- en kathedraalscholen particuliere stadsscholen verschenen, waarvan een deel 
zouu uitgroeien tot universiteiten. De sterke groei van het aantal nieuwe on-
derwijsinstellingenn had te maken met de toenemende centralisering, bureau-

355 1) Lewis en Short, A Latm dictionary, 132: antiquarius: A) 'One that is fond of or employs himself about an-
tiquities,, an antiquarian, antiquary'; B) 'One that understands reading and copying ancient MSS'. betekenis B 
onderr verwijzing naar teksten uit de vierde en vijfde eeuw. 2) Forcellini, lexicon totius Latirutatis I, 2fï8: antiquarius: 
A)) 'Qui est antiquitatis studiosus maxime in verbis et sermone, et antiquos scriptores aliis antefert'; B) 'Librari-
us,, qui codices vetustos describit', B verwijzend naar teksten uit de vierde tot en met de zevende eeuw. 3) The-
saurussaurus linguae LatinaeW, 1: antiquarius'. A) 'Antiquitatisstudiosus, diligens'; B) 'librarius: scriptor, qui grandes lit-
terasscribit,, librarii scribentes', B verwijzend naar teksten uit de vierde toten met de zevende eeuw. 4) Nieimeyer, 
MediaeMediae Latinitatis lexicon, 47: antiquarius- 'scribe, copyist of old books', verwijzend naar een tekst uit de zevende 
eeuw.. 5) Blaise, Lexicon Latinitatis Medii Aevi, 53: antiquarius: 'copiste', verwijzend naar een tekst uit ca. 1129. 6) 
Baxter,, Johnson en Abrahams, Medieval word-list, 22: antiquarius: 'scribe', met vermelding van het jaar 1355. 
366 Schmale, Funktion und Formen, 38-54; Guenée, Histoire, 22-33, 44-58; samengevat door Mostert, 'De ge-
schiedenis',, 302-312. 
377 De tegenwoordig bekende term 'humanist' is oorspronkelijk afgeleid san term studia humanitatis, zoals de 
bestuderingg van klassieke talen en letteren werd genoemd; docenten in de studia kumanitatisazm Italiaanse uni-
versiteitenn werden vanaf de vijftiende eeuw door hun studenten umanisia genoemd (vanaf de zestiende eeuw 
werdenn ook geleerden die zich buiten de universiteit met de klassieken bezighielden zogenoemd). Rüegg, 'The 
risee of humanism', 452. 
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cratiseringg en verschriftelijking van zowel het wereldlijk als het kerkelijk bestuur. 
Hierdoorr groeide de vraag naar geschoolde bestuurders, diplomaten, kanseliers, 
secretarissen,, notarissen, rechters en advocaten. In Noord-Europa lag het zwaar-
tepuntt van het onderwijs bij de theologische opleidingen. Aan de Italiaanse stads-
scholenn en universiteiten waren daarentegen de opleidingen in de retorica, waar 
menn politieke redevoeringen, diplomatieke correspondentie en andere officiële 
stukkenn leerde vervaardigen, en in het kerkelijke en burgerlijke, dat wil zeggen 
Romeinsee recht, sterk vertegenwoordigd.3" 

Inn de loop van de vijftiende en zestiende eeuw7 gingen meer en meer Italiaanse 
scholenn en universiteiten humanistisch onderwijs geven in het navolgen van voor-
beeldenn uit de klassieke literatuur, vooral op het gebied van de retorica, en in 
hett schrijven van klassiek Latijn. Ook ontstonden er buiten de scholen en uni-
versiteitenn genootschappen waar docenten, studenten en andere geïnteres-
seerdenn gezamenlijk klassieke teksten lazen en bespraken. Eenmaal in dienst 
vann steden of vorstelijke hoven brachten de humanistisch geschooldejuristen, 
bestuurders,, kanseliers en notarissen de imitatie van klassieke geschriften - in 
hett Latijn, maar ook in de volkstaal - in de praktijk bij de uitoefening van hun 
beroep.. In hun vrije tijd vervaardigden deze functionarissen op de klassieken 
geïnspireerdee poëzie en geschiedwerken - de Latijnse annates en historiac dien-
denn hierbij tot model - waarin zij getuigden van hun loyaliteit aan de stedelij-
kee gemeenschap of de vorst die zij dienden. Dit alles was niet geheel nieuw. Ook 
inn de voorgaande eeuwen had er grote belangstelling bestaan voor de Romeinse 
taal,, literatuur en kunst, en voor de navolging daarvan. De christelijke kerk had 
ervoorr gezorgd dat Latijn de geschreven en gesproken voertaal van de elite bleef, 
enn de klassieke literatuur bleef dankzij middeleeuwse kopiisten een algehele on-
dergangg bespaard. De middeleeuwse navolging van de klassieken werd echter 
gekenmerktt door het streven naar assimilatie van het klassieke erfgoed en de 
eigentijdsee cultuur. Zo week het middeleeuwse Latijn steeds meer af van het klas-
siekee Latijn. Middeleeuwse rechtsgeleerden pasten de uitleg van het Romein-
see recht, dat steeds in gebruik bleef, voortdurend aan de eigen tijd en plaats aan. 
Dee interpretatie van de teksten van Aristoteles, die in de twaalfde eeuw werden 
herontdektt in Arabische handschriften, werd door scholastic! in overeenstem-
mingg gebracht met de christelijke theologie. Er was veel minder sprake van aan-
dachtt voor de eigenheid van de klassieke taal, literatuur en kunst dan het ge-
vall  was bij de humanisten in het laat-middeleeuwse Italië. Dit nam natuurlijk 
niett weg dat ook deze humanisten visies op de klassieke Oudheid zouden pre-
senterenn die door eigentijdse omstandigheden werden gekleurd, bijvoorbeeld 
doorr affiniteit aan de dag te leggen met het republikeinse dan wel keizerlijke 
off  juist het vroeg-christelijke Rome.39 

Dee Italiaanse humanisten gingen op zoek naar handschriften met klassieke 
tekstenn in kerk-en kloosterbibliotheken. Francesco Petrarca (1304-1374) maak-

388 Verger, 'Patterns', 47-60. Een korte bespreking van de historiografie over het ontstaan van universiteiten 
geeftt Rüegg, 'Themes', 9-14. 
399 Skinner, The foundations I, 28-41, 49-53. 
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tee lange tijd deel uit van de entourage van het pauselijke hof in Avignon. Van-
uitt deze plaats en ook tijdens zijn reizen door een flink deel van Europa verza-
meldee hij vele handschriften met klassieke teksten. Zeer succesvol op dit gebied 
wass ook de Florentijn Poggio Bracciolini (1380-1459), die na een rechtenstu-
diee in Florence en Bologna als notaris aan de pauselijke curia verbonden was. 
Hijj  greep zijn vele dienstreizen aan om excursies te maken naar Franse, Duit-
see en Engelse kerk- en kloosterbibliotheken, waar hij belangrijke manuscripten 
wistt op te sporen. In de vroege zestiende eeuw was tenslotte vrijwel alles wat er 
aann klassieke teksten bewaard is gebleven, teruggevonden. De enorme toena-
mee van het aantal handschriften met klassieke teksten in het bezit van huma-
nistenn in stadstaten als Florence en aan het pauselijke hof in Avignon en Rome 
leiddee tot de constatering dat de tekstoverlevering niet in alle handschriften over-
eenstemdee en dus correctie behoefde. De klassieke teksten waren overgeleverd 
viaa middeleeuwse, handgeschreven kopieën, die verschrijvingen en vergissin-
genn bevatten, omdat de kopiisten het klassieke Grieks of Latijn niet altijd goed 
haddenn kunnen lezen en vaak onvoldoende bekend waren geweest met de ei-
genaardighedenn van de periode waarin de tekst oorspronkelijk was geschreven.4" 
Omm de originele staat van teksten te kunnen reconstrueren, achtten de huma-
nistenn dan ook een grondige kennis noodzakelijk van de oorspronkelijke om-
standighedenn waarbinnen de tekst tot stand was gekomen. Zo bracht de filolo-
gischee methode van de humanisten (dat is de bestudering van talen en teksten 
inn samenhang met hun historische context, met het doel deze talen en teksten 
inn hun oorspronkelijke staat te herstellen) de klassieke antiquitates weer tot le-
ven.. Het doel van de humanistische antiquitates was, het leven in de Oudheid in 
all  zijn facetten te reconstrueren, om met die kennis de klassieke talen en let-
terkundee beter te kunnen begrijpen. Het studieterrein van de antiquitates be-
stond,, in de beste traditie van Varro's Antiquitates rerum humanarum et divinarum, 
uitt staatsinrichting, godsdienst, krijgsbedrijf en allerlei aspecten van het dage-
lijk ss leven in de Oudheid. Varro's wel bewaard gebleven teksten en tekstfrag-
mentenn over de geschiedenis van Rome en de ontwikkelingvan de Latijnse taal 
stondenn ook daadwerkelijk op het humanistische onderwijsprogramma," en le-
zingg ervan werd aangeprezen door de invloedrijke filoloog Lorenzo Valla (1407-
1457)) in diens beroemde ontmaskering van de vervalste Donatie van Constan-
tijn,, waarin hij Varro's werk omschreef als een betrouwbaarder bron voor de vroe-
gee Romeinse geschiedenis dan dat van Livius.42 Varro had zich in de eerste eeuw 
voorr Christus bij het schrijven van zijn Antiquitates nog kunnen beroepen op al-
lerleii  verschillende bronnen: teksten en monumentale overblijfselen, maar ook 
eigenn ervaringen en mondelinge overleveringen. Dit gold natuurlijk niet lan-
gerr voor de humanistische filologen en antiquaren. Zij zouden zich speciaal gaan 
toeleggenn op het verzamelen en bestuderen van tastbare overblijfselen uit de 

400 Reynolds en Wilson, Scribes and scholars, 222-233. 
411 Zie bijvoorbeeld het handschrift met collegestof over Varro van Pomponius Laetus (1427-1498), het hoofd 
vann de Accademia Romana (een geleerd genootschap te Rome) die als eerste Varro's De lingua Latina zou uit-
geven,, afgebeeld in Schnapp, The discovery of the past, 62. 
422 Grafton, The footnote, 73-74. 



40 0 Dee antiquaar 

Oudheid,, zoals munten en inscripties. En waar de oude Romeinen deze bron-
nenn nog probleemloos hadden kunnen interpreteren, zouden de humanisti-
schee filologen en antiquaren aparte technieken als paleografie, numismatiek 
enn epigrafie gaan ontwikkelen om die bronnen te kunnen ontsluiten, aange-
zienn in de loop der Middeleeuwen vrijwel alle kennis op dit gebied verloren was 
gegaan." " 

Dee aan de humanistische filologie inherente belangstelling voor klassieke oud-
heidkundee vinden we bijvoorbeeld al bij Petrarca, die een groot filoloog was en 
eenn in zijn tijd ongeëvenaarde verzameling handschriften bezat, waaronder de 
brievenn en moraalfilosofische teksten van Cicero. Deze auteur beschouwde Pe-
trarcaa zoals bekend als zijn alter ego, omdat hij in Cicero's werk zijn eigen tweestrijd 
terugvondd over de vraag, of de taak van de mens lag in een politiek actief leven 
dann wel in onthechting van wereldse aangelegenheden. De identificatie van Pe-
trarcaa met zijn klassieke alter ego ging zo ver dat hij in aan Cicero gerichte, naar 
ciceroniaanss model geschreven Latijnse brieven een dialoog met de Romein aan-
gingg als waren zij tijdgenoten. Ook met andere bewonderde klassieke auteurs 
tradd Petrarca in gesprek door middel van brieven. Wat de geschiedbeoefenaars 
betrof'warenn dat Varro en Livius. Varro stond in hoog aanzien bij Petrarca, die 
inn zijn Italiaanse dichtwerk Vh'on/ï Varro's geleerdheid eerde en hem zelfs, naast 
Ciceroo en Vergilius, 'terzo gran lume Romano' ('het derde grote Romeinse licht') 
noemde.""  In zijn brief aan Varro sprak Petrarca zijn bewondering uit voor het 
feitt dat de Romein zich zowel op het pad van de studiën als op dat van de po-
litiekk {actuosae vitae) had begeven. Hij schreef dat hij het verlies van Varro's ge-
leerdee geschriften zeer betreurde, vooral dat van de Antiquitates, en dat hij maar 
hooptee dat dit werk ooit toch nog ergens verborgen zou blijken te liggen. Hij 
troosttee Varroo met de gedachte dat deze in goed gezelschap verkeerde, want ook 
vann andere grote schrijvers uit de tijd van de republiek, op wier ijver en voor-
treffelijkheidd (studio ac virtute) het Romeinse imperium was gegrondvest, wras 
nietss over.'' De jammerklacht over de teloorgang van Varro's werk werd een vast 
themaa in de humanistische literatuur. Leonardo Bruni (1369-1444) bijvoorbeeld 
herhaaldee de klaagzang aan het begin van de vijftiende eeuw in zijn bekende 
Dialogic Dialogic 

Mett Livius had Petrarca meer geluk. In een inmiddels beroemde verzamel-
bandd had hij de in de loop der eeuwen verspreid geraakte boeken van het door 
hemm geliefde geschiedwerk van Livius voor een deel weer bij elkaar weten te bren-
gen.477 'Ik zou', schreef hij in een brief aan de Romein, 'als het mij door de he-
mell  vergund zou zijn, graag in uw tijd hebben geleefd, of met u eventueel in 
diee van mij, zodat ofwel de tijd ofwel ikzelf door u beter zou zijn geworden [...]. 
Nuu echter zie ik u, voorzover dat mogelijk is, in uw boeken, weliswaar niet he-

433 Zie over dit laatste Guenée, Histoire. 77-128. 
444 In Petrarca"*  Trionfo detta fama. Sallmann, 'Varro 1'. 1139; Baier, Werk und Wirkung Varras, 11; IJsewijn, 'De 
fbrtunaa Varronis', 236. 
455 Petrarca, Le familiair W, l i lx r xxiv, nr. 6, 237-240; citaten op 240. De briei'is geschreven in 1350. 
466 Baier. Werk und Wirkung Varras, 11; IJsewijn, 'De fbrtuna Varronis', 226-227. 
477 Reynolds en Wilson, Scribes and scholars, 128-132. 
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lemaal,, maar voor zover u nog niet door de laksheid van onze eeuwen ten on-
derr bent gegaan'.w De verzamelband bevatte zowel oude codices als kopieën in 
Petrarca'ss eigen hand, die hij met zorg collationeerde, corrigeerde en anno-
teerde.. Hierbij legde Petrarca een groot gevoel voor het taaieigen van het klas-
siekee Latijn aan de dag. Zijn werk staat aan het begin van een lange traditie van 
humanistischee tekstcommentaren, waarin klassieke teksten zin voor zin of zelfs 
woordd voor woord werden begeleid door taalkundige en oudheidkundige op-
merkingen.. De annotaties van de humanistische filologen waren vaak nog uit-
gebreiderr dan de glossen van de door hen verfoeide scholastici.49 Petrarca tracht-
tee Livius' tekst te verbeteren en op te helderen aan de hand van onder andere 
dee materiële overblijfselen van het klassieke Rome. Toen hij deze stad in 1337 
voorr het eerst bezocht, probeerde hij oude gebouwen en ruïnes te identifice-
renn als de plaatsen waar beroemde, door Livius en andere schrijvers opgetekende 
gebeurtenissenn hadden plaatsgevonden. Bovendien kopieerde hij inscripties 
enn munten, die hij beschouwde als historische bronnen waarmee hij de tekst-
overleveringg kon corrigeren of aanvullen.3" 

Inn de periode die volgde verdiepten vele humanisten zich meer en meer in 
hett antiquarische onderzoek en verzelfstandigde de oudheidkunde zich tenslotte 
tott een apart studieveld. Dit resulteerde in het naast elkaar bestaan van twee soor-
tenn geschiedbeoefening, evenals dat in de Oudheid het geval was geweest: het 
genree geschiedschrijving, een imitatie van de klassieke, politiek-didactische his-
toricitorici  (en annates) met literaire kwaliteiten, vooral gericht op het meest recente 
verleden;; en het genre antiquitates of oudheidkunde, een navolging van Varro's 
erudietee en politiek gemotiveerde onderzoek naar de Romeinse samenleving 
inn verleden en heden."' Als onderdeel van de oudheidkunde zouden zich op 
denn duur ook technische specialismen als numismatiek en epigrafie ontwikke-
len.32 2 

Dee naam van Flavio Biondo is verbonden met de vroegste verzelfstandiging 
vann het humanistische antiquarische onderzoek.31 Biondo (1392-1463) was af-
komstigg uit de Romagna en ontving een humanistische opleiding in Forlf, waar-
naa hij in dienst van verschillende Italiaanse vorsten werkte, onder andere als se-
cretariss van de paus. Hij staat bekend als een van de eerste humanisten die de 
Italiaansee geschiedenis in drie perioden onderverdeelden: zijn Historiarum ah 

488 Petrarca, LrfamiliariW', liber xxiv, nr, 8, 243-245; citaat op 243: 'Optarem, si ex alto datum esset, vel me in 
tuamm vel te in nostram etatem incidisse, ut vel etas ipsa vel ego per te melior fierem [...]. Nunc ver» qua datur 
tee in libris tuis video, non equidem totum sed quatenus nondum seculi nostri desidia periisti'. De briefis ge-
schrevenn in 1351; een integrale vertaling is te vinden in Petrarca, Brieven, 172-174. Rüegg. 'The rise of huma-
nism',, 444-448, gaat uitgebreid in op het streven van humanisten naar dialoog met de klassieke auteurs. 
499 Over humanistische tekstcommentaren: Grafton, Defenders of Ike text. 
500 Levine, 'The antiquarian enterprise', 75; Weiss, Renaissance discovery, 30 e.v.; Momigliano, 'The rise of an-
tiquariann research', 70; Heesakkers, 'De Neolatijnse historiografie', 384-386. 
511 Zie over dit genre-onderscheid Momigliano, 'Ancient history'. Zie over het genre van de humanistische 
geschiedschrijvingg Gilbert, Machiavelli and Guicciardiru, 203-235 en Cochrane, Historians (over Italiaanse ge-
schiedschrijvers)) ; zie ook de algemene overzichtswerken van Hay, Annalists, 87 e.v. en Kelley, Faces of history, 1 30 
e.v. . 
522 Over numismatiek: Weiss, The renaissance discovery, hoofdstuk 12; Haskell, Histon, 13-41; Daly-Davis, Archdo-
logie,logie, 97-109. Over epigrafie: Weiss, The renaissance discovery, hoofdstuk 11; Daly-Davis, Archdologie, 82-96, 
533 Zie over hem Daly-Davis, Archdologie, 36-38. 
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inclinationeRomanoruminclinationeRomanorum imperii decades ('Decaden over de geschiedenis sinds de 
vall  van het Romeinse rijk' ) uit 1452 (gedrukt in 1483) maakte onderscheid tus-
senn de Romeinse tijd, de eigen tijd waarin de kunst en literatuur van de klas-
siekee Oudheid in Italië opnieuw tot leven waren geroepen, en de 'donkere' eeu-
wenn daartussen.5^ Dit geschiedwerk schreef' Biondo min of meer in overeen-
stemmingg met de regels van het genre historia, zij het dat hij zijn verhaal regel-
matigg onderbrak om aandacht te besteden aan zijn onderzoek naar oude kro-
niekenn en documenten.'" Daarnaast schreef hij echter ook een aantal werken 
diee duidelijk antiquarisch van signatuur waren. Binnen en buiten Italië werd 
Biondoo vooral beroemd om deze antiquarische geschriften, die nog in de vijf-
tiendee eeuw werden gedrukt. In zijn topografische Roma instaurata ('Hersteld 
Rome')) uit 1446 (gedrukt in 1471) reconstrueerde hij als eerste een complete 
archeologischee plattegrond van het antieke Rome ten tijde van het keizerrijk, 
opp basis van veldwerk en literatuur. Biondo gaf een zo volledig mogelijk over-
zichtt van de diverse soorten monumenten die ooit de stad hadden gesierd en 
beschreeff  de nog resterende exemplaren. Hij weidde uit over de functie van an-
tiekee gebouwen als de thermen of over de oorsprong van het Romeinse theater 
enn het gladiatorenspel, en besteedde aandacht aan de vroegchristelijke mo-
numenten,, op deze manier een beeld van het dagelijks leven in het oude Rome 
presenterend.. In Roma triumphans ('Triomferend Rome') uit 1460 (gedrukt in 
1472)) vulde Biondo dit nog aan met een beschrijving van het leven van de Ro-
meinenn tijdens de Oudheid. Dit werk bevatte vier hoofdstukken over antiqui-
tatestates publicae, privatae, sarrae, et militares ('publieke, particuliere, religieuze en mi-
litairee oudheden'), dat wil zeggen staatsinrichting, dagelijks leven, godsdienst 
enn krijgsbedrijf, een duidelijke navolging van Varro's Antiquitates rerum huma-
narumnarum et divinarum. Biondo's viervoudige classificatie zou in latere antiquarische 
handboekenn voortdurend terugkeren.'f i 

Bovendienn verwierf Biondo grote bekendheid met zijn Italia illustrata ('Ita-
li ëë geïllustreerd') uit 1453 (gedrukt in 1474), een aan de paus opgedragen bun-
dell  met beschrijvingen, op basis van veldwerk en literatuur, van de geschiede-
niss en oudheden, geografie en topografie van alle Italiaanse regio's en van de 
velee steden daarin. Met dit werk presenteerde Biondo een navolging van de klas-
siekee beschrijvingen van geografie, topografie, etnografie, geschiedenis en oud-
hedenn in de traditie van Herodotus en zijn Griekse en Romeinse navolgers; Bion-
doo verwees in zijn inleiding zelf naar Plinius Maior, Solinus, Strabo en Pompo-
niuss Mela." Hierbij deed hij uitgebreid verslag van zijn eigen oudheidkundige 

544 Hay, Fla\io Biondo'; Skinner, The foundations 1, 110-11 1. Een decade betrof een tekst die tien libri  bevatte, 
inn navolging van het geschiedwerk van Livius. 
555 Hay, Annalists, 101-110; Momigliano, 'The rise of antiquarian research', 70. Verg. Cochrane, Historians, 423-
445,, die ten onrechte beweert dat de genres historia en antiquitates door scherp te onderscheiden sociale groe-
penn werden bedreven. 
566 Momigliano, 'Ancient history', 5-6; idem, 'The rise of antiquarian research', 70-71. Geraadpleegd is Bion-
do,, Roma ristaurala, et Italia illustrata (een Italiaanse vertaling van Biondo's Latijnse werken). 
577 Auteurs van geografisch getinte werken, achtereenvolgens Naturalis historia, Collectanea rerum memorabüium, 
CeographiraCeographira (in het Grieks) en De chorographia. Ook de klassieke geografieën en chorografieên waren vaak sterk 
oudheidkundigg van karakter; zie over de relatie tussen Plinius Maior en Varro Sallmann, Die (kographie. 
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onderzoekk naar de tastbare overblijfselen van het Italiaanse verleden. In de Ita-
lialia  illustrata ging het desondanks niet uitsluitend om het oude Rome, zoals het 
gevall  was geweest in Roma instaurata en Roma triumphans, maar om een lofzang 
opp de natuur en cultuur van het Italiaanse schiereiland in Biondo's eigen tijd, 
opgeluisterdd door beschrijvingen van de talloze oudheden die getuigden van 
Italië'ss indrukwekkende antieke en middeleeuwse verleden. De gecombineer-
dee lof op het Italiaanse heden en verleden in Italia illustrata zou grote invloed 
uitoefenenn op de Europese geschiedbeoefening van de vijftiende tot en met de 
zeventiendee eeuw. 

Vanaff  de tijd van Biondo werd het Italiaanse humanisme uitgedragen over heel 
Europaa door rondreizende Italiaanse diplomaten en door geleerden die Italië 
haddenn bezocht. Ook de steeds makkelijker verspreiding van humanistische ge-
schriftenn dankzij de boekdrukkunst speelde een belangrijke rol. Uiteindelijk werd 
hett humanistische gedachtengoed overgenomen in het onderwijssysteem ten 
noordenn van de Alpen, vaak door inmenging van vorsten, die vermaarde hu-
manistenn in dienst namen door ze bijvoorbeeld een universitaire aanstelling te 
bezorgen.. Er kwam een internationaal georiënteerde universitaire opleiding in 
dee klassieke talen, literatuur en cultuur, onmisbaar voor iedereen die wilde mee-
tellenn in samenleving, kunst of wetenschap. Na een 'propedeutische' scholing 
inn de klassieke letteren in het algemeen konden de studenten kiezen voor een 
vervolgopleidingg theologie, rechten of medicijnen. Het onderwijs aan al deze 
hogeree faculteiten stond geheel in het teken van de filologische methode. Zo 
streefdenn de humanisten aan bijvoorbeeld de juridische faculteit naar een cor-
recterr lezing van de Romeinse rechtsteksten, die in de vroegmoderne tijd nog 
altijdd van kracht waren, door deze te ontdoen van de door middeleeuwse glos-
satorenn toegevoegde commentaren en ze zoveel mogelijk in hun oorspronke-
lijk ee historische context terug te plaatsen. Franse rechtsgeleerden ontwikkel-
denn deze studie nog verder dan de Italiaanse humanisten, en Guillaume Budé 
(1467-1540)) was in staat om aan te tonen dat het Romeinse Corpus Juris Civilis, 
waaraann men eeuwenlang een soort universele geldigheid had toegekend, in 
feitee uit een verzameling niet met elkaar samenhangende teksten bestond die 
afkomstigg waren uit zeer uiteenlopende periodes. Dit filologische en oudheid-
kundigee onderzoek had politieke implicaties, want het speelde de oppositie te-
genn de Franse koning in de kaart, die in deze periode met een beroep op het 
Romeinsee recht streefde naar een vergroting van zijn staatsmacht."8 

Dee filologische methode maakte als het ware alle humanisten tot historici. Aan 
dee humanistische universiteiten werden aan elke faculteit bijvakken gegeven over 
antiekee geschiedenis (het vak historia), waarbij chronologie en politieke ont-
wikkelingenn centraal stonden, en over oudheden (het vak antiquitates, soms ook 
archaiologia^archaiologia ̂genoemd), waarbij onderwerpen behandeld werden als staatsin-

588 Pocock, The ancient constitution, hoofdstuk 1 (p. 10: 'In this way the legal humanists came to be historians'); 
Skinner,, The foundations I, 210-208; Kelley, Foundations (p. 53-85 over Budé). De Franse rechtsgeleerdheid kwam 
internationaall  bekend te staan als de mos [docendi]gallicus ('de Franse methode'). 
599 Zie Langereis, 'Inleiding', 46 voor een voorbeeld; zie ook een brief van Janus Vlitiu s aan David Le Leu de 
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richting,, godsdienst, krijgsbedrijf en het dagelijks leven in de Oudheid. Ieder-
eenn die de universiteit bezocht maakte op deze manier kennis met de huma-
nistischee oudheidkunde als hulpwetenschap voor filologen. Net als in Italië zou-
denn vele humanisten in de rest van Europa zich speciaal gaan toeleggen op de 
oudheidkunde.. Technische specialisaties als klassieke numismatiek en epigra-
fiee werden door niet-Italiaanse oudheidkundigen zelfs op voorheen ongeken-
dee hoogten gebracht. Budé bijvoorbeeld, die door tijdgenoten de Varro van zijn 
eeuww werd genoemd, maakte zich reeds vroeg in de zestiende eeuw verdienstelijk 
mett de publicatie van een standaardwerk over de numismatiek.60 En driekwart 
eeuww later zorgde de Leidse universiteit, die zou uitgroeien tot het internatio-
nalee centrum van de humanistische filologie, voor de uitgave van de grote in-
scriptiethesaurii  van de Bruggenaar Martinus Smetius (ca.1525-1578) en Janus 
Gruteruss in Heidelberg (1560-1627). Hierin waren voor het eerst alle in heel 
Europaa gevonden Romeinse inscripties samengebracht.61 

Bovendienn zouden vele humanisten buiten Italië hun filologische en histo-
rischee training gaan toepassen op niet alleen de Griekse en Romeinse talen, ge-
schiedeniss en oudheden, maar ook op de eigen volkstaal en op het vaderland-
see verleden en de oudheden die daarmee samenhingen. Deze oudheidkundi-
genn richtten zich op plaatselijke overblijfselen uit de prehistorie, de Romeinse 
tijdd en de Middeleeuwen. Ze bestudeerden naast archeologische en monu-
mentalee overblijfselen ook oude handschriften, aangezien uit de Middeleeuwen 
'inheemse'' geschiedwerken en allerlei archivalia waren overgeleverd. Waar no-
digg werden er nieuwe technische specialismen ontwikkeld - of de oude werden 
aangepast-- om ook deze niet-klassieke overblijfselen te kunnen bestuderen en 
publiceren.. Vanaf de zestiende eeuw werden meer en meer middeleeuwse an-
nalenn en kronieken uitgegeven en van oudheidkundig commentaar voorzien 
enn verschenen de eerste edities van oorkondenverzamelingen. Later kwam ook 
dee publicatie op gang van verzamelwerken op het gebied van middeleeuwse mun-
ten,, zegels en andere overblijfselen. 

Daarnaastt zou de Europese humanistische geschiedbeoefening enorm wor-
denn beïnvloed door Flavio Biondo's 'chorografie' (zoals een dergelijke combi-
natiee van geografie, topografie, geschiedenis en oudheden werd genoemd) Ita-
lialia  illustrata. Dit werk zette buitenlandse humanisten aan tot het schrijven van 
concurrerendee nationale chorografieën, waarin vaderlandsliefde en trots op de 
eigenn geschiedenis, cultuur en natuurlijke omgeving op een zelfbewuste wijze 
tott uitdrukking werden gebracht. Deze chorografieën fungeerden steeds als ve-
hikelss van nieuw antiquarisch onderzoek: evenals de Italia illustrata deden ze 
verslagg van de aanwezigheid van oudheden in de beschreven streken. Ze waren 
vaakk in het Latijn geschreven, gericht op een internationaal geleerdenpubliek, 
enn vormden een monument voor de nationale verworvenheden tegenover de 
Italiaansee aanspraken op culturele en intellectuele superioriteit. Overheden 

Wilhem,, 1-1-1657, Universiteitsbibliotheek Leiden, BPL 293 A (3), over 'Bredanacontexenda Archaiologia' ('de 
tee beschrijven oudheden van Breda'; zie over Vlitiu s Dekker, "The light under the bushel"). 
600 IJsewijn, 'De fortuna Varronis', 225; Weiss, The renaissance discovery, hoofstuk 12. 
611 Daly-Davis, Archdologie, 90-91, 94. 
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speeldenn een belangrijke rol in de initiatie van nationale chorografische pro-
jecten. . 

Inn de Duitse landen inspireerde de Italia MustrataKonrad Celtis (1459-1508) 
tott zijn plannen voor een 'Germania illustrata'. Celtis had tijdens een bezoek 
aann Italië kennis gemaakt met het humanisme. Hij werd door keizer Maximili -
aann naar klassiek voorbeeld gekroond met de dichterskrans en in 1497 aange-
steldd als hoogleraar poëzie en retorica in Wenen. Celtis was nauw betrokken bij 
hett keizerlijke streven naar een hernieuwde Rijkseenheid; zijn 'Germania illu-
strata'-project,, dat een grootscheeps onderzoek behelsde naar de geografie, to-
pografie,, etnografie, geschiedenis en oudheden van de vier Duitse windstreken, 
moestt daaraan een bijdrage leveren. Celtis was zelf niet in staat zijn voorgeno-
menn project te voltooien. Hij schreef als voorproefje slechts een aan de keizer 
opgedragenn gedicht, bedoeld als lofzang op de Duitse kwaliteiten in heden en 
verleden,, en gebaseerd op Tacitus' Germania, een geografie en etnografie van 
dee Germaanse landen en volkeren. De 'Germania illustrata' had hij waarschijnlijk 
eveneenss in dichtvorm willen schrijven.1'1' Door volgende generaties Duitse hu-
manistenn zou Celtis' voornemen in verschillende chorografische publicaties over 
hett Duitse gebied en over afzonderlijke Duitse streken en plaatsen ten uitvoer 
wordenn gebracht. Johannes Aventinus (1477-1534) bijvoorbeeld werkte aan een 
beschrijvingg van alle Duitse landen, die echter onvoltooid bleef; hij wist wel een 
-- ongedrukt gebleven - beschrijving van zijn geboortestreek Beieren te ver-
vaardigen.. Johannes Cochlaeus gaf in 1512 een Brevis German iae descriptio ('Be-
knoptee beschrijving van Germania') uit, en Beatus Rhenanus publiceerde in 1531 
zijnn Rerum Germanicarum libri  tres ('Drie boeken over de Germaanse geschiede-
nis')) , dat de Duitse landen en hun bewoning tijdens de Oudheid tot onderwerp 
had.. Daarmee zijn slechts enkele van de vele Duitse chorografen genoemd. 

Hett 'Germania illustrata'-project speelde een rol in de in Celtis' tijd al oude 
machtsstrijdd in de Duitse landen tussen keizer en paus. Een directe aanleiding 
voorr het project was de inhoud van een briefverhandeling uit 1458, getiteld Ger-
maniamania (gedrukt in 1496) van Enea Sylvio Piccolomini (1405-1464), ook bekend 
alss paus Pius II . Piccolomini was lange tijd verbonden geweest aan de keizerlij-
kee kanselarij in Wenen, waar hij aan de universiteit een humanistisch onder-
wijsprogrammaa had helpen invoeren. Vervolgens schreef hij in de hoedanigheid 
vann paus zijn Germania in de vorm van een brief aan de bisschop van Mainz. Hier-
inn beweerde hij met behulp van vele citaten uit Tacitus' Germania dat de Duit-
serss hun beschaving geheel aan de oude en nieuwe Romeinen te danken had-
den,, om hen zo ertoe aan te zetten de kerkelijke afdrachten aan Rome stipter 
tee voldoen.m Deze aantijgingen brachten Duitse geleerden ertoe zelf Tacitus te 
gaann lezen. Konrad Celtis bezorgde een editie van Tacitus' Germania, en Andreas 
Althamerr publiceerde in 1529 een groot oudheidkundig commentaar op deze 
tekst.. De Duitse humanisten ontdekten dat Tacitus in vele niet door Piccolomi-

622 Celtis, 'l)t ' situ et moiïbus Germaniae'. Hij voltooide in 1491 wel een chorografie van Nuremberg en om-
streken.. Zie over Celtis en zijn navolgers Joachimsen, Geschirfitsauffassung, hoofdstuk /es; Strauss. 'Topograph-
ical-historicall  method'; idem, Sixteenlh-cetilun Cmnany. 7-12; Ytuhlack. Cewhkhtsxoissrnwhtift, 199-218. 
633 Lammersen, 'Zelfbeeld als strategie', 135-136. 
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nii  aangehaalde passages juist een heldhaftig beeld had geschetst van de inborst 
enn het optreden van de Germaanse stammen ten tijde van het Romeinse rijk. Dit, 
enn ook de eigentijdse Duitse beschaving met bijvoorbeeld haar uitvinding van 
dee boekdrukkunst, gaf Celtis en zijn navolgers genoeg aanleiding om de Italia-
nenn in chorografieën in de stijl van de Italia ülustrata te laten zien dat de Duitse 
cultuurr en geschiedenis voor niets of niemand hoefden onder te doen. 'Voor-
zeker,, als Cornelius Tacitus Germania nu zou zien1, schreef één van deze Duit-
see humanisten, 'zou hij niet schrijven dat het, zoals vroeger, een wanstaltig land, 
eenn ruig klimaat, en een troosteloze en onbeschaafde aanblik zou vertonen. Zo 
hebbenn ze ook ooit de Germanen barbaren genoemd; als ze de meeste van onze 
landgenotenn en hun intellectuele capaciteiten zouden leren kennen, en goed 
zoudenn beschouwen, zouden zij zwijgen'.'"' Ten tijde van de Reformatie werden 
onderr de navolgers van Celtis de anti-Italiaanse gevoelens nog meer versterkt. 
Tegelijkertijdd groeide nu ook de belangstelling voor het middeleeuwse verleden, 
enn dan in het bijzonder voor de geschiedenis van de vroeg-christelijke kerk. In 
dee zestiende eeuw ijverde een groep geleerden in Maagdenburg onder leiding 
vann Matthias Flacius Illyricus, bekend als de 'Maagdenburger Centuriën', voor 
hett uitgeven van in allerlei kerk- en kloosterbibliotheken verzamelde onuitge-
gevenn annalen, kronieken en officiële documenten. De door deze groep ver-
vaardigdee grote bronnenedities, die tussen 1560 en 1574 verschenen, moesten 
hett verval en de corrumpering van de christelijke kerk onder leiding van de paus 
demonstreren.. Daarop volgde een contrareformatorische verdediging vanuit 
Romee in de vorm van de concurrerende bronnenedities van kardinaal Cesare 
Baronioo (1538-1607), bibliothecaris van het Vaticaan, die verschenen tussen 1588 
enn 1610 en door volgende geleerden werden voortgezet.63 

Buitenn het Duitse rijk kwam het antiquarische onderzoek pas vanaf de zes-
tiendee eeuw van de grond. Ook hier was er al snel sprake van een koppeling 
mett de introductie van het chorografische genre. Over de Franse oudheidkunde 
enn chorografie is helaas nauwelijks literatuur voorhanden. In ieder geval moet 
eerdergenoemdee Gilles Corrozet (1510-1568), oudheidkundige, dichter en uit-
geverr in Parijs, een sleutelrol hebben gespeeld bij de introductie van de Fran-
see chorografie. Corrozets sinds de zestiende eeuw vele malen heruitgegeven 
plaatsbeschrijvingg La fleur des antiquitez de Paris uit 1532 (in 1533 door Corro-
zett vermeerderd met een straatnamenindex, waardoor het boekje als reisgids 
gingg dienen) kwam eerder al ter sprake. Deze beschrijving belichtte de oorsprong 
vann Parijs en de ontwikkeling van de stad tot de eigen tijd, met veel aandacht 
voorr legenden, annalen en kronieken, oude en nieuwe opvallende gebouwen 
enn de genealogie van Franse koningen.'" Ook vervaardigde Corrozet als eerste 

644 Wimpfeling, Briefiverhsel I, 205-206: 'Profecto si nunc videat Cornelius Tacitus Germaniam, non scriberet 
earnn - ut olim - informem terns, asperam celo, instem cultu nspertuque. Sic et quondam barbaros vocauere Germanos: 
sii  plerosque nost rates eorumque ingenia periioscereiil et contemplarentur, labris suis digitum admouerent'. 
Dee verwijzing naar Tacitus betreft Germania 2. Zie over Jacob Wimpfeling ook Lammersen, 'Posthuum bezoek'; 
Strauss,, Sixtrerttfi-rerttury (jennany, hoofdstuk 1. 
655 Hay, Annalists, 122-127. 
666 Nogmaals door Corrozet zelf vermeerderd m 1550, met als nieuwe titel: Les antiquitez, histoires et singulari-
tyty de Paris (zie Boucher, 'Introduction'). Zie ook p. 25. 
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eenn beschrijving van de nationale geografie, topografie, geschiedenis en oud-
hedenn waarin met name de Franse steden aandacht kregen, getiteld Antiques 
erectionserections des villes et cités (les Gaules et des fleuves etfontaines d'icelles (Parijs 1538), 
velee malen opnieuw uitgegeven en ook vertaald in het Italiaanse7 Voorts waren 
err vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw verschillende geografen en ge-
schiedschrijverss actiefin opdracht van de Franse koning, onder wie André The-
vett (1503-1592), die in de jaren na 1560 optrad als 'garde des curiosités du Roi' 
('opzichterr van de koninklijke rariteitencollectie') en een oudheidkundig ge-
tintee wereldbeschrijving uitgaf; en Francois de Belleforest, die naast zijn Histoire 
generalegenerale de France een wereldbeschrijving publiceerde waarin de geografie en to-
pografiee van Frankrijk grote aandacht kreeg op basis van gegevens van plaat-
selijkee overheids-en kerkfunctionarissen. Daarentegen baseerde André Duches-
ne,, die zich eveneens 'Géographe et Historiographe du Roi' mocht noemen, 
zijnn Antiquités des villes, chateaux et places plus remarquables de toute la France uit 1610 
voornamelijkk op literatuur. In dezelfde periode verschenen Franse regionale 
streekbeschrijj  vingen.ÜH Verder waren hier juristen actief op het gebied van de 
oudheidkunde,, bijvoorbeeld de eerdergenoemde Budé en Etienne Pasquier 
(1529-1615),, die zich in zijn Les recherches de la France uit 1560 (en daarna, in uit-
gebreideree edities) tegen de achtergrond van de Franse godsdienstoorlogen in-
tensieff  met het middeleeuwse verleden bezighield. Zijn juridisch-oudheid-
kundigee onderzoek naar de verhouding tussen het Romeinse recht en het 
inheemsee gewoonterecht stond in het teken van een speurtocht naar prece-
dentenn voor de Franse 'nationale', van Rome onafhankelijke katholieke kerk.™ 

Dee manier waarop de introductie van het antiquarische onderzoek in Enge-
landd gestalte kreeg, vertoonde veel parallellen met de Duitse ontwikkeling. In 
Engelandd speelde John Leiand (1506-1552), bibliothecaris van Hendrik VII I en 
King'sKing's Antiquary, een rol die vergelijkbaar was met die van Konrad Celtis. Leiand 
ontwierpp in 1546 een programma voor antiquarisch onderzoek op grote schaal 
inn een publicatie die bekend kwam te staan als de Itinerary of New Year's Gift, naar 
hett traditionele nieuwjaarsgeschenk van de leden van het hof aan de koning.7" 
Leiandd had van Hendrik VII I de opdracht gekregen om middeleeuwse anna-
len,, kronieken en andere handschriften te verzamelen en te registreren. Deze 
speurtochtt had vooral betrekking op het materiaal dat afkomstig was uit de bi-
bliothekenn van de in 1536 geconfisqueerde Engelse kloosters. Hiermee kon het 
koninklijkee reformatorische beleid van precedenten worden voorzien. De con-
fiscatiefiscatie en de afbraak van de kloostergoederen, waardoor ook de inhoud van 
dee kloosterbibliotheken met vernietiging werd bedreigd, mondden uiteinde-
lij kk uit in een toenemende roep om zorg voor het behoud van zowel de schrif-

677 Over Corrozet zie Boucher, 'Introduction'; Broc, I.a géographie, 104; Asher, Xtitional myths, 19-21, 39, n.79. 
688 Enige informatie over de Franse oudheidkunde en choreografie en de achtergronden van hun opkomst en 
ontwikkelingg is te vinden in Broc, La géographie, hoofdstuk 7-8; Edelman, Attitudes, 47-48; Schnapper, Legéant, 
1800 e.v.. 
699 Hay, Annalists, 127-132; KeiIcv. Foundations, 271-300. 
700 Oorspronkelijke titel: Leiand, The laboryouse journey & serche of Johan Ley lande, for F.rtglandes antiqni!ees;]ohn 
Bak-- gaf Lelands tekst in 1549 uit en schreef een voorwoord. 
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telijkee als de architectonische monumenten uit het verleden.71 In de New Year's 
GiftGift is het eerste overzicht van Engelse middeleeuwse geschiedwerken opge-
nomen,, waarmee ook een begin werd gemaakt met een lange traditie van an-
tiquarischh onderzoek naar de vroege Engelse kerkgeschiedenis, die vanaf 1566 
werdd voortgezet met de vele bronnenedities van Matthew Parker (1504-1575), 
dee aartsbisschop van Canterbury.7" Blijkens de New Year's Gift bereidde Leiand, 
diee goed op de hoogte was van het Duitse en Franse humanisme,71 ook een re-
constructiee van de topografie van Romeins Britannia voor en een historisch-geo-
grafischee beschrijving van alle Engelse graafschappen. Leiand schreef dat hij ge-
drevenn werd door trots op de eigen geschiedenis en cultuur, in weerwil van zijn 
ontzagg voor het klassieke en humanistische Rome - een algemeen thema in het 
noordelijkee humanisme. Zijn antiquarische programma zou ervoor gaan zorgen 
'thatt not alonly the Germanes, but also the Italianes themselfe, that counte as 
thee Grekes ded [=did] full arrogantly, all other nacyons to be barbarouse 8c un-
lettered,, savinge their owne, shall have a direct occasyon, openly of force to say 
thatt Britannia prima /uit parens [...]  cum xnrorum magnorum, turn maxime ingenioruni ."* 

Leiandd stierf voordat hij zijn ambitieuze project kon voltooien, maar de vol-
gendee generaties namen het van hem over. In 1586 verscheen eindelijk de be-
roemdee chorografie Britannia van de Londense schoolmeester William Camden 
(1551-1623),, die later hoogleraar geschiedenis in Oxford zou worden. De eer-
stee editie was gesteld in het Latijn en was bedoeld voor een internationaal ge-
leerdd publiek; in 1610 verscheen ook een Engelse editie. In een voorwoord 
schreeff  Camden dat het zijn bedoeling was 'to acquaint the World with Britain, 
thatt ancient Island; that is, to restore Britain to its Antiquities, and its Antiqui-
tiess to Britain'.75 Het boek bevatte historisch-topografische beschrijvingen van 
zowell  Engeland en Schotland als Ierland en, daarbinnen, van alle afzonderlij-
kee counties. Oudheden namen een belangrijke plaats in dit onderzoek in: 'What 
thee habits both civil and militarie were in the time of Kingjohn, Henry- the Third, 
andd succeeding ages', schreef Camden, 'may better appear by their monuments, 
oldd glasse-windowes and antient Arras,7" than be found in Writers of those times'.77 

Hijj  verwees naar Varro's indeling van de wereldgeschiedenis in een mythisch, 
eenn legendarisch en een historisch tijdperk, en stelde zelf slechts het laatste tijd-

711 Aston, 'English ruins'. 
722 Lew, Tudor historical thought, hoofdstuk 3; idem. 'The making of Camden's Britannia', 79-81. 
733 1 ,evine, 'The antiquarian enterprise', 79-80; Piggott, 'Antiquarian thought in the sixteenth and seventeenth 
centuries'.. 103: [.eland heeft Italië nooit bezocht, maar verbleef wel een tijdlang in Parijs waai hij Guillaume 
Budéé ontmoette. Leiand vervaardigde een Latijns gedicht waarin hij zich/elf vergeleek met Beatus Rhenanus, 
eenn van de belangrijkste volgelingen van Konrad Celtis;John Bale zou Leiand in zijn voorwoord bij Leiand, The 
laboryouselaboryouse journey'vergelijken met Konrad Celtis zelf. Zie over Leiand ook Mendyk, 'Speculum liritanniae', 44-46. 
744 '... dat het oude Britannia de moeder was van grote staatslui en de meest uitmuntende schrijvers": Leiand, 
TheThe laboryouse journey, C iiijr . Vergelijk Schöffer, 'The Batavian myth', 93-94, die veronderstelt dat alleen de Duit-
see humanistische geschiedbeoefening een 'anti-Roman colouring' kende. 
755 Camden, Camden 's Britannia 1695, 'Mr. Camden's preface', afkomstig uit de sterk vermeerderde heruitga-
vee van 1607 en vertaald uit het Latijn door de bezorger van deze editie, E. Gibson. 
766 Arras: Atrechts tapijtwerk, rijk versierd (bijvoorbeeld met afbeeldingen van wapenschilden). 
777 In zijn Rtmaines of a greater worke concerning Britriineuh 1605. geciteerd door Piggott. 'William Camden and 
thee Britannia', 7. 
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perkk te willen behandelen omdat alleen daaruit voldoende bronnen waren over-
geleverdd voor zijn 'strict enquiry after Truth (with duty and integrity, for the ho-
nourr and illustration of my Country') in matters relating to Antiquity'.™ Daar-
toee verrichte Camden veldwerk, tijdens zijn rondreizen door grote delen van 
Engeland,, en archiefonderzoek; hij onderhield contacten met geleerden in bin-
nen-- en buitenland en liet zich door een groot aantal correspondenten die ver-
bondenn waren aan de plaatselijke overheid of kerk, informeren over plaatselij-
kee oudheden. Hierdoor ging de Britannia functioneren als een soort nationa-
lee thesaurtis van met name archeologische vondsten. Al in het jaar van ver-
schijningg van de Britannia werd het collectieve Engelse onderzoek van geleer-
dee antiquaren als Camden, geïnteresseerden onder de lokale gentry en bezitters 
vann archeologische verzamelingen en bibliotheken geïnstitutionaliseerd door 
dee oprichting van een Society of Antiquaries. Deze Society werd door Elizabeth I 
mett een koninklijk charter begunstigd.79 Later zou zij Camden aanstellen tot 
koninklijkk heraut; in haar College ofHeralds trad hij op als Clarenceux King of Arms, 
dee hoofdverantwoordelijke voor de genealogische en heraldische representa-
tiee van het koningshuis."" Camden vervaardigde in 1615 nog een - uiteraard goed 
gedocumenteerdee - historia over de regering van Elizabeth."1 

Camdenss Britannia werd zowel voor als na zijn dood vele malen opnieuw uit-
gegevenn en steeds uitgebreid met nieuwe oudheidkundige gegevens. John Speed 
leverdee in 1611 met zijn Theatre of the Empire of Great Britain, voorzien van histo-
rischee streekbeschrijvingen op basis van Camdens boek, een cartografische aan-
vullingg op de Britannia. De schrijvers van nieuwe chorografieën zouden zich na 
Leiandd en Camden lange tijd sterk gaan concentreren op regionale beschrij-
vingen.. Deze streekbeschrijvingen kregen soms de titel Perambulation ('rond-
wandeling'),, waarmee werd verwezen naar het werk van Pausanias.KL ' Vaak luid-
dee de titel The antiquities, zoals in een bekend en laat voorbeeld van de regio-
nalee chorografie, The antiquities ofWanvickshirev&n Sir William Dugdale uit 1656. 
Dugdalee (1605-1686), die evenals Camden toetrad tot het College of Heralds, zou 
zichh daarnaast ook bezighouden met de door Leiand en Parker in gang gezet-
tee verzameling en publicatie van documenten betreffende de Engelse kerk- en 
kloostergeschiedeniss en met de optekening van de tijdens de Civil War met sloop 
bedreigdee kerk- en kloostermonumenten.™ 

788 Camden 's Britannia 1695, 38 (Vano's perioden) resp. ibidem, 'Mr. damden's preface'. Zie over Yarro's pe-
riodenn noot 27 van dit hoofdstuk. 
799 In 1607 door koning Jacobus I weer opgeheven, wellicht uit vrees voor antiquarisch onderzoek naarde oor-
sprongvann het Britse Parliament. De Society werd met koninklijke toestemming opnieuw opgericht in 1707. Evans. 
AA history of the Society, 13. 
800 Van 1597 tot 1623. Zie Piggott, 'William Camden and the Britannia'; Parry, The trofihie.s, 24, 42-43. 
811 Zie daarover Trevor-Roper, Queen Elizabeth 's first historian. 
822 Deze referentie dank ik aan drs René Veenman. 
833 Over Speed zie Mendyk, 'Speculum Britanniae', 78-81. Over Camden zie Piggott, 'William Camden and the 
Britannia';; Lew, 'The making of Camden's Britannia'; Parry, The trophies, 22-48; Mendyk. 'Speculum Britanniae', 
38-06.. Over Dugdale zie Parry, The trophies, 217-248; Mendyk, 'Speculum Britanniae', 102-113; Evans, A history of 
thethe Society, 23-25. Zie over de Engelse ontwikkelingen na Camden de twee laatstgenoemde werken en Levine, 
'Thee antiquarian enterprise'; Piggott, Ruins in a landscape, idem, Ancient Britons. 
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Inn de xNederlanden was er aan het einde van de vijftiende eeuw voor het eerst 
sprakee van activiteit op het gebied van chorografie en oudheidkunde/4 De Maas-
trichtenaarr Matthaeus Herbenus (ca.1451-1538), die tussen 1469 en 1480 in Ita-
liëë in pauselijke dienst werkte, schreef teruggekeerd in Maastricht in 1485 een 
'Libelluss de Traiecto instaurato' ('Boekje over hersteld Maastricht'). Dit boek-
jee was bedoeld als navolging van de Roma instaurata van Flavio Biondo, wiens 
graff  Herbenus in Rome had bezocht. Herbenus beschreef de historische mo-
numentenn in zijn stad, met uitweidingen over de bouwgeschiedenis van de Sint 
Servaas,, waar hij rector was aan de kapittelschool, en over het graf van de hei-
ligee in de crypte. Dit werkje bleef ongedrukt en onopgemerkt, getuige het feit 
datt er slechts één handschrift van is overgeleverd."' 

Vanaff  het eerste kwart van de zestiende eeuw waren er veel meer Nederlandse 
chorografenn actief. Zo gaf bijvoorbeeld Hadrianus Barlandus (1486-1538) in 1524 
eenn serie korte stadsbeschrijvingen uit in Leuven. Voor de streekbeschrijvingen 
wass de bekendwording van Tacitus' Germania, waarin informatie was te vinden 
overr de Bataven en andere bewoners van de Nederlanden in de Oudheid, van 
kardinaall  belang. Evenals in de Duitse landen en in Engeland formuleerden hu-
manistenn in de Noordelijke Nederlanden met Tacitus' tekst in de hand hun trots 
opp de eigen geschiedenis en cultuur, waarbij zij zich impliciet of expliciet ver-
dedigdenn tegen de hoge eigendunk van Italiaanse humanisten. De eerste pu-
blicatiee waarin dit gebeurde was een boekje uit 1504 van de Geldersman Petrus 
Montanuss (ca.1468-1507) met daarin een tekst van zijn hand getiteld 'De lau-
dibuss Germanorum' ('De verdiensten van de Germanen'), waarin hij onder an-
deree de ontwikkeling van de boekdrukkunst en de cartografie als 'Germaanse' 
verdienstenn claimde/'1 Andere vroege zestiende-eeuwse Nederlandse geschied-
schrijverss richtten zich meer op het regionale verleden. Zo schreef Cornelius 
Aureliuss (ca.1460-1531), een kloosterling uit Lopsen bij Leiden, korte choro-
grafieënn van Holland met veel aandacht voor de aanwezigheid van Romeinse 
oudheden:: een destijds ongedrukt gebleven verhandeling 'Defensorium gloriae 
Batavinae11 ('Verdediging van de Bataafse roem') en een bewerking van deze ver-
handeling,, die is opgenomen in Aurelius' in 1517 gedrukte Divisiekroniek*' Er 
verschenenn ook Gelderse chorografisch getinte werkjes, waaronder het in 1520 
gedruktee Lucubratiuncula deBatavorum insula ('Kleine studie van het eiland der 
Bataven')) van de uit Nijmegen afkomstige Gerard Geldenhouwer (1482-1542), 
waarinn echter wat minder aandacht aan oudheden werd geschonken/" Tenslotte 
vervaardigdee ook Wilhelmus Heda (1460-1525), een kanunnik in Utrecht, een 
historisch-geografischee beschrijving van land en volk van Holland en Utrecht 
tijdenss de Oudheid, bij wijze van inleiding op zijn bisschoppenkroniek. Deze 

844 Over de invloed van het humanisme op de literatuur in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden: IJse-
wijn,, 'The coming of humanism', 193-301. 
855 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 330 (de overige handschriften van Herbenus' werkje stammen uit de achttiende 
enn negentiende eeuw); in de negentiende eeuw voor het eerst uitgegeven, daarna nogmaals: Herbenus, Over 
hersteldhersteld Maastricht. Over Herbenus zie Ijsewijn, 'The coming of humanism', 230-231 en 254-260. 
866 Tilmans, Aurelius, 56, 152-153. Vergelijk Schöffer, 'The Batavian myth', 93-94. 
877 Tilmans, Aurelius, 131-145. 
888 Bejczy, 'Drie humanisten'; Bejczy en Stegeman, 'Inleiding'. 
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chorografiee vulde Heda aan met de eerste volledige inventaris van alle destijds 
bekendee Romeinse vondsten.89 Heda's werk bleef ongedrukt maar werd in de 
vormm van handschriften vermenigvuldigd. 

Dee eerste Noord-Nederlandse chorografie van grote omvang was de Latijn-
see Bataviauit de jaren 1565-1572 van Hadrianus Junius (1511-1575), die ech-
terr ongelukkigerwijze ongedrukt bleef tot 1588. Junius had gestudeerd en ge-
werktt in Italië, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Denemarken voor hij zich als 
stadsartss in Haarlem vestigde. In dejaren 1565-1566 kreeg hij op voorspraak van 
Willemm van Oranje vanwege de Staten van Holland een officiële opdracht de 
geschiedeniss van land en steden van Holland te boek te stellen.90 De Staten wil-
denn in deze tijd het landsheerlijke hof in Brussel overtuigen van hun recht op 
hett zelfstandig bijeenroepen van de statenvergadering. Junius werd opgedra-
genn landelijke en plaatselijke privileges, ooit verkregen van de graven van Hol-
land,, op te sporen en in boekvorm vast te leggen. De in 1588 door de Hollandse 
edelmann en humanist Janus Dousa (1545-1604) uitgegeven Batavia was echter 
niett meer dan een chorografische inleiding- een beschrijving van land, steden 
enn volk van Holland sinds de vroegste tijden, inclusief een overzicht van ar-
cheologischee vondsten - op wat een goed gedocumenteerde geschiedenis van 
hett middeleeuwse graafschap Holland had moeten worden, maar niet door Ju-
niuss was voltooid. Dousa was charterbewaarder van de Staten van Holland en 
curatorr en bibliothecaris van de universiteit van Leiden in de periode dat Bu-
cheliuss en Scriverius daar studeerden. In 1591 was Dousa betrokken bij de eer-
stee humanistische editie van een voorheen ongedrukte Hollandse middeleeuwse 
kroniek,, de Rijmkroniek van Melis Stoke. Dousa was in het bezit gekomen van 
tweee handschriften van deze kroniek, waarvan één rechtstreeks uit de bibliotheek 
vann de in 1573 door de Watergeuzen verwoeste abdij van Egmond afkomstig was. 
Hiernaa nam Dousa de taak op zich het vervolg op Junius' Batavia te vervaardi-
gen.. Dit deed hij evenals Junius in de hoedanigheid van officieel historiograaf 
vann Holland, zij het dat niet het Statencollege, maar zijn eigen college van Leid-
see universiteitscuratoren voor zijn aanstelling had gezorgd. In 1599 verscheen 
Dousa'ss vervolg op Junius' werk in de vorm van een aan de Hollandse Staten 
opgedragenn Latijns dichtwerk, Annates rerum apriscis Hollandiae comitibus [...]  ge-
starumstarum ('Annalen van de daden van de vroegste Hollandse graven'). Dit doet 
denkenn aan Konrad Celtis' niet verwezenlijkte plannen voor een metrische 'Ger-
maniaa illustrata' en aan diens voorproefje daarop in de vorm van een lofdicht 
opp de geografie en etnografie van het oude Germanië. Dousa's werk gaf een adel-
lijk ee interpretatie van Hollands vroegste Middeleeuwen, waarin de tegen de 
Noormannenn strijdende graven als dappere krijgsmannen, kampioenen van de 
vrijheidd en grondleggers van het Hollandse territorium werden neergezet. Deze 
heroïserendee lofzang moest een Hollandse Ilias en Aeneis in het leven roepen. 
Dousaa probeerde met veel kunstgrepen de resultaten van zijn onderzoek naar 
documentenn en oude geschiedwerken in dichtvorm te verwerken. In 1601 ver-

899 Bijvanck, Excerpta Romana II , inleiding. 
900 Vermaseren, 'Het ontstaan', 411-416; zie over Junius ook Heesakkers, Tussen Erasmus en Leiden. 



52 2 Dee antiquaar 

scheenn van zijn hand ook een proza-versie met een nieuwe chorografische in-
leiding,, BataviaeHollandiaeque annates, geschreven in samenwerking met zijn ge-
lijknamigee zoon (1571-1596).Ml 

Dankzijj  de elkaar aanvullende publicaties van Junius en Dousa kreeg het ge-
westt Holland, dat in Doiusa's tijd een alsmaar machtiger positie binnen de Ne-
derlandenn zou gaan innemen, een respectabele antieke en middeleeuwse voor-
geschiedeniss toegeschreven. Er was in de Nederlanden noch in de zestiende, 
nochh in de zeventiende eeuw sprake van een van bovenaf geïnitieerd of on-
dersteundd streven naar een 'nationale' chorografie zoals dat in Engeland, Ita-
li ëë en het Duitse rijk plaatsvond. In de verschillende provincies werd gewerkt 
aann afzonderlijke chorografieën. Petrus Scriverius bijvoorbeeld zou in het eer-
stee decennium van de zeventiende eetiw zijn Hollandse streekbeschrijvingen pu-
blicerenn in Oudt Batavien nughenaemt Hollanden Beschrijvinghevan out Batavien, 
meimei de antiquiteiten vandien. In zijn Batavia illustrata, dat geen streekbeschrijving, 
maarr een bronnenboek was met zestiende-eeuwse chorografische teksten over 
dee 'Bataafse1 Oudheid en Middeleeuwen, ging het niet uitsluitend om Holland, 
maarr ook om Zeeland, Utrecht en Gelre. De titel van dit bronnenboek doet den-
kenn aan de projecten van Biondo en Celtis, en de inhoud toont ook wel enige 
overeenkomstt met Camdens Britannia, vooral dankzij het door Scriverius sa-
mengesteldee overzicht van archeologische vondsten uit de Romeinse tijd. Toch 
schonkk Scriverius ook in Batavia illustrata de geschiedenis van het gewest Hol-
landd de meeste aandacht. Bovendien droeg hij het boek op aan de Staten van 
datt gewest."'2 Enige tijd daarvoor had Buchelius zich in zijn manuscriptboeken 
geconcentreerdd op een historisch-topografische beschrijving van de stad en om-
gevingvann Utrecht. In 1630 vervaardigde hij een nieuwe beschrijving van Utrecht, 
diee werd gepubliceerd in een bundel met zeven gewestelijke beschrijvingen van 
verschillendee auteurs getiteld Belgii Conjoederati Respublica ('De Republiek van de 
Verenigdee Nederlanden'). Hoewel de ondertitel van deze bundel een serie 'cho-
rografisch-politiekee beschrijvingen' in het vooruitzicht stelde, ging het hier ech-
terr niet in de eerste plaats om chorografieën als wel om een reeks verhandelin-
genn over de gewestelijke politieke organisatie in de Nederlandse Republiek."5 

Spott  en satire 

Inn de tijd van Buchelius en Scriverius kon de antiquarische geschiedbeoefening 
bogenn op een oude en eerbiedwaardige traditie, met beroemde vertegenwoor-
digerss als Varro, Biondo, Celtis en Camden. Toch vertoonde Buchelius na zijn 
inwijdingg in de oudheden aanvankelijk nogal wat schroom en zelfspot, zoals we 
aann het begin van dit hoofdstuk hebben kunnen zien. Ook toen hij deze schroom 
allangg had overwonnen, gebruikte Buchelius in zijn correspondentie met Sweer-

911 Kampinga, Opvattingen, 165; Vermaseren, 'De werkzaamheid'; Heesakkers en Reinders, Onoeglijk bovenal; 
Heesakkers,, 'De Neolatijnse historiografie'; idem, 'Rhetorische marginalia'. 
922 Zie hierover hoofdstuk 3, p. 129-131. 
933 Zie hierover hoofdstuk 2, p. 102. 



Geschiedeniss van een genre en van een karikatuur 53 3 

tiuss een in zijn tijd conventionele bescheidenheidsformule om zijn antiquarische 
werkzaamhedenn te omschrijven: vergeleken met de literatoren die opereerden 
binnenn het genre van de historia, omschreven de antiquaren zichzelf als strand-
jutters,, wier taak het was aangespoeld wrakhout (e naufragio tabulas) te verza-
melen.944 Deze vaak gebruikte metafoor95 was eveneens te vinden in theoretische 
traktatenn over de aard en het doel van de humanistische geschiedschrijving. De 
bekendee Engelse wetenschapsfilosoof Francis Bacon, bijvoorbeeld, onderscheidde 
inn zijn The advancement of learning (1605) drie soorten geschiedschrijving. Er wa-
renn de memorials, 'the first or rough [preparatory] draughts of history', dat wil 
zeggenn verzamelingen van belangrijke documenten ('registers') of optekenin-
genn van de naakte feiten in hun chronologische volgorde zonder aandacht voor 
onderlingg verband, oorzaken of gevolgen ('commentaries'). Dit alles was bedoeld 
alss het voorwerk voor 'echte' geschiedschrijving: de just or perfect histories, verha-
lendee geschiedschrijving, bestaande uit een samenhangend en inzichtelijk relaas 
overr een bepaalde periode of bepaalde gebeurtenissen, of over iemands leven. 
Dezee perfect histories hadden de grootste 'estimation and glory' en 'profit and use'. 
Tenslottee waren er de antiquities, 'history defaced, or some remnants of history 
whichh have casually escaped the shipwreck of time', die het onderwerp vormden 
vann de oudheidkunde. Bacon legde uit wat daaronder verstaan diende te wor-
den:: 'Antiquities, or remnants of history, are, as was said, Tanquam tabula nau-
fragii;fragii;  when industrious persons by an exact and scrupulous diligence and ob-
servation,, out of monuments, names, words, proverbs, traditions, private records 
andd evidences, fragments of stories, passages of books that concern not story, and 
thee like, do save and recover somewhat from the deluge of time.' De antiquita-
testes werden door Bacon beschouwd als een onontbeerlijk, maar - vergeleken met 
hett genre van de historia- 'imperfect' onderdeel van de geschiedbeoefening. 'In 
thesee kinds of unperfect histories I do assign no deficience', besloot Bacon zijn 
uiteenzettingg over de antiquities geruststellend, 'for [...] any deficience in them 
iss but their nature'.96 Net als in de Oudheid zelf werd in de vroegmoderne tijd 
steedss het genre van de historia als model naar voren geschoven vanwege haar 
didactischee nut en stilistische kwaliteiten. In de Nederlanden besprak Gerard Vos-
siuss de oudheidkunde in zijn traktaat Ars historica ('De geschiedkunde') zelfs niet 
alss een onderdeel van de geschiedbeoefening, want het ging hem in dit traktaat 
uitsluitendd om de historia justa. Wel liet hijj  de oudheidkunde aan de orde komen 
inn een verhandeling over de filologie.97 

Enigee bescheidenheid van de antiquaar werd dus gepast gevonden, zeker in 

944 Buchelius aan Sweertius, 30-11-1615; zie ook p. 27. 
955 De beeldspraak is wat auteurs uit de Nederlanden betreft reeds te vinden bij Erasmus, zie Waterbolk, 'Hu-
manistenn en Middeleeuwen', 26, en nog in de achttiende eeuw bij bijvoorbeeld de oudheidkundige Gerard van 
Loon,, zie Haitsma Muiier, "Hoofsche papegaaien", 466. Ook daarna bleef de beeldspraak bekend. Zij is bij-
voorbeeldd te vinden in aantekenboeken van Ranke uit 1814 (Grafton, The footnote, 89), en werd in Nederland 
onlangss nog naar voren gebracht door J. Bernlef: 'Al die pijnlij k precieze pogingen [van musea, S.L.] om de 
tijdd te lij f te gaan. Vitrines vol voorwerpen met kaartjes erbij, "keurig gecatalogiseerd wrakhout aan de rand van 
dee zee".' (Van Soest, 'De tere snaar', 43). 
966 Bacon, The advancement of learning, 73-74. Zie ook Momigliano, 'Ancient history', 7. 
977 Momigliano, 'Ancient history', 7 haalt Vossius' Dephilologia tiberuh 1650 aan. De Ars historica is vertaald in: 
Vossius,, Geschiedenis als wetenschap, 72-112. 
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hett humanistische briefverkeer dat toch al bepaald werd door zeer beleefde en 
hoffelijkee omgangsvormen.98 In andere teksten dan geleerde briefwisselingen 
enn in de beeldcultuur verscheen na verloop van tijd echter ook de karikatuur 
vann de antiquaar als pedante curiositeitenverzamelaar. Waardering voor de eru-
ditiee van de antiquaren kon gemakkelijk omslaan in ridiculisering, zeker wan-
neerr de strekking van al dat minutieuze bronnenonderzoek onduidelijk was. Zo 
konn al in de eerste helft van de vijftiende eeuw de Italiaanse filoloog Niccolö 
Niccoli,, die hèt archetype was van de humanistische verzamelaar, rekenen op 
zowell  bewondering als hoon van zijn tijdgenoten vanwege zijn monomane stu-
diee van de klassieke oudheden en zijn enorme verzameling Romeinse beelden 
enn huisraad, waarmee hij dagelijks zijn eettafel placht te dekken als leefde hij 
zelff  in de Oudheid." En uit het voorwoord van William Camden bij de heruit-
gavee van zijn Britannia uit 1607 blijkt dat zelfs hij zijn werk meende te moeten 
verdedigenn tegen hoon: 'Some there are who cry down the study of Antiquity 
withh much contempt, as too curious a search after what is past'; maar die men-
senn waren 'strangers to learning', vervolgde Camden, en droegen hun eigen stad 
enn land geen warm hart toe.1"" 

Mett name in het zeventiende-eeuwse Engeland ontstond een invloedrijke li-
terairee traditie van regelrechte spot, nadat daar na het succes van Camdens Bri-
tanniatannia - vooral van de Engelse editie - en de oprichting van de Society of Anti-
quariesquaries een nieuw type oudheidkunde was opgebloeid: niet het op de interna-
tionalee geleerdenwereld gerichte onderzoek van antiquaren als Camden, maar 
eenn vrijblijvender interesse onder talloze vertegenwoordigers van de gentry voor 
hett verzamelen van Romeinse antiquiteiten, voor lokale oudheden en voor fa-
miliegenealogie.1"11 Deze maatschappelijke bovenlaag ging de studie van de an-
tiquitiestiquities al spoedig zelfs beschouwen als een onontbeerlijk onderdeel van haar 
beschaafdee vrijetijdsbesteding, zoals blijk t uit Henry Peachams etiquetteboek 
TheThe complete gentleman.1"'2 Hierdoor werd de oudheidkunde in de publieke opi-
niee meer en meer geassocieerd met hobbyisme en snobisme. Zowel geleerde 
alss minder geleerde liefhebbers van Romeinse oudheden waren het mikpunt 
vann spot in The anatomy of melancholy (1621), waarin Robert Burton (wiens broer 
Willia mm overigens een niet onverdienstelijke antiquary was) schamperde over 
dee 'supercilious Criticks, Grammatical trifiers, Notemakers, curious Antiquaries, 
[puzzling]]  themselves to find out how many streets [there were] in Rome, hou-
ses,, gates, towers [...] what clothes the senators did wear in Rome [...] how they 
sate,, where they went to the close-stool'.'03 De bekendste zeventiende-eeuwse ka-
rikatuurrikatuur van de antiquaar is te vinden in John Earle's vele malen heruitgege-
ven,, studentikoze verzameling stereotypen, getiteld Micro-cosmographie or apiece 
ofof the world discovered in essayes and characters uit 1628. Dit boek bevatte schetsen 

988 Stegeman, 'Patronage en dienstverlening', 194-210. 
999 Levine, 'The antiquarian enterprise', 99-100; Pomian, De oorsprong van het museum, 66-67. 

1000 Camden, Camden's Britannia 1695, 'Mr. Camden's preface'. 
1011 Mendyk, 'Speculum Britanniae', 54-56, 82-84. 
1022 Peacham, The complete gentleman. De eerste editie is uit 1622; het hoofdstuk gewijd aan 'antiquarianism' 
werdd voor het eerst toegevoegd aan de derde editie uit 1634. 
1033 Geciteerd in Piggott, Ancient Britons, 15. 
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vann 78 bespottelijke personages. Nummer negen was 'the Antiquary': 'Hee is a 
mann strangely thrifty of Time past', schreef Earle; 'Hee is one that hath that un-
naturalll  disease to bee enamour'd of old age, and wrinckles, and loves all things 
(ass Dutchmen doe cheese) the better for being mouldy and worme-eaten. [...] 
AA great admirer hee is of the rust of old Monuments, and [he] reads only those 
Characters,"""  [where] time hath eaten out the letters. Hee will goe you forty 
miless to see a Saint's Well, or a ruin'd Abbey: and if there be but a Crosse or sto-
nee footstoole in the way, hee'11 be considering it so long, til l he forget his jour-
ney.. His estate consists much in shekels,1"5 and Roman Coynes, and he hath more 
Picturess of Caesar then [of] James or Elizabeth.'1"" Earle's karikatuur werd een 
themaa in de Engelse literatuur, van het kluchtige toneelstuk The antiquary van 
Shackerleyy Marmion uit 1641, over een onnozele Italiaanse verzamelaar met de 
naamm Veterano, tot de roman met gelijke titel van Sir Walter Scott uit 1816, waar-
inn een hoofdrol was weggelegd voor Jonathan Oldbuck.107 

Inn de eeuwen volgend op de tijd van Buchelius en Scriverius werd de reputatie 
vann de antiquaren nog veel ernstiger beschadigd, want ditmaal kwam de aan-
vall  vanuit de geleerde wereld zelf, namelijk van de kant van de verlichte philo-
sopher.sopher. De geleerde satire van de verlichters heeft het negentiende-eeuwse en 
twintigste-eeuwsee beeld van de antiquaar als argeloze feitenverzamelaar in ster-
kee mate bepaald, meer dan de bespotting van de antiquaar in literatuur en to-
neelspelenn uit de Renaissance. De achttiende-eeuwse satire maakte veel grote-
ree indruk omdat de verlichters als eersten het hele bestaansrecht van de 'klas-
sieke'' oudheidkunde ter discussie stelden. Zij streefden naar een nieuw soort 
geschiedschrijving,, waarbinnen niet langer plaats was voor het naast elkaar be-
staann van de oude genres historia en antiquitates. 

Dee felheid van de verlichte satire kwam voort uit het feit dat vele geschied-
beoefenaarss sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw voornamelijk bezig 
warenn geweest met de perfectionering van de door de humanistische antiquaren 
geïntroduceerdee hulpwetenschappen, zoals paleografie, epigrafie, numismatiek, 
diplomatiekk (oorkondenleer) en sigillografie (zegelkunde). Deze uitzonderlijk 
grotee aandacht voor de bestudering van primaire bronnen was een defensieve 
reactiee op het groeiende wantrouwen, sinds de tweede helft van de zeventien-
dee eeuw, ten opzichte van de betrouwbaarheid van geschiedwerken uit vroeger 
enn eigen tijd. Op de achtergrond was sprake van een veel algemener scepsis je-
genss traditionele autoriteiten, de bijbel en de klassieke literatuur.1W Het wan-

1044 Characters: letters, hier: inscripties. 
1055 Shekel: eeti /.iHermunt, gangbaar in het oude Midden-Oosten en moderne Israël. 
1066 Geciteerd in Mendyk, 'Speculum Britannia?'. 231. 
1077 Piggott, Ancient Britons, 14-18, 31-32; Levme, 'The antiquarian enterprise'. 99-11)5; idem. Dr. Woodward's 
shield,shield, 114-129 (over spot in de periode rond 1700, 'the battle of books'); Brown, The hohlry-homcal antiquary (over 
Schotsee satire). Scotts personage Jonathan Oldbut k was gemodelleerd naar een bestaande oudheidkundige; 
nadatt dit dooi lezers was ontdekt, zag Scott zich genoodzaakt zijn handelwijze te verantwoorden in een voor-
woordd bij de nieuwe uitgave: Scott, 'The antiquary, 2-3. Voor de negentiende-eeuwse satire in een tijd van pro-
fessionaliseringg van geschiedenis en archeologie zie Levine, The amateur, 17-18, 
1088 Zie over dit scepticisme, ook wel 'pyrrhonisme' genoemd, Hazard, The F,umj>ean mind. 
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trouwenn tegen geschiedschrijvers werd gevoed door het polemische karakter 
vann de zeventiende-eeuwse geschiedschrijving over, bijvoorbeeld, de verhouding 
tussenn koningen parlement, de katholieke en protestantse kerken en de mach-
tigee religieuze orden. Men was zich sterk bewust van de partijdigheid van ge-
schiedschrijvers.. Bij vele sceptici verdween alle geloof dat de geschiedschrijving 
inn principe betrouwbaar kon zijn. De antiquarische hulpwetenschappen lever-
denn het tegengif voor de twijfel aan de waarde van de geschiedschrijving. Had-
denn oudheidkundigen zich tot dan toe vooral gericht op het uitgeven van con-
temporainee verhalende bronnen en oorkonden, nu ging men zich toeleggen 
opp de verfijning van het onderzoek naar niet-verhalende bronnen: niet alleen 
oorkonden,, maar ook inscripties, munten, zegels en dergelijke.'"'' 'It is much 
saferr to quote a medal than an author', stelde een Engelse numismaat vast in 
1726,, 'for in this case you do not appeal to Suetonius or Lampridius, but to the 
emperorr himself or to the whole body of a Roman Senate'.11" In de Nederlandse 
Republiekk waren dezelfde geluiden te horen. Nadat hier de uitgave van mid-
deleeuwsee annalen en kronieken, die aan het einde van de zestiende eeuw door 
Januss Dousa in gang was gezet, eerst door onder anderen Buchelius en Scrive-
rius,, en rond 1700 door toedoen van oudheidkundigen als Antonius Matthaeus 
(1635-1710)) in een stroomversnelling was terechtgekomen, werd vrij plotseling 
eenn nieuwe weg ingeslagen en richtte men de energie liever op niet-verhalen-
dee bronnen. De jurist Gerard van Loon (1683-1758) stelde een hele reeks nu-
mismatischee handboeken samen en prees in 1717 de studie van de 'penningen' 
aann met de woorden: 'Want 't zyn deezen, waarop als in metaale blaaden, de 
voorgevallee geschiedenissen zyn te boek gesteld; [...] 't zyn deezen, die de twy-
felachtigee zaaken ophelderen.' Naast de munten kregen met name ook de oor-
kondenn grote aandacht. In Leiden hield Frans van Mieris (1689-1763) zich in 
zijnn vrije tijd bezig met zowel numismatiek als diplomatiek; hij gaf in de jaren 
1753-17566 een vierdelige oorkondenverzameling uit, het Groot charterboek dergraa-
venven van Holland, goed voor ruim 3000 bedrukte pagina's.1" 

Inn Frankrijk was veel eerder al de benedictijn Jean Mabillon (1632-1707) op 
ditt gebied actief geweest. Zijn werk laat goed zien hoezeer de eind-zeventien-
de-eeuwsee oudheidkunde voer voor specialisten was geworden. Mabillon, de 
'Newtonn of history',11- hernieuwde de grondslagen van de oorkondenkritiek in 
zijnn imposante handboek De re diplomatica uit 1681. In dit boek formuleerde Ma-
billonn regels vooreen beoordeling van de authenticiteit van oorkonden aan de 
handd van kenmerken als schrift, taal, structuur, datering, ondertekening en ze-

1099 Over het historisch scepticisme (of'historisch pyrrhonisme') en de oudheidkundige reactie daarop: Mo-
migliano,, 'Ancient history', 8 e.v.; in Nederland: Smitskamp, 'Perizonius'; Meijer, Kritiek; Waterholk, 'Reacties'; 
Roelevink,, 'Historia'; idem, (Gedicteerd verleden, 263 e.v.; Haitsma Mnlier, "Hoofsche papegaaien". 
1100 Joseph Addison, 'Dialogues upon the usefulness of ancient medals' uit 1726, geciteerd in Momigliano, 
Ancientt history', 15. Aelius Lampridius was de vermeende auteur van een aantal levens in de Historia Augusta 
(eenn verzameling keizerlevens uit de vijfde en zesde eeuw, aansluitend op Suetonius' reeks keizerbiografieën). 
1111 Zie over Van Loon Waterbolk, 'Reacties' (met het citaat uit Van Loons Inleiding tot de heedrndaagschepen-
ningkundfningkundf uit 1717 op p. 69); zie over Van Mieris Roelevink, 'Bewezen'. 93 e.v. en Haitsma Muiier, 'Frans van 
Mieris';; zie over beiden Haitsma Muiier. "Hoofsche papegaaien", 464 e.v. 
1122 Hav, Annalists, 162. 
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geling.. Een deel van het boek vormde een paleografische atlas op zich, met vele 
mooii  uitgevoerde specimens van konings- en kloosteroorkonden, per tijdvak ge-
ordend.. Mabillons handboek verscheen als reactie op de hyperkritische jezuïet 
Daniëll  Papebroch (1628-1714), die in navolging van Heribert Rosweyde en Jean 
Bollandd in de Zuidelijke Nederlanden werkte aan de Acta Sanctorum, een kriti -
schee serieuitgave van heiligenlevens. De bestudering van deze levens had Pa-
pebrochh zo wantrouwend gemaakt dat hij de gehele vroeg-middeleeuwse hand-
schriftelijkee overlevering, waaronder alle Merovingische oorkonden, voor ver-
valstt hield. Mabillon ging met zijn handboek hiertegen in, overigens niet alleen 
omdatt hij de geschiedbeoefening tegen hyperkritiek wilde beschermen, maar 
ookk omdat hij aanstoot had genomen aan Papebrochs kritiek op overleverin-
genn omtrent de heilige stichters van verschillende religieuze orden, waaronder 
Sintt Maur, de beschermheilige van Mabillons eigen Benedictijnse congregatie. 
Opvallendd genoeg voelde Papebroch zich niet te goed om een lofbrief op Ma-
billonss boek te schrijven; hij gaf zelfs toestemming om deze in de tweede uit-
gavee van De re diplomatica af te drukken.1'3 

Dee verlichte wijsgerige geschiedschrijvers konden al deze uiterst technische 
aandachtt voor het historische ambacht niet zo waarderen. Zij stelden nieuwe 
eisenn aan de geschiedschrijving omdat zij voortaan de ontwikkeling van de men-
selijkee beschaving op de lange termijn, door hen beschouwd als een proces van 
vooruitgangg via opeenvolgende stadia van woestheid, barbarij en civilisatie, als 
haarr onderwerp wensten te zien. Hiermee verviel de bestaansreden van de hu-
manistischee historici én antiquitates, ondanks het feit dat juist de antiquaren zich 
altijdd met het oudere verleden en met cultuurgeschiedenis hadden bezigge-
houden.. De wijsgerige geschiedschrijvers verweten de antiquaren bronnenon-
derzoekk en eruditie tot doel op zich te hebben gemaakt, zonder zich te be-
kommerenn om de interpretatie van de verzamelde gegevens in een breder his-
torischh perspectief- de verlichte stadialeer - en de relevantie van de antiquarische 
studiënn voor het heden."1 In Frankrijk werden deantiquaren het voorwerp van 
venijnigee kritiek in woord en beeld. De Encyclopedisten beschouwden de an-
tiquarischee geschiedbeoefening, blijkens een uiteenzetting over de waarde van 
verschillendee takken van wetenschap in de Discours préliminaire de VEncyclopédie 
(1751),, als niet meer dan een geheugenoefening voor êruditsdie zich niet door 
inzicht,, maar door een blinde verzamelwoede lieten leiden."" De vragen die de 
philosophesphilosophes stelden over heden en verleden waren zo weids, dat erudiete details 
irrelevantt schenen en bovendien leken af te leiden van het verlichte uitgangs-
punt.. Voltaire gaf meermalen lucht aan zijn hekel aan 'cette science vague et 
sterilee des faits et des dates'. 'Malheur aux détails', schreef hij al in 1738, 'c'est 

1133 Mabillon, De re diplomatica (in 1704 opnieuw uitgegeven). Zie over Mabillon en Papebroch Momigliano, 
'Ancientt history', 17; idem, 'The rise of antiquarian research', 73; Hay, Annalists, 159-162; Bloch, Pleidooi voor 
dede geschiedenis, 96-99. 
1144 Zie Reill, The German enlightenment, 9-14. Over de verlichte geschiedschrijving in Nederland: Van Deur-
sen,, 'Wijsgerige geschiedschrijving'; Roelevink, 'Historia'; idem. Gedicteerd verleden, 277-293. 
1155 Momigliano, 'Ancient history1', 21. 
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2.. 'Le singe antiquaire' door 
JeanJean Baptiste Chardin (1740). 
MuséeMusée du Louvre, Parijs. 
Foto:Foto: Reunion des Musées 
Nationaux,Nationaux, H. Lewandowski. 

unee vermine qui tue les grands ouvrages.'"6 In dezelfde geest portretteerde het 
schilderijj  Le singe antiquaire van Jean Baptiste Chardin uit 1740 de antiquaar als 
eenn aangeklede aap die zijn muntencollectie onder de loep neemt. Na verloop 
vann tijd stelden in de Nederlandse Republiek wijsgerige geschiedschrijvers als 
Simonn Stijl (1731-1804) zich eveneens teweer tegen de 'vervelende naauwkeu-
righeidd om alles uit te werken'."7 Ook in Engeland verscheen kritiek op de an-
tiquarenn van sommige philosophical historians. Werkelijk vernietigend waren de 
uithalenn van de literator en verzamelaar van oudheden Horace Walpole, die zelf 
notabenee lid van de Society of Antiquaries was geweest, totdat een van zijn oud-
heidkundigee publicaties kritiek te verduren had gekregen van zijn medeleden. 
Toenn verliet hij verontwaardigd de Society en begon hij de leden met zijn notoire 
satiress te bestoken: 'I love antiquities, but I scarce ever knew an antiquary who 
kneww how to write about them. Their understandings seem as much in ruins as 
thee things they describe.'"8 In dezelfde periode verschenen er talloze Engelse 

1166 Brief van Voltaire aan Scipione Maffei, 1744, geciteerd in Grafton, The footnote. 95, n.2; brief van Voltaire 
aann Abbé Dubos, 1738, geciteerd in Momigliano, 'Gibbon's contribution', 43. 
1177 In Stijfs De opkomst en bloei van de Republiek (Ier Vereenigde Nederlanden uit 1 774, geciteerd door Smitskamp, 
'Simonn Stijl', 89; zie over hem ook Leeb, The ideological origins, 122-136. 
1188 Brief van Horace Walpole aan William Cole, 8-1-1773, geciteerd in Levine, 'The antiquarian enterprise', 
104.. De kritiek van de Society op Walpole's publicatie gold zijn gemakzuchtigheid als antiquaar; Walpole zou zelf 
toegevenn in zijn privé-correspondenüe: 'I have a wicked quality in an antiquary, one that annihilates the essence; 
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3.3. 'Death and the antiquaries'door Thomas Rowlandson in idem, The English dance of death 
(eerste(eerste editie ca. 1795; Londen 1903). 

spotprenten,, zoals 'Death and the antiquaries' van Thomas Rowlandson. Deze 
prentt toonde de opening in 1772 van het oudste koningsgraf in Westminster 
Abbey,, de tombe van Eduard I uit 1307, door leden van de Society of Antiquaries. 
Volgenss de prent inspecteren de leden van de Society het rottende lij k van de 
middeleeuwsee koning, terwijl een geschokte priester en de dood toekijken. Het 
vergrootglass van de aap op Chardins schilderij als symbool van de pedante aan-
dachtt voor irrelevante details vinden we terug in deze Engelse prent, waar één 
vann de antiquaries een lorgnon ophoudt."9 

Dee achttiende-eeuwse satire in woord en beeld mag echter niet doen vergeten 
datt de antiquaren tijdens de Oudheid en Renaissance nog een belangrijke én 
gewaardeerdee plaats in de geschiedbeoefening hadden ingenomen. In het Rome 
vann de eerste eeuw voor Christus vertegenwoordigde Varro een politiek gemo-
tiveerdee oudheidkunde, die door tijdgenoten als Cicero verwelkomd werd als 
eenn belangrijke bijdrage aan het zelfbewustzijn van de Romeinen, vooral aan 
datt van de verdedigers van de Romeinse republiek. Tijdens de Renaissance ver-
vuldee het antiquarische onderzoek binnen en buiten Italië opnieuw een der-
gelijkee geëngageerde rol, toen antiquaren in een periode van staatsgroei, kerk-
reformatiee en humanisme de schijnwerpers gingen richten op de anciënniteit 
vann de staatkundige eenheden die zij vertegenwoordigden, van de nationale kerk 

thatt is, I cannot bring myself to the habit of minute accuracy about very indifferent points' (brief van Walpole 

aann Cole, 15-2-1782, geciteerd ibidem). 
1199 De Society had toestemming gekregen van de geestelijken van Westminster Abbey tot opening van het graf; 
naa inspectie begroeven ze de menselijke resten opnieuw. Tien dagen later werd op de vergadering van de So-
cietyciety officieel verslag uitgebracht; de koning kreeg hiervan een afschrift (Evans, A history of the Society, 154-155). 
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enn van de eigen cultuur. Zij vonden een model in het werk van Varro, een auteur 
diee vandaag de dag vrijwel niemand buiten de kringen van oud-historici en clas-
sicii  nog kent, aangezien in de moderne geschiedbeoefening geen plaats meer 
iss voor een aparte oudheidkunde en Varro daarom doorgaans niet wordt be-
schouwdd als een voorloper van de hedendaagse geschiedschrijving. In over-
zichtenn van de geschiedenis van de geschiedschrijving gaat de aandacht uit naar 
klassiekee historici als Thucydides of Tacitus, en ook in literaire overzichten krij -
genn deze vanwege hun stilistische verdiensten een belangrijke plaats, terwijl an-
tiquarenn als Varro wegens het ontbreken van literaire kwaliteiten niet of nau-
welijkss aan de orde komen. Humanistische antiquaren als Buchelius, met wie 
ditt hoofdstuk begon, en Scriverius hadden evenals hun Griekse en Romeinse 
voorgangerss te maken met een literair gezien te bagatelliseren positie, verge-
lekenn met de geschiedschrijvers van hun tijd. Maar de inhoud van hun werk werd 
doorr tijdgenoten onmisbaar gevonden en gewaardeerd, zowel vanwege hun an-
tiquarischee eruditie op het gebied van het historisch onderzoek als vanwege hun 
antiquarischee bijdragen aan de beeldvorming over het verleden. 



Hoofdstukk 2 
'Autt sors, aut virtus' 
HetHet geleerdenleven vanArnoldusBuchelius (1565-1641) 

Arnolduss Buchelius (Aernout van Buchell) werd op 18 maart 1565 in Utrecht 
geborenn als bastaardzoon van een kanunnik aan het Sint-Pieterskapittel.' Zijn 
vaderr Aernt van Buchell (1505-1573) had zich niet veel gelegen laten liggen aan 
zijnn geestelijke verplichtingen en had kinderen bij verschillende vrouwen. Bu-
cheliuss verwekte hij bij Brigittajans, een Kampense drukkersdochter, bij wie hij 
all  twee dochters had,Johanna (1561-1574) en Maria (1562-1645). Niet lang na 
dee geboorte van de kleine Aernout trouwde Brigitta met een landmeter, Johan 
Adriaenss Ruysch (f 1589). Aernout en zijn zusters groeiden op in het gezin van 
hunn moeder en stiefvader in een huis aan de Utrechtse Herenstraat.-

Buchelius'' vader was een rijk man en men was er destijds van overtuigd dat 
hijhij  van plan was om een deel van zijn vermogen aan zijn kinderen na te laten. 
Naa Aernts overlijden bleek echter dat hij verzuimd had een rechtsgeldig testa-
mentt te laten opmaken, waardoor zijn onwettige nakomelingen niet in staat wa-
renn om aanspraak te maken op een aandeel in de erfenis. Tot grote frustratie 
vann de jonge Buchelius kwam zijn financiële toekomst en die van zijn zusters 
inn handen te liggen van enkele eigenmachtig optredende executeurs-testa-
mentair.. De belangrijkste executeur, een kanunnik aan de Sint-Pieter genaamd 
Johann Bogers, stelde vast dat de kinderen ieder recht hadden op slechts duizend 
gulden,, uit een enorme nalatenschap van 20.000 gulden. Het restant van de na-
latenschapp zou zijn bestemd voor armenzorg, te beheren door het Sint-Pie-
terskapittel.. De kinderen gingen in protest tegen deze beslissing en voerden ja-
renlangg processen tegen Bogers, die de betaling van de aan Buchelius en zijn 
zusterss toegewezen gelden ook nog eens traineerde.' 

Inn zijn studententijd ervoer Buchelius zijn afhankelijkheid van Bogers, die hij 
eenn handlanger van de duivel noemde, als zeer vernederend. De problemen rond 
dee erfenis droegen er aan bij dat hij zich in deze periode overbewust was van 
zijnn onechte afstamming.4 Hij wapende zich tegen de situatie door zijn eigen 
'adellijke'' stamboom uit te zoeken - hij was bijzonder trots op de afstamming 
vann zijn grootmoeder van vaderszijde, de edelvrouwJudith van Zuylen van Bla-

11 Ken uitvoerige biografie van Buchelius met nadruk op zijn religieuze ontwikkeling is te vinden in Pollmann. 
EenEen andere weg. 
22 Ibidem, 39. 46 e.v. 
33 Pas vanaf de jaren tachtig of negentig kreeg Buchelius eindelijk zijn deel uitgekeerd; in 1597 merkte hij op 
daarr zestig gulden perjaar uit te betrekken. Ibidem, 48, 257 n. 35. 
44 Ibidem, 48, 55. 
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senburchh en Tuil - en door prat te gaan op zijn persoonlijke culturele en in-
tellectuelee ontwikkeling, op zijn 'aristocratie van de geest'.' Ook liet hij zijn af-
komstt van vaderszijde officieel wettigen, maar dit gebeurde waarschijnlijk voor-
alal met het oog op de afwikkeling van de erfenis." Hij rustte zijn eerste album ami-
corumcorum (een onder studenten in deze tijd gebruikelijk 'vriendenboek' waarin zij 
beroemdee geleerden en medestudenten een gedicht of ander aandenken lie-
tenn optekenen) bij wijze van 'visitekaartje' uit met een prachtige tekening van 
hett familiewapen van de Buchells. Daarbij noteerde hij ook zijn eigen devies 
AutAut sors, aut virtus, 'Of fortuin, of deugd': Buchelius zou zijn leven niet door de 
grilligheidd van de fortuin laten bepalen, zo had hij zich voorgenomen, maar zijn 
levenn richting geven door een deugdelijk leven te leiden en zijn intellectuele 
capaciteitenn te ontplooien.7 

Voorall  wat dit laatste voornemen betrof voegde Buchelius de daad bij het 
woord.. Zijn moeder en stiefvader hadden hem naar de universiteit van Leiden 
gestuurdd opdat hij daar een graad in de rechten zou behalen, ter voorbereiding 
opp een toekomstige loopbaan als jurist of bestuurder. Buchelius trok zich ech-
terr weinig van deze plannen aan en stelde zijn promotie zo lang mogelijk uit. 
Hijj  wist zijn moeder en stiefvader zelfs zover te krijgen dat zij hem, nog voor-
datt hij een graad had behaald, maar liefst tweemaal een buitenlandse studie-
reiss lieten maken. Het zou nog geruime tijd duren voordat Buchelius zich kon 
neerleggenn bij de noodzaak een beroep aan te nemen en een burgermansbe-
staann op te bouwen/ Na thuiskomst van zijn tweede studiereis was hij eerst een 
paarr jaar werkloos, een tijd die hij besteedde aan zijn eerste oudheidkundige 
optekeningen,, totdat hij in 1590 een geschikte post gevonden meende te heb-
benn als secretaris van de eerste edele van Holland, Walraven van Brederode in 
Denn Haag. De omgang met de adel viel Buchelius echter zwaar tegen, want hij 
werdd in deze kringen minder serieus genomen dan hij op grond van zijn afkomst 
hadd gehoopt. Hij klaagde in zijn brieven aan familieleden en vrienden steen en 
beenn over de decadentie van het hofleven, zijn geringe inkomen, de misken-
ningg van zijn intellectuele capaciteiten en het feit dat hij niet bij zijn heer aan 
tafell  mocht eten. Uiteindelijk raakte hij zelfs zo gedesoriënteerd dat hij begin 
15911 een einde aan zijn leven probeerde te maken door giftige paddestoelen 
enn arsenicum in te nemen.' 

Bucheliuss herstelde en vertrok in mei van hetzelfde jaar naar een nieuwe adel-
lijk ee werkgever, Johannes van Hornes, heer van Boxtel. Ondanks de prettiger 
omstandighedenn in dienst van Hornes, die beter betaalde dan Brederode en 
zijnzijn secretaris bovendien toestond samen met hem te dineren, vertrok Buche-

55 Ibidem, 48, 55, 63, 258 n. 37; zie over het humanistische idee van de nobililas literaria Stegeman, 'Patronage 
enn dienstverlening', 183. 
66 Polhnann, Een andere weg, 48, 258 n. 38; zie ook Vermeulen, Legitimatie". 
77 Kunstbibliothek Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz te Berlijn, ras, Lipp. OZ 3, fol. 3r; Pollmann, 
EertEert andere weg, 70-71 (zie ook 53-55, 77-82). Zie over Buchelius' beide alba amieorum ook Vignau-Wilberg, 'Die 
albaa amieorum'. 
88 Pollmann, Esn andere weg, 55. 
99 Ibidem, 77-82; 'Gommentarius' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 798, 2 dln) II , fol. 131r. 
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liuss nog geen jaar later, in april 1592.'" Hij had inmiddels besloten zijn leven 
eenn andere koers te geven: 'Buchelius, die in hoge adellijke kringen nooit kon 
meetellen,, was verstandig en sloot zich aan bij de Utrechtse bourgeoisie', schreef 
zijnn biografe Judith Pollmann.11 Hij vroeg promotie in de rechten aan bij de uni-
versiteitvann Leiden, ten einde zich als advocaat te kunnen inschrijven aan het 
Hoff  van Utrecht. De reden hiervoor was dat hij een mogelijk huwelijk in het 
vooruitzichtt had met Claesje van Voorst (1564-1644), een zeer bemiddelde we-
duwe.. Op 6 februari 1593 behaalde hij 'satis solide', dat wil zeggen met een ma-
geree voldoende het licentiaat, na 'timide' afgelegde examens over passages uit 
Romeinsee rechtsteksten en de door hem ingeleverde stellingen.12 Op 1 april 1593 
legdee hij vervolgens de eed af aan het Hof. Enkele weken later werd de huwe-
lijksovereenkomstt getekend, en op 8 mei trouwde hij met Claesje in de Utrecht-
see Geertekerk. Het echtpaar vestigde zich op de Nieuwe Gracht, samen met Claes-
jess vierjarige zoontje Jacob.1S Eenjaar later werd Aernt (1594-1611) geboren, 
hett enige kind van Buchelius en Claesje samen. 

Hett huwelijk met Claesje bracht in meer opzichten een nieuwe start voor Bu-
chelius.. Claesje was protestant, en al snel zou ook Buchelius, die katholiek was 
geborenn en getogen in het Utrecht van vóór de Reformatie en Opstand, een 
bezoekerr worden van de gereformeerde kerk.14 Sindsdien werden Buchelius' re-
ligieuzee en politieke voorkeuren beïnvloed door het wel en wee van Claesjes con-
traremonstrantsee verwanten, van wie de carrière verbonden zou raken met stad-
houderr Maurits: Buchelius' Hollandse zwager Everardus Vorstius werd diens lijf -
arts,, en enkele jongere Utrechtse verwanten dankten hun plaatselijke be-
stuursambtenn aan het ingrijpen van de stadhouder in de samenstelling van het 
stadsbestuurr in 1618.B Zo kwam Buchelius na verloop van tijd in kringen van 
dee Utrechtse politieke elite te verkeren. Zelf bleef hij werken als advocaat. Bu-
cheliuss en Claesje waren niet uitzonderlijk rijk, maar wel zeer welgesteld, voor-
all  dankzij het vermogen van Claesje. Zij kwam uit een gegoede ambachts- en 
koopmansfamilie,, maar haar aanzienlijke vermogen had zij vooral te danken 
aann de nalatenschap van wijlen haar echtgenoot, een welvarende koopman die 
tevenss raadslid en thesaurier van de stad Utrecht was geweest.16 Buchelius merk-
tee een aantal jaren na zijn huwelijk op dat haar kapitaal zo groot was, dat het 
gezinn met gemak alleen daarvan zou kunnen leven.17 Zijn eigen financiële in-
brengg in het huwelijk viel vergeleken met die van Claesje in het niet. Hij bracht 

100 Pollmann, Ken andere weg, 82. 
111 Ibidem, 92. 
122 Ashmann, Collegia, 483; de aldaar geciteerde beoordeling is afkomstig nit het dagboek van de hoogleraar 
inn de rechten Everardus Bronchorst. Buchelius' licentiaatsdisputatie bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek 
Leiden,, ASF 347. 
133 Pollmann, Ken andere weg, 93, 271, n. 139. Ze verhuisden tweemaal, naar de nabijgelegen Herenstraat en 
Oudee Kamp. 
144 Ibidem, 102-108. 
155 Ibidem, 130-140. 
166 Claesje huwde in 1587 met Valentijn van der Voort (gest. 1591) in gemeenschap van goederen (ingaande 
eenn jaar na de huwelijkssluiting). Haar bruidsschat bedroeg toen 3000 gulden; Van der Voort bracht zijn ge-
helee kapitaal in. Ibidem, 91-92 en 270. n. 126. 
177 Ibidem, 91 en 270. n. 128. 
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4.4. Arnoldus Buchelius op vijfenveertigjarige leeftijd en zijn vrouw Claesje van Voorst door Pau-
luslus Moreelse (1610). Centraal Museum, Utrecht. 

natuurlijkk inkomsten uit zijn advocatuur in, en hij had een aandeel in de nala-
tenschapp van zijn stiefvader, die enkele jaren voor Buchelius' huwelijk was ge-
storven,, en van zijn natuurlijke vader. Deze erfenis bracht echter niets dan te-
leurstellingen.. Buchelius had Claesje bij het opmaken van de huwelijkse voor-
waardenn een toekomstige vergroting van zijn aandeel in de nalatenschap van 
zijnn vader in het vooruitzicht gesteld, maar deze hoop bleek naderhand geheel 
ongegrond.. Ook meende Buchelius lange tijd een riante erfenis in het voor-
uitzichtt te hebben vanwege zijn oom Hubert van Buchell (1513-1599), die uit-
eindelijkk echter de hele familie zou onterven.18 

Inn 1611 verloren Buchelius en Claesje hun zoon Aernt, die niet lang na zijn 
zeventiendee verjaardag plots hevig ziek werd en overleed. Buchelius liet on-
middelijkk hierop zijn inmiddels bijna twintigjarige advocatenpraktijk voor wat 
zee was. Hij trok zich gedesillusioneerd terug in zijn studeerkamer om zich voort-
aann volledig op zijn oudheidkundige onderzoek te storten, nu hij toch geen zoon 
meerr had voor wiens toekomst gezorgd moest worden.1-' Claesje was het hier ei-
genlijkk niet mee eens, en na een aantal ambtelozejaren zou Buchelius onder druk 
vann zijn schoonfamilie, zeer tegen zijn zin, vanaf 1619 toch nog optreden als be-
windhebberr in de Amsterdamse kamer van de Verenigde Oostindische Com-
pagnie.. Al na twee jaar hield hij dit lucratieve ambt echter voor gezien.2" De ver-
iss Ibidem, 91-92, 270-271. n. 128-130. 
199 Ibidem, 132-138. Zijn stiefzoon Jacob zou in 1617 overlijden; deze was toen al een getrouwd man. 
200 Zijn honorarium bedroeg 800 gulden per jaar: ibidem, 209. 
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wachtingg van zijn zwager Everardus Vorstius dat Buchelius wel enige tijd nodig 
zouu hebben om aan zijn nieuwe baan te wennen omdat 'de conversatie by coop-
luijdenn ende geleerde luijden vrije wat verschillende' was, maar dat hij zoetjes 
aann wel zijn 'voorige stil leven' zou vergeten, bleek te optimistisch.-1 Buchelius 
volharddee in zijn besluit om zijn tijd voortaan aan de studiën te besteden. Hij 
werdd in de jaren twintig nog tweemaal beroepen als ouderling van de gerefor-
meerdee kerk, een tijdrovende en onbetaalde post, en hij trad tevens een tijdlang 
opp als regent van het tuchthuis, waar een geringe vergoeding tegenover stond. 
Ditt gebeurde in de periode dat zijn verwanten in Utrecht op de magistraatskussens 
warenn terechtgekomen. Als Buchelius had gewild, had hij kunnen profiteren van 
dezee nieuwe situatie. Uit zijn correspondentie blijkt echter dat hij in deze jaren 
eenn aanbod tot aanstelling als raadsheer aan het Hof van Utrecht juist had af-
gewimpeld.222 Protesten van de familie nam hij op de koop toe. Van 1611 tot zijn 
doodd op 15 jul i 1641, dus van zijn zesenveerdgste tot zijn zesenzeventigste, wist 
hijj  een zo ambteloos mogelijk geleerdenbestaan vol te houden. 

School-- en studiejaren 

Dankzijj  het feit dat Buchelius op latere leeftijd besloot een dagboek aan te leg-
genn waarin hij ook zijn jeugdherinneringen optekende, zijn we uitzonderlijk ge-
noegg op de hoogte van enkele aardige gegevens over zijn vroegste scholing. In 
ditt dagboek lezen we dat hij tijdens een tweejarig verblijf van zijn familie in Go-
rinchem,, vlak voor zijn zesde verjaardag, begonnen was het alfabet te leren le-
zen.. Hij droeg iedere dag een leitje met het ABC aan zijn buikriem, zodat de 
letterss voortdurend in het zicht zouden zijn.25 Anderhalfjaar later, toen de fa-
mili ee inmiddels was teruggekeerd in Utrecht, ging Buchelius daar naar een bij-
schooltjee waar hij onder de hoede van meester Dionysius, door de leerlingen 
Dicduijmm genoemd, leerde lezen en bidden: een kruisje slaan, danken voor het 
eten,, het Onze Vader, Ave Maria en Confiteor opzeggen, psalmen zingen. Op 
eenn volgend schooltje werd hij door meester Hector Caeculus zo hard geslagen 
datt zijn moeder hem van school afhaalde. In deze tijd kreeg hij les van een schrijf-
meester,, die hem ook het lastige karwei zijn eigen pennen te snijden leerde. 

Hett was inderdaad gebruikelijk dat kinderen op ongeveer hun zesde jaar voor 
hett eerst naar school gingen om te leren lezen, schrijven en rekenen. Vervol-
genss stuurde de sociale en intellectuele elite haar zonen, indien die op een aca-
demischee opleiding moesten worden voorbereid, naar een Latijnse school. Aan 
dezee school stond het onderwijs geheel in het teken van het vloeiend leren le-
zen,, schrijven en spreken van de klassieke talen, Latijn en vaak ook Grieks. Bu-
cheliuss werd door zijn moeder en stiefvader in 1574 naar de gerenommeerde 
Utrechtsee Hieronymusschool gebracht. Hoewel de school niet ver van huis lag, 
gingg hij in de kost bij een van de kanunniken van de Sint-Pieter. 

211 Ibidem, 165. 
222 Ibidem, 105-166. 
233 'Commentarius' I. fol. 93r. 
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Bucheliuss noteerde later in zijn dagboek niet veel te hebben opgestoken in 
ditt schooljaar. Dit weet hij zelf aan de verderfelijke invloed van ene Johannes 
Orschotanus,, die was aangesteld om Buchelius met zijn schoolwerk te helpen 
enn naar school te brengen, maar hem in plaats daarvan meenam naar het veld 
buitenn de stadsmuren om daar kaart te spelen. Twee jaar later verhuisde Bu-
cheliuss echter naar Arnhem, omdat stiefvader Johan Ruysch was aangesteld tot 
landmetervann Gelre. Buchelius vervolgde zijn opleiding aan de plaatselijke La-
tijnsee school. Toen hij hiervan de zesde naar de vijfde overging - de klassen-
hiërarchiee was omgekeerd aan de moderne - was hij de beste van zijn klas. Vol-
genss de gewoonte vierde hij dit door de rector een gouden en een zilveren munt 
aann te bieden, terwijl hij zelf een prijsboek won. Zijn ouders trakteerden de rec-
torr vervolgens op een feestmaal. Eind 1578 keerde de familie weer terug naar 
Utrecht,, liet volgende jaar bezocht Buchelius opnieuw7 de Hieronymusschool. 
Ditmaall  trof hij het beter. Hij sloot een hechte vriendschap met de ongeveer 
evenn oude Johannes de Witt (ca. 1566-1622), die net als Buchelius in de loop 
derr jaren sterk geïnteresseerd zou raken in geschiedenis, oudheden en reizen. 
Inn zijn dagboek noteerde Buchelius dat hij in deze jaren in de vijfde Latijnse 
syntaxiss leerde uit het berijmde handboek van Macropedius, een oud-rector van 
dee school; in de vierde onderwees men hem in de basisbeginselen van de poë-
ziee en de retorica en van het Grieks, en in de derde in die van de dialectiek.-' 
Hijj  verliet de school in september 1581; in de tijd die hem restte voorafgaand 
aann zijn inschrijving aan de universiteit volgde Buchelius nog privaatonderwijs 
rekenenn en Frans.' Ook oefende hij zijn stijl in Latijnse poëzie en proza, on-
derr andere door zich te verdiepen in teksten van klassieke geschiedschrijvers, 
waaruitt hij uittreksels maakte."" 

Inn maart 1583 vertrok Buchelius, inmiddels achttien jaar oud, naar Leiden 
omm daar aan de universiteit rechten te gaan studeren. Zijn moeder en stiefva-
derr lieten zich in hun pogingen hem te overreden de rechtenstudie serieus te 
nemenn bijstaan door Hendrik van der Vecht, een verre verwant uit Kampen, ka-
nunnikk aan het Sint-Maartenskapittel en bovendien zelf juristen broer van een 
Utrechtsee burgemeester. Van der Vecht diende Buchelius te overtuigen van het 
nutt van de juristenopleiding en hield een oogje op de voortgang van zijn stu-
die.. Op de rechtenstudie werd door vele studenten neergekeken als een brood-
studie,, waar regentenzoontjes werden voorbereid op een toekomstige politie-
ke,, juridische of ambtelijke carrière. Het ventileren van weerzin tegenover de 
rechtspraktijk,, tegenover het gesloof en gedraai van juristen in weinig ver-
heffendee kwesties als echtelijke ruzies en de verdeling van erfenissen, was een 
geliefdee topos onder humanisten.-7 Buchelius zou er op veel oudere leeftijd weer 
opp inhaken, toen hij in een van zijn brieven zijn weigering raadsheer aan het 
Hoff  van Utrecht te worden motiveerde, en schreef het aanbod te hebben af-

244 'Commentarius' I, fol. 118r, 121 r, 124r; Pollmann, Een andere weg, 51-52. Zie over het belonen van goede 
leerlingenn Spoelder. Prijsboeken. 
255 'Commentarius' I, fol. 128v, 130v. 
266 Pollmann, Een andere weg, 52. 
277 Ibidem, 134, 283, n. 27. 
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gewimpeldd omdat hij verschoond wenste te blijven 'van twee kwaden, namelijk 
andermanss hebzucht en ambitie'.-" 

Tijdenss Buchelius' studieverblijf in Leiden was Hugo Donellus (1527-1591) 
aangesteldd als hoogleraar in de rechten. Donellus was één van de belangrijke-
ree vertegenwoordigers van de zestiende-eeuwse Franse school van rechtsge-
leerden,, die zich onder leiding van Jacques Cujas (1522-1590) waren gaan toe-
leggenn op onderzoek naar de geschiedenis van het Romeinse recht, waarmee 
zijj  de door Italiaanse humanisten geïntroduceerde filologische methode ver-
derr verfijnden.29 Bovendien stond in Buchelius' tijd de letterenfaculteit onder 
leidingg van Justus Lipsius (1547-1606) uit Leuven, die in Leiden optrad als hoog-
leraarr van 1578 tot 1591. Lipsius was onder filologen beroemd als Tacitusken-
ner.. Ruim dertig jaar lang heeft hij zich bezig gehouden met het verbeteren van 
dee tekst van Tacitus' Annates en Historiae; acht edities deed hij verschijnen, met 
steedss weer nieuwe varianten en verbeteringen. Lipsius' filologie-onderwijs maak-
tee grote indruk op de Utrechtse student. Bijna vijftigjaar later noemde Buchelius, 
inn een brief aan de Haarlemse stadsbeschrijver Samuel Ampzing, de Leidse hoog-
leraarr nog steeds 'mijn hoogst politieke leermeester Justus Lipsius'3", en haalde hij 
herinneringenn op aan diens colleges. De in deze brief vermelde anekdote over 
Lipsius'' colleges is zo aardig, en de daaraan verbonden bespiegeling van Bu-
cheliuss zo typerend voor het historisch inzicht dat hij zelf wist te ontwikkelen, 
datt we er hier wat langer bij blijven stilstaan. 

Inn de bewuste brief waarschuwde Buchelius Ampzing tegen de onechtheid 
vann vele middeleeuwse oorkonden, die een goede filoloog kon ontmaskeren door 
tee zoeken naar passages waar vervalsers onwillekeurig sporen van 'zeden en ge-
woonten'' uit hun eigen tijd in de gefabriceerde teksten hadden achtergelaten.11 

Vervolgenss kwam Buchelius te spreken over hetgeen Lipsius hem ooit had ge-
leerdd over Pietro Bembo (1470-1547), die zo'n puristische filoloog was geweest 
datt hij juist op omgekeerde wijze in anachronismen was vervallen: Bembo had 
namelijkk in zijn Historici Veneta ('Venetiaanse geschiedenis') de vroegste ge-
schiedeniss van zijn woonplaats in gepast ciceroniaans Latijn beschreven, maar 
wass dit 'gouden' Latijn blijven bezigen bij de beschrijving van de latere ge-
schiedenis,, waardoor hij op gekunstelde wijze laat-Romeinse en middeleeuwse 
begrippenn als episcopus ('bisschop') of ecclesia ('kerk') vermeed en die verving 
doorr archaïsmen.1' Buchelius verzuchtte in dezelfde brief dat, anders dan deze 

288 Buchelius aan Van Beverwijck, 00-00-1636: 'duobus istis malis avaritia scilicet et ambitkme alienorum'. 
299 Over de Franse rechtsschool (mos gallic us): Skinner, The foundations I. 106, 205-208; Pocock, The ancient con-
stitution,stitution, 1-29; Kellev, Foundations; zie ook hoofdstuk 1, p. 43. 
300 'politirotaton vlrum praeceptorem olim ineum' (mijn cursivering, ST.): een speelse verwijzing naar Lipsius' 
Politica.Politica. Buchelius aan Samuel Ampzing. [25-12]-1630. Ook in zijn dagboek liet Buchelius zich lovend over Lip-
siuss uit: 'dommentarius" I, fol. 134r. 
311 Zie hierover ook hoofdstuk 7, p. 282-285. 
322 Dergelijke uitwassen van het ciceronianisme (de opvatting dat alleen Cicero's Latijn zuiver klassiek Latijn 
was)) werden al door sommigen van de vroegste humanisten belachelijk gemaakt. In de zestiende eeuw gaf Eras-
muss een nieuwe impuls aan de kritiek, die vanaf het einde van deze eeuw werd gesterkt door de nieuwe voor-
keurr van vele humanisten voor het zogenaamde 'zilveren' Latijn van onder anderen Tacitus. Lipsius was een 
vann de belangrijkste vertegenwoordigers van deze nieuwe smaak. Reynolds en Wilson. Scribes and scholars. 164-
165;; Croll. Style, rhetoric arid rhythm, 7-44. Over Bembo zie Bouwsma, Venice, 135-139. 
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Bemboo met zijn overdosis aan historisch besef, de meeste mensen toch vooral 
eenn totaal gebrek aan gevoel voor de eigenheid van het verleden aan de dag leg-
den.. Volgens hem tekenden te veel mensen al te snel, bij het lezen van oude 
teksten,, een obelos™ aan bij zaken die hun niet dadelijk als vertrouwd voorkwa-
menn - vooral wanneer die zaken de eigen belangen niet dienden, merkte hij 
hierbijj  droogjes op. En te veel geschiedschrijvers beschreven het verleden als-
off  het hun eigen tijd betrof. 'Ieder tijdperk heeft zijn gewoonten, zijn ceremo-
niën,jaa zelfs zijn lotsbestemmingen, en ook zijn schrift, zijn lettertype, zijn schrijf-
stijl',, wist de oude Buchelius. 'Wie blind is voor het onderscheid daarin, zal on-
vermijdelijkk de waarheid in duisternis verhullen.'u 

Ongeveerr een halfjaar na zijn inschrijving in Leiden keerde Buchelius alweer 
terugg naar Utrecht, in verband met de afwikkeling van de erfenis van zijn va-
der.. Het volgende jaar, in maart 1584, pakte hij zijn studie opnieuw op, niet in 
Leiden,, maar aan de in dejaren 1559-1560 opgerichte contrareformatorische 
universiteitt van Dowaai, waar veel studenten uit de Republiek, vooral die van 
katholiekenn huize, hun opleiding volgden.:w In zijn dagboek noteerde Buche-
liuss dat de aanleiding om niet naar Leiden terug te gaan het overlijden van zijn 
oudee Leidse hospes was geweest. Maar wellicht was de belangrijkste reden om 
zijnn studie in Dowaai te vervolgen Buchelius' voornemen om naar Frankrijk door 
tee reizen. Eerst begeleidde zijn stiefvader hem nog naar Dordrecht; vanuit deze 
plaatss reisde Buchelius verder in het gezelschap van andere jongemannen op 
wegg naar de Waalse universiteit, onder wie Adam Verduin uit Haarlem, die een 
goedee studievriend zou worden en die hij enkele jaren later het ironische be-
richtt zou sturen over zijn Parijse bekering tot de oudheidkunde. Het verblijf in 
Dowaaii  duurde ruim eenjaar. Uit de opmerkingen in zijn dagboek blijkt dat 
Bucheliuss hier vooral colleges volgde aan de rechtenfaculteit, hoewel hij bij let-
terenn ook het geografisch-chorografische werk van Pomponius Mela las.w Ook 
schreeff  hij in zijn dagboek over zijn bewondering voor hetjezuïtencollege en 
zijnzijn geringe achting voor de Dowaaise juristen aan het college waar hij zelf on-
derwijss volgde. Met een voor humanistische studenten typerende hooghartig-
heidd stak hij de draak met hun winstbejag en hun achterhaalde, filologisch on-
verantwoordee opvattingen. Zo had een van deze juristen, professor Jacobus Be-
nignius,, hem naar eigen zeggen plaatsvervangende schaamte bezorgd, omdat 
dezee 'toen hij ons bij hem thuis college gaf over het eerste boek van de Institu-
tïonestïones [Romeinse rechtshandboeken], en er gegevens aan de orde kwamen die 
verklaardd dienden te worden vanuit de Romeinse Oudheid (waarvan hijzelf nooit 

333 Obelos (Grieks): een teken in de vorm van een horizontaal streepje dat in de marge werd genoteerd om als 
onechtt beschouwde plaatsen in teksten aan te geven. Oorspronkelijk ingevoerd door filologen die vanaf de der-
dee eeuw v.Chr. werkzaam waren in het Momeion (een beroemde bibliotheek en onderzoeksschool) te Alexandria 
enn daar de tekstoverlevering van met name Homerus' Ilias en Odyssee bestudeerden. Reynolds en Wilson, .SV17-
besbes and scholars, 6-16. 
344 Buchelius aan Samuel Ampzing, [25-12]-1630: 'Singulae aetates suos mores, ritus, sacra imo et fata habu-
eriint,, adeoque scripturam characteres et stilum; in quibus discemendis qui caecutinnt, veritati tenebras offundere, 
necessee est.' 
355 FrijhofT, 'Patterns', 66. 
366 'Commentarius 1, fol. 148v. 
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ookk maar iets had geproefd), terstond zijn toevlucht nam tot het bekende axio-
maa van barbaarse juristen dat die zaken niets bijdragen aan het geldelijk gewin. 
Hett beschaamt en verdriet mij te zijn geboren in deze tijd, waarin helemaal niets 
anderss wordt onderwezen dan hetgeen tot winst strekt en regelrecht aanstuurt 
opp het stillen van de grootste ambitie of van het verlangen der onverzadigbare 
hebzucht'/7 7 

Leerschooll  in Parij s 

Inn juni 1585 reisde Buchelius verder naar Parijs waar hij bleef tot mei 1586. Hier 
bezochtt hij de Sorbonne, waar hij het onderwijs erg scholastiek vond.w Veel be-
langrijkerr dan de kennismaking met de Parijse universiteit was echter Buche-
lius'' introductie in het oudheidkundige veldwerk onder de hoede van Philips 
vann Wingen, zoals in hoofdstuk één al aan de orde kwam. Van Wingen leerde 
Bucheliuss Romeinse en middeleeuwse oudheden op te merken en na te teke-
nen,, en te beoordelen uit welke periode de monumenten afkomstig waren, waar-
bijbij  onder andere het handboek van de Romeinse architect Vitruvius werd ge-
bruiktt en een beroep werd gedaan op Buchelius' vermogen om middeleeuwse 
inscriptiess in kerken en kloosters te lezen en dateren.59 Deze ervaring viel op 
vruchtbaree bodem bij Buchelius, die alsjongejongen al door zijn stiefvaderjo-
hann Ruysch nu en dan was meegenomen naar diens werk als landmeten Bij die 
gelegenhedenn had hij zijn stiefvader kunnen observeren wanneer die percelen, 
stadsdelen,, wegen, gebouwen, enzovoorts nauwkeurig beschreef en in kaart 
bracht."1 1 

Bucheliuss kwam waarschijnlijk in contact met Van Wingen dankzij de uit Brug-
gee afkomstige, in Parijs wonende Ludovicus Carrio (1547-1595). Buchelius had 
Carrioo ontmoet op zijn doortocht naar de Franse hoofdstad. Er was dadelijk stof 
tott gesprek, want Buchelius' oude leermeester Lipsius bleek een goede kennis 
vann Carrio en bovendien had de Utrechtse student in Dowaai Carrio's filologi-
schee publicaties bestudeerd. Eenmaal in Parijs gearriveerd, nam Carrio Buchelius 
meee naar Romeinse en middeleeuwse bezienswaardigheden en introduceerde 
hijj  hem bij belangrijke geleerden, onder wie André Thevet, de historiograaf en 
'gardee des curiosités' van de Franse koning. Ook bezocht Buchelius een aantal 
kerk-- en kloosterbibliotheken, waar men hem oude manuscripten liet zien zo-
datt hij de kans kreeg zijn paleografische kennis te vergroten. Buchelius noteerde 

377 'Commentarius' I, fol. 144r-14!ïv; citaat op fol. 148r: 'Cum praelegeret Benign [i]us Jacobus nobis domi suae 
primumm librum Institutionum juris, et quaedam occurrereni ex antiquitate Romana explicanda, cujus ipse ne 
micamm quiclem unquam gustaverat, confugiebat illic o ad commune barbarorumjuristarum axioma, nihil ad rem 
lucrandamm facere illa, I 'udetet certe poenitet me boe seculo natum, quo nihil omnino discitur, nisi quod facial 
add farinam et recta tendat vel ad ambitionis fasiigium vel ad avaritiae inexplebilis desiderium sedanduin.' 
388 'Commentarius' I, lol. 192v. 
399 'Acta diurnain itinere Gallko et Italico' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ras. 1640), fol. 81r en 90v over 
Vitruvius. . 
400 Zie over de grote betekenis van landmeters voor de ontwikkelingvan het oudheidkundige veldwerk en van 
dee chorografie in vroegmodern Engeland Mendyk, 'Speculum Britannia?', 57-81. 



70 0 'Autt sors, aut virtus' 

5.5. Graftomben van de zesde-eeuwse Merovingerkoning Chilperic en zijn vrouw Fredegunde. Te-
keningenkeningen in Buchelius' album 'Commentarius'. Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 798', fol. 
189v-190r. . 

bijj  een van deze bezoeken dat de monniken de kostbare perkamenten hand-
schriftenn lieten verstoften en niet goed wisten wat ze in huis hadden. Hier kreeg 
hij ,, behalve een handschrift van de Frankische kroniek van Aimo van Fleury, 
onderr andere een manuscript te zien waarvan hij zag dat de kaft gemaakt was 
vann een ouder handschrift, waarin hij de naam van Varro wist te onderscheiden. 
Bucheliuss bezocht ook de beroemde basiliek van Saint-Denis, waar hij de graf-
tombenn van vrijwel alle Franse koningen sinds de vroege Middeleeuwen kon be-
wonderen.. Hij maakte tekeningen van de grafmonumenten met beeltenissen 
vann de vorsten, en legde een lijst aan met de namen van de eerste Merovinger 
Chlodioo (429-447) to ten met Frans II (1559-1560) .4' 

Bucheliuss was voortaan niet meer te stoppen. Op de weg terug naar Utrecht 
inn mei 1586 bezocht hij de grote kathedraal van Rouen, om ook daar oudheid-
kundigee aantekeningen te maken.42 Dat hij zo gegrepen was geraakt door niet 
alleenn Romeinse, maar ook middeleeuwse oudheden was de grote winst van zijn 

411 'Acta diurna in itinere Gallico et Italico', fol. 6r over het bezoek aan Saint-Denis; 'Commentarius' I, fol. 
167r-vv met de lijst Franse koningen; ibidem, 189r-v over het bibliotheekbezoek en Varro. De Parijse aanteke-
ningenn in de 'Commentarius' zijn in 1900 uitgegeven onder de titel Description de Paris. Zie over Carrio: Rey-
noldss en Wilson, Scribes and scholars, 180; Grafton, Joseph Scaliger, 191-192; Heesakkers, Een netwerk II , 129-131. 
422 'Commentarius' I, fol 206v. 
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verblijff  in Parijs. Aan de letterenfaculteit in Leiden, waar het filologische onderwijs 
dee belangstelling voor klassieke geschiedenis en oudheden begunstigde, werd 
Bucheliuss samen met zijn medestudenten ongetwijfeld attent gemaakt op spo-
renn van de Romeinen in de Lage Landen. Buchelius deed in ieder geval in zijn 
lateree dagboek verslag van een tocht met wat Leidse studiegenoten naar het strand 
vann Katwijk, waar vergeefs werd gezocht naar sporen van een verdronken Romeins 
fort,, de 'Brittenburg'. Ook wist hij aan te tekenen dat in de omgeving van Lei-
denn vaak oudheden werden gevonden, volgens hem de sporen van een grote an-
tiekee nederzetting. Hij noteerde dakpannen met inscripties van Romeinse le-
gioenenn te hebben gezien in een plaatselijke herberg, en weidde vervolgens uit 
overr de in de werken van Cornelius Aurelius en Gerard Geldenhouwer vermel-
dee antieke inscripties waarin het verbond tussen Romeinen en Bataven zou wor-
denn gememoreerd. Tevens beschreef hij een bezoek aan de resten van het na-
bijgelegenn Benedictijner nonnenklooster van Rijnsburg, waarvan hij wist dat het 
vroegg in de twaalfde eeuw door gravin Petronella was gesticht en dat het op be-
treurenswaardigee wijze was verwoest door oorlogshandelingen van 'Bataven' en 
Spanjaarden.. Maar verder was zijn opmerkingsgave hier beperkt gebleven tot de 
schoonheidd van de ruïnes.'3 Ook op zijn aansluitende tocht naar Dowaai was hij 
niett geïnteresseerd geweest in middeleeuwse grafmonumenten en dergelijke, hoe-
well  hij met zijn reisgezelschap wel de nodige kerken had bezocht. In zijn dag-
boekk zou hij later opmerken dat hij er achteraf spijt van had dat hij geen aan-
tekeningenn had gemaakt over in een Zeeuwse kerk bezichtigde grafmonumen-
tenn en beelden 'omdat ik toen geen belangstelling had voor die zaken'.44 

Buchelius'' Parijse ervaringen laten zien dat studenten in deze tijd hun be-
langrijkstee intellectuele inspiratie vaak niet aan de universiteit opdeden. De hu-
manistischee universiteit leidde namelijk niet op tot wetenschappelijk onder-
zoeker,, maar bood een internationaal georiënteerde opleiding die de studen-
tenn een op de klassieken gebaseerde 'beschaving' bijbracht, ter voorbereiding 
opp een carrière in de kerk, de regering, de ambtenarij of de vrije beroepen. Een 
zogenaamdee Grand Tour vulde deze opleiding vaak aan: een studiereis langs 
Europesee humanistische centra, bedoeld om de toekomstige regenten juristen, 
ambtenarenn en predikanten wereldwijs te maken en ze de in de internationa-
lee gemeenschap op prijs gestelde omgangsvormen aan te leren. Deze Grand Tour 
steldee de werkelijk intellectueel geïnteresseerde studenten ondertussen in de 
gelegenheidd om grote buitenlandse geleerden te ontmoeten. Bovendien kon-
denn de Nederlandse studenten, voor wie in eigen land de klassieke erfenis vrij-
well  onzichtbaar bleef, hun hart ophalen in zuidelijker streken waar de Romeinse 
Oudheidd nog zo monumentaal aanwezig was. Buchelius genoot van dit alles. Van-
aff  april 1587 was hij alweer voor de tweede maal op studiereis, naar Duitsland 
enn Italië dit keer. Hij bracht onderweg diverse steden een kort bezoek en ver-
bleeff  drieënhalve maand in Rome. In jul i 1588 was hij terug in Utrecht.'3 

433 'Commentarius' I, fol. 135v, 133v, 136r. Zie ook Dijkstra en Ketelaar, De Brittenburg. 
444 'Commentarius' I, fol. 143r: 'ut turn earum rerum incuriosus'. 
455 Pollmann, Een andere weg, 70-75. De Italiaanse aantekeningen in het 'Commentarius' zijn in 1902 uitgege-
venn onder de titel Iter Halicum. 
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6.. De Engelenburcht in Rome. Tekening in Buchelius' album 'Commentarius'. Universiteitsbi-
bliotheekbliotheek Utrecht, ms. 7982, fol. 30v. 

Dagboekk van een antiquaar 

Inn de jaren die volgden op de thuiskomst van zijn eerste studiereis naar Parijs 
inn mei 1586 had Buchelius de lessen in het oudheidkundige veldwerk die hij 
vann Carrio en Van Wingen had gekregen, op eigen gezag in praktijk gebracht 
inn de omgeving van Utrecht. Vervolgens kon hij zich nog eens uitleven tijdens 
zijnn tweede studiereis in de jaren 1587-1588 door Duitsland en Italië. Tijdens 
dezee reizen maakte hij in verschillende aantekenschriften notities over allerlei 
historischee en andere bezienswaardigheden en vervaardigde hij schetsen van 
oudhedenn - en soms ook van mensen in opvallende klederdrachten.46 Na zijn 
tweedee thuiskomst in Utrecht, in juli 1588, had Buchelius twee jaar lang niets 
omm handen. Hij woonde in bij zijn moeder en vanaf 1589, nadat zijn stiefvader 
wass overleden, bij zijn oudere halfzuster Geertruid, een dochter van Aernt van 
Buchelll  en diens dienstmeid Agniet.17 Buchelius benutte deze werkloze jaren 
doorr een aanvang te maken met de uitwerking van zijn reisnotities, in een twee-
deligg netschrift dat hij de titel 'Commentarius rerum quotidianarum' gaf. De 
volledigee titel luidde: 'Journaal van dagelijkse aangelegenheden, waarin - be-

466 Tekeningen van klederdrachten zijn te vinden in de 'Commentarius' en Buchelius' alba amicorum. Zie over 
dee antiquarische belangstelling voor volkskunde Frijhoff, 'Volkskundigen vóór de volkskunde?'. 
477 Pollmann, Een andere weg, 47, 103. 
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halvee reizen door diverse streken, de situering van steden en dorpen, de oud-
heden,, heersers, instituties en leefgewoonten -vele exempels voorkomen van 
zakenn die in zowel het openbare als het persoonlijke leven plegen plaats te vin-
den.. Ze zullen voor de lezers nuttig of tenminste niet onaangenaam zijn, al naar 
gelangg ieders aard'.4* 

Dee 'Commentarius' heefteen complexe structuur.+'' Uit het in december 1588 
inn Utrecht ondertekende voorwoord aan de lezer ('Praefatio') blijk t dat in Bu-
chelius'' optiek de 'Commentarius' in essentie een reisbeschrijving bevatte, en 
well  in de eerste plaats - naar Buchelius' eigen zeggen - de beschrijving van zijn 
persoonlijkee levensreis/1" Een groot deel van het album werd door Buchelius dan 
ookk ingericht als een dagboek, dat hij combineerde met memoires waar het ging 
omm de periode vóórdat hij was begonnen met het bijhouden van zijn weder-
waardigheden.. De tekst van de combinatie dagboek-me moires kreeg als kop 'Dia-
rium'' en bestond uit per maand geordende aantekeningen, die met terugwer-
kendee kracht aanvingen in het jaar 1560. Buchelius vermengde zijn persoon-
lijk ee aantekeningen echter met notities van algemener aard. Hierdoor pre-
senteerdee hij met zijn 'Diarium' tevens annalen (jaarboeken') van de belang-
rijkstee gebeurtenissen in Utrecht en de Nederlanden, te beginnen in het jaar 
1560,, vijfjaar voor zijn geboorte. Daarbij valt op dat Buchelius bij ieder kalen-
derjaarr de zittende burgemeesters van Utrecht en eventueel de overige magi-
stratenn vermeldde, geheel naar het voorbeeld van de Romeinse annalistiek. Soms 
hadd hij er ruimte voor opengelaten, maar niet ingevuld. Buchelius heeft zijn 
'Diarium'' bijgehouden tot het jaar 1599.'' 

Inn het kader van de combinatie dagboek-memoires bevatte zijn album ook 
hett verslag van zijn Franse, Italiaanse en Duitse studiereizen, of liever gezegd 
vann zijn veldwerk, aangezien oudheidkundige en - incidenteel - volkskundige 
notitiess in Buchelius' reisverslag centraal stonden. In zijn 'Praefatio' beriep hij 
zichh op Griekse en Romeinse voorbeelden: de 'cosmografen' - zoals Buchelius 
zee noemde - Strabo, Ptolemaeus, Pomponius Mela, Plinius en Solinus, en schrij-
vendee veldheren als Caesar en Augustus. Tevens verwees hij naar de ontdek-
kingsreizenn in zijn eigen tijd. Hij illustreerde de uitwerkingen van zijn reisno-
titiess met mooie geaquarelleerde tekeningen, gebaseerd op de tijdens zijn rei-
zenn gemaakte schetsen van Romeinse ruïnes en middeleeuwse monumenten. 
Ookk Buchelius' Nederlandse reis- en veldwerknotities kregen een plaats in het 
dagboek.. In de twee werkloze jaren in Utrecht ondernam hij samen met zijn 
jeugdvriendd Johannes de Witt enkele archeologische expedities in de omgeving 

488 'Commentarius' I, fol. 2r.: 'Commentarius rcrum quotidianarum; in quo, praeter itinera diversarum re-
gionum,, urbium oppidorumque situs, antiquitates, principes, instituta, mores, multa eorum quae tam inter pu-
blicoss quani privatos contingere solent, occurrunt exempla, lectoribus pro cuiusque ingenio vel utilia vel sal-
ternn non iniucunda futura'. 
499 Zie over dit handschrift ook Pollmann, Een andere weg, 23-37. 
500 'Commentarius' I, fol. 3r-v; Pollmann, Een andere weg, 25-27. Een ander voorbeeld van een vroegmodern 
(zeventiende-eeuws)) dagboek dat werd gepresenteerd als verslag van een levensreis is dat van Hermanns Ver-
beeck,, Memoriaal ofte mijn levensraijsinghe. 
511 'Commentarius' I, fol. 53r-275v {met op fol. 53r het opschrift 'Diarium ab anno Christi M.D.LX') ; II , fol. 
11 r-237v. 
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7.7. Ruïnes van de abdij van Egmond. Tekening in Buchelius' album 'Commenlarius'. Univer-
siteitsbibliotheeksiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 7982,ïo\. I42r. 

vann de stad, waarbij de jongemannen anneke munten en een dakpan met een 
legioensinscriptiee vonden. De 'Commentarius' bevat tekeningen van deze vond-
sten.522 Vanaf het moment van zijn indiensttreding bij Walraven van Brederode 
inn 1590 verliet Buchelius Utrecht voor langere tijd. Eerst verbleef hij voorna-
melijkk in de buurt van Den Haag, en van mei 1591 tot april 1592 reisde hij in 
hett gevolg vann zijn nieuwe broodheer Johannes van Hornes veel in Holland en 
inn het Duitse gebied. In deze periode maakte hij zijn eerste tekeningen van stads-
gezichten,, oudheden en andere opvallende zaken buiten Utrecht. In de 'Com-
mentarius'' vallen onder andere de tekeningen op van het standbeeld van Eras-
muss in Rotterdam, van een Romeinse mijlpaal bij Den Haag en van de tegen-
woordigg verdwenen ruïnes van de abdij van Egmond bij Alkmaar.53 

Voorafgaandd aan het 'Diarium' nam Buchelius een uitgebreide historisch-to-
pografischee beschrijving op van zijn geboorteplaats Utrecht, waardoor hij zijn 
'annalen'' liet aanvangen ab urbe condita, om metLivius te spreken, 'vanaf de stich-
tingg van de stad'. In een opschrift wist hij deze stadsbeschrijving op inventieve 
wijzee aan zijn persoonlijke 'Diarium' te koppelen met de volgende woorden: 
'Ikk begin mijn tekst met de vaderstad, die mij het begin van mijn leven en te-
gelijkertijdd van mijn [levens]reis heeft gegeven'.54 

522 'Commentarius' II , fol. 136v en 197v; zie ook I, fol. 9r. 
533 'Commentarius' I, fol. 138r; II , fol. 124r, 142r. 
544 'Commentarius' I, fol. 4r-52v, het opschrift op fol. 4r: 'A patria urbe, quae mihi vitae simul et peregrina-
tioniss initium dedit exordiar'. De term 'peregrinatio' komt ook voor in de aanhef van de 'Praefatio' (fol. 3r, 
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8.8. Gezicht op Utrecht (1590). Tekening in Buchelius' album 'Commentarius'. Universiteitsbi-
bliotheekbliotheek Utrecht, ms. 798', fol. lOv. 

Aann het eerste gedeelte van de 'Commentarius', de stadsbeschrijving, heeft 
Bucheliuss gedurende een vrij lange periode gewerkt. Hij zal waarschijnlijk wel 
eindd 1588 zijn begonnen te schrijven; in de tekst zijn passages te vinden die erop 
wijzenn dat hij in de achtereenvolgende jaren 1589, 1590, 1591 en 1592 en ook 
nadienn aan de stadsbeschrijving heeft gewerkt.'3 De stadsbeschrijving ving aan 
mett een uiteenzetting over de oorsprong van Utrecht in het antieke Batavia, geïl-
lustreerdd met een ingekleurde kaart van het Nederlandse rivierengebied in de 
Oudheid.. Een lijst van Utrechtse bisschoppen ging vervolgens vooraf aan Bu-
chelius'' zeer uitvoerige beschrijving van de topografie van de stad in zijn eigen 
tijd,, vergezeld van een ingekleurd stadsgezicht, vervaardigd in 1590. Hierbij kwa-
menn achtereenvolgens de stadsmuren, stadspoorten en verdedigingswerken, de 
kerken,, de kloosters, gasthuizen, scholen, bruggen, markten, straten en enke-
lee belangrijke privéwoningen aan de orde. De meeste aandacht was echter ge-
richtt op Utrecht als middeleeuwse kerkenstad. Het uiterlijk en de bouwge-
schiedeniss van de talrijke kapittelkerken, parochiekerken en kloosters, die de 
zichtbaree herinneringen vormden aan de periode waarin de stad groot politiek 

vergelijkk de vertaling in Pollmann, Een andere weg, 26), en duidt daar op het verblijf van stervelingen op aarde 
('Quumm vita haec nostra sit peregrinatio coacta potius quam voluntaria, in hoc terrarum orbe ... '), dat wordt 
opgevatt als levensreis (iter). 
555 'Commentarius' I, lol. 1 Ir: 'Meo quoque tempore, ante XI fere annos, duo terrea propugnacula [...] erec-
taa fuere' ('Ook in mijn tijd, ongeveer elf jaar geleden, zijn twee aarden bolwerken opgericht'); deze bolwerken, 
hett Lucasbolwerk en de Lepelenburg, werden volgens Struick, Utrecht, 179, opgericht in 1578. Buchelius zal dit 
duss in 1589 hebben genoteerd. Zie verder fol. lOv (het in 1590 ondertekende stadsgezicht), 8v (verwijzing naar 
eenn brief van Buchelius aan De Witt, 00-00-1591), 12r (een passage uit 1592, zie de opmerking van Muller in 
Buchelius,, 'Arnoldus Buchelius, Traiecti Batavorum descriptio', 166, n.1), 33r ('hoc anno 92'). Vergelijk Poll-
mann,, Een andere weg, 275, n. 53. 
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enn cultured aanzien had genoten als bisschopszetel, werden uitgebreid be-
schreven.. Buchelius nam tevens een verhandeling op over de opkomst, bloei 
enn neergang van de wereldlijke macht van de Utrechtse bisschoppen. Hierop 
volgden,, pagina's lang, lijsten met tal van genealogische en heraldische gege-
venss over aanzienlijke Utrechtse families, door Buchelius overgenomen van in-
scriptiess en afbeeldingen van wapenschilden op kerkgraven en kerkramen. Nu 
enn dan deed hij als een goed humanist zijn beklag over het 'barbaarse' Latijn 
vann dit soort teksten, hetgeen echter niet wegnam dat hij vele grafschriften en 
dergelijkee compleet transcribeerde. Deze lijsten zou hij in de komende jaren 
blijvenn aanvullen met nieuwe gegevens. 

Buchelius'' stadsbeschrijving bestond zo voor een groot deel uit een poging 
dee met teloorgang bedreigde eretekenen van de oude orde, de katholieke kerk 
enn de adel, op te tekenen. Kerk en adel waren juist in Utrecht van oudsher zeer 
belangrijkk geweest, dankzij de status van de stad als bisschopszetel en het over-
wichtt van de adel en geestelijken in de Statenvergadering en het stadsbestuur. 
Dee monumentale erfenis van dit verleden werd sinds de Reformatie en Opstand 
echterr met afbraak bedreigd. De katholieke openbare godsdienstoefening was 
inn Utrecht sinds 1580 verboden. Vanaf die tijd kregen vele kerk- en klooster-
gebouwenn een nieuwe bestemming, en een aantal gebouwen werd zelfs afge-
broken,, met alles wat zich daarin bevond aan monumenten van adellijke en aan-
zienlijkee families. De sloop werd geïntensiveerd toen er een extremistisch cal-
vinistischh stadsbestuur aan de macht kwam onder Leicester, die van 1586 tot 1588 
inn de stad verbleef. De vernielingen die in deze periode plaatsvonden deden 
Bucheliuss opmerken dat de calvinisten nog 'barbaarser dan de Gothen' waren.36 

Hijj  wond zich vooral op over de sloop van een van de vier kapittelkerken, de 
nogg door Bonifatius gestichte Salvator, ten gevolge van de 'lust en nijd van en-
kelen'.577 Deze ergernis over de teloorgang van het Utrechtse kerkelijke en adel-
lijk ee erfgoed had vanzelfsprekend iets te maken met Buchelius' katholieke en 
quasi-adellijkee achtergrond, maar was niet uitsluitend daarvan afhankelijk. Ook 
nadatt Buchelius een bezoeker was geworden van de protestantse kerk zou hij 
kerkenn en kloosters en de daarin te vinden genealogische en heraldische mo-
numentenn blijven registreren, alles in het kader van zijn onderzoek naar het mid-
deleeuwsee verleden van Utrecht en de Nederlanden en zoals hij in Parijs van 
Vann Wingen en Carrio had geleerd. In de stadsbeschrijving voorin de 'Com-
mentarius'' was Buchelius vooral als een oudheidkundige aan het woord, en wel 
éénn die goed besefte dat zijn geboortegrond ooit het middelpunt van macht en 
beschavingg in de Noordelijke Nederlanden had gevormd. Nu zijn tijdgenoten 
zichh zo oneerbiedig tegenover dit verleden betoonden dat zelfs de meest in-
drukwekkendee historische monumenten werden afgebroken, wilde Buchelius 
dee herinnering aan deze overblijfselen in zijn album proberen veilig te stellen. 

Dee 'Commentarius' was, ondanks het feit dat het handschrift destijds niet werd 

566 'Commentarius' I, fol. 44v; vel ipsis Gottis barbariores'; zie ook Pollmann, Een andere weg, 106. Zie over de 
afbraakk van klooster- en kerkgebouwen Dekker, Geschiedenis van de provincie Utrecht II , 340-343. 
577 'Monumenta' (Het Utrechts Archief, Bibliotheek ms. xxvm I l),fol.31r: 'quorundam libidini ac invïdiae'. 
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gedrukt,, door Buchelius bestemd voor een geleerd lezerspubliek dat belang stel-
dee in zijn oudheidkundige eruditie. Hij gaf zijn manuscript dan ook bij wijze 
vann motto een poëtisch 'Ad lectorem curiosum' ('Aan de weetgierige lezer') mee. 
Hierinn verdedigde hij zijn project op een voor antiquaren typerende beschei-
denn wijze tegen mogelijke geleerde kritiek: 

UU zult misschien denken dat onze beuzelarijen heel wat voorstellen, 
Lezer,, maarr laat uw opgetrokken wenkbrauw maar zakken. 

Watt u ziet, is een mengsel van niet al te serieuze aangelegenheden en 
lichtvoetigee trivialiteiten, 

Enn ik erken, dat werk zint u niet. 
MijMij  doet het genoegen, en ik verzamel deze trivialiteiten graag en met blij gelaat, 

Enn hier vind ik datgene waardoor ik geleerder word.'8 

Ookk het autobiografische gedeelte van de 'Commentarius' was geschreven voor 
eenn groter lezerspubliek. De combinatie van geschiedschrijving en dagboek 
kwamm in de vroegmoderne periode vaker voor.59 Deze 'huiskronieken' waren 
inn veel gevallen echter alleen geschreven voor eigen kring, de familie en het na-
geslacht.. Een voorbeeld hiervan uit de tijd van Buchelius is de omvangrijke, on-
gedruktee huiskroniek van de Twentse edelman Sweder Schele (1569-1639), die 
persoonlijkee berichten in het kader van een ouderwetse wereldkroniek plaats-
te.. De kroniek geeft een relaas over de plaatselijke geschiedenis sinds de vroeg-
stee tijden; in een uiteenzetting over de oorsprong van de Twentse adel werd de 
eigenn familiegeschiedenis teruggevoerd op de Romeinen. Een en ander mond-
dee uit in een uitgebreid ooggetuigenverslag van het verloop van de Tachtigja-
rigee en Dertigjarige oorlog. Sweders aantekeningen over de wederwaardighe-
denn van zijn familie en over 'grotere' historische gebeurtenissen waren bedoeld 
alss instructie voor zijn kinderen, die hij op deze manier exemplavoor een deug-
delijkee en vrome levenswijze wilde voorhouden. Hij maakte gebruik van gege-
venss die door een oom waren verzameld, en het was mogelijk de bedoeling dat 
zijnn kinderen de huiskroniek zouden voortzetten.60 

Blijkenss de titel van de 'Commentarius', waarin 'vele exempels' werden be-
loofdd 'van zaken die in zowel het openbare als het persoonlijke leven plegen 
plaatss te vinden', waren Buchelius' aantekeningen evenals die van Sweder Sche-
lee vaak bedoeld als op persoonlijke ervaring gebaseerde 'levenslessen'.61 Bu-
cheliuss richtte zich met zijn wijsheden echter tot een publiek van zeventiende-
eeuwsee geleerden en toekomstige geïnteresseerden. De 'Commentarius' bevat 
geenn passages waarin Buchelius zich richt tot zijn nageslacht, en ook na de dood 
vann zijn enige zoon bleef hij over een vrij lange periode autobiografische noti-
tiess vermengd met historische wederwaardigheden optekenen.fi a 

588 'Commentarius*  I, fol. Ir: 'Esse aliquid nostras nugas fortasse putabis / Lector, at eductum pone super-
cilium.. / Mixta vides levibus non maxima seria nugis / Et fateor vobis displicet illud opus. / Me juvat hoc, lae-
toquee lubens haec colligo vultu / Atque hie quo fiam doctior invenio.' 
599 Zie daarover Pollmann, Een andere weg, 28-37. 
600 Zie over Scheles huiskroniek: De Bakker en Schliiter, 'Gott betert desert tid(, 8-11; Gietman, 'Het adellijk be-
wustzijn'. . 
611 Zie daarover ook Pollmann, Een andere weg, 33-37. 
622 'Notae quotidianae' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 1827), bijgehouden vanaf 1619. 
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Dee grote zorg die Buchel ius besteedde aan het uiterlijk van zijn manuscr ipt 
doett ve rmoeden dat hij niet van plan was om de i nhoud van zijn 'Commenta-
r ius'' bekend te m a k en door d it handschr i ft of de len daaru it te laten d rukken. 
I nn feite had hij de 'Commenta r ius' al het uiterli jk van een gedrukt boek gege-
ven.. Er was een t i telblad, waarop de lange titel in kapi ta len was opgesteld en 
aann de l inker- en rechterkant l i jn 'ui tgevuld'; daarna volgden mot to 's in schuin-
schrift.. Buchel ius voegde behalve een 'Ad lectorem cur iosum' ook een 'Prae-
fatio'' toe, welk voorwoord hij h ad opgesteld in schuinschrift, en waarvan hij het 
eerstee woord ( ' Q u u m ') liet beg innen met een grote, ver luchte initiaal 'Q ', die 
hijj  had ui tgeknipt uit een of ander drukwerk en had ingeplakt. Na het voorwoord 
vingg de stadsbeschri jving aan, en ook hier heeft Buchel ius de initiaal van het 
eerstee woord van het opschrift weergegeven door een ui tgeknipte en ingeplakte 
ver luchtee druklet ter. Op de stadsbeschri jving volgden de anna len annex dag-
boekber ich ten,, waar opnieuw gedrukte kapi ta len zijn ingeplakt; er is zelfs een 
gedruktt versierd balkje onder het eerste kopje 'IANUARIUS' aangebracht. 
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10.10. De 'Proefalio'in Buchelius' 
albumalbum 'Commentarius'. Uni-
versiteitsbibliotheekversiteitsbibliotheek Utrecht, rns. 
798'798' fol. 3r. 
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Datt Buchelius geen p lannen had tot uitgave van zijn handschrift of delen daar-
uit,, wordt des te waarschijnl i jker gezien het feit dat er geen drukt rad i t ie op dit 
gebiedd was toen Buchel ius aanving met zijn werk aan de ' Commentar ius ' . '̂ Kort 
nadatt Buchel ius was b e g o n n en aan de op teken ing van zijn anna len over de Ne-
der landsee geschiedenissen, vermengd met aantekeningen van persoonli jke aard, 
verscheenn wél Pieter Bors jaarsgewijse registratie van de oor log tegen Spanje. 
Borss werk was echter vol lediger en zakelijker dan Buchel ius' g e m e n g de aante-
ken ingen,, en sterk ger icht op de uitgave van documen ten. Buchel ius raakte al 
snell  op de hoogte van Bors werk, waarop hij in zijn 'Commentar ius' waarderend 
no teerde:: 'On langs heeft een zekere Borrius De oorzaken van de Nederlandse oor-
logenlogen ui tgegeven, in de volkstaal, en best nauwkeurig' .64 

633 Zie over het ongedrukt blijven van egodocumenten annex kronieken ook Pollmann, Een andere weg, 30. 
644 'Commentarius' I, fol. 43v: 'Edidit nuper [namelijk in 1595] Borrius quidam Origines bellorum Belgicorum 
patriaa lingua, non indiligenter'. Zie over Bor ook hoofdstuk 4, p. 172. Vergelijkbare publicaties van Emanuel van 
Meterenn verschenen vanaf 1593 inn het Duits, vanaf 1598 in het Latijn en vanaf 1599 in liet Nederlands. Buchelius 
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77.. Ttó è<?gTO fan to 'Diarium'in Buchelius'album 'Commentarius'. Universiteitsbibliotheek 
Utrecht,Utrecht, ms. 798', fol. 53r. 

Ookk Buchelius' historisch-topografische stadsbeschrijving bleef ongepubli-
ceerd,, ondanks de stroom aan publicaties op dit gebied in de Republiek. Deze 
trendd begon echter pas in 1611 met de beschrijving van Amsterdam door Jo-
hanness Pontanus (1571-1639), en de meeste van deze stadsbeschrijvingen zou-
denn verschijnen in het machtige en rijke Holland.65 De economische bloei en 
dee vaak enorme groei van de Hollandse steden sinds de Opstand zorgden voor 
eenn triomfantelijke en optimistische toon. De auteurs wezen steeds op de ge-
westelijkee en lokale macht en welvaart, en alleen al de zelfingenomen titels spra-
kenn boekdelen, zoals bijvoorbeeld de ondertitel van Pontanus' stadsbeschrijving, 
diee refereerde aan de 'oorsprong, opkomst en voortgang' van Amsterdam.66 Het 
steedss terugkerende thema in de Hollandse stadsgeschiedenissen was inderdaad 
groeii  en vooruitgang, uitmondend in bloei in de eigen tijd. Pontanus verdeel-
dee de geschiedenis van Amsterdam zelfs in een 'ijzeren' tijd (de eerste eeuwen), 
eenn 'zilveren' tijd (de Bourgondische en Habsburgse periode) en een 'gouden' 
tijd,, die tijdens zijn eigen leven was aangebroken.67 De teneur van Buchelius' 
Utrechtsee stadsbeschrijving was echter een stuk minder triomfantelijk, reden 
waaromm zijn tekst qua toonzetting niet goed aansloot op dit zo populaire gen-
re.. Uit verschillende passages blijk t dat Buchelius de ontwikkeling van Utrecht 

raaktee in 1599 op de hoogte van diens werk en vond het niet erg goed: 'Commentarius' II , fol. 237v; Pollmann, 
EenEen andere weg, 285 n. 57. 
655 Zie over deze publicaties Haitsma Muiier, 'De eerste Hollandse stadsbeschrijvingen'. 
666 Pontanus, Rerumet urbis Amstelodamensium historici [...]  oppidiquenatales, exordia, progressus [...]. Andere voor-
beelden:: Jan Jansz Orlers' Beschrijving? der stad Leyden (1614) behandelde "t begin, den voortgang, ende den 
wasdom'' van de stad; Theodorus Velius' Chroniick van Hoorn (1617) Hoorns 'begin' en 'opcomen' (op de titel-
prentt baadt de Hoornse havenstad in zonnestralen); Theodorus Schrevelius' Harltmias (1648) 'de eerste stich-
tinghee [...], het toe-nemen en vergrootinge' van de stad (op de titelprent werd een de stad Haarlem voorstel-
lendee figuur met een grote hoorn des overvloeds afgebeeld). 

677 Pontanus, Rerum et urbis Amslelodamensium historian zie ook Van der Zande, 'Amsterdamse stadsgeschied-
schrijving',, 228-229. 
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juistt voorstelde als een neergaande curve, van opkomst en groei, bloei, en ver-
val.. Utrechts ooit zeer grote politieke en culturele betekenis als bisschopszetel 
inn de Nederlanden was voorgoed verleden tijd, en de meest tastbare herinne-
ringenn aan die bloeiperiode, de Utrechtse kerken en kloosters, werden volgens 
Bucheliuss met ondergang bedreigd. Veelzeggend is zijn verzuchting dat nu een-
maall  'van nature alles na verloop van tijd ten slechte verkeert'.m 

Hett niet publiceren had overigens twee belangrijke voordelen voor Buche-
lius.. Ten eerste was hij nu in staat om de illustraties in zijn 'Commentarius', die 
eenn onmisbaar deel uitmaakten van de oudheidkundige veldwerkverslagen, in 
kleurr uit te voeren; bij heraldische afbeeldingen was dit van vitaal belang. En 
tenn tweede kon hij zijn manuscript zoals het een waar verzamelaar betaamde 
voortdurendd blijven aanvullen met verbeteringen en nieuwe gegevens. 

Eenn monumentaal verzamelalbum 

Kortt nadat Buchelius was begonnen met het bijhouden van zijn dagboek in de 
'Commentarius'' en met de stadsbeschrijving in dit manuscript, zette hij zich aan 
dee vervaardiging van een apart, spectaculair verzamelalbum, dat ook weer was 
uitgevoerdd alsof het een gedrukte tekst betrof: 'Monumenta passim in templis 
acc monasteriis Trajectinae urbis atque agri inventa' ('Monumenten die her en 
derr zijn aangetroffen in kerken en kloosters in de stad Utrecht en omgeving') ,m 

Ditt album was zélf een waar monument voor de kerkenstad Utrecht. Het was 
uitvoerigg geïllustreerd en geheel gewijd aan de Utrechtse kerken en kloosters 
enn aan de daarin aanwezige monumenten waarop genealogische en heraldische 
tekstenn en afbeeldingen te vinden waren, zoals grafzerken en graftombes, wa-
penborden,, wandschilderingen en glas-in-lood ramen. 

Bucheliuss leidde het overzicht van al deze monumenten in de verschillende ker-
kenn en kloosters steeds in met een korte uiteenzetting over de bouwgeschiede-
niss en het architectonische voorkomen van het desbetreffende kerk- of kloos-
tergebouw.. Hij typeerde bijvoorbeeld de architectuur van de Sint-Maarten (de 
Utrechtsee Domkerk), die zo groot en mooi was - aldus Buchelius - dat dit bouw-
werkk in heel Europa zijn weerga niet kende, als 'Gothisch of Alemannisch', dat 
will  zeggen als een voorbeeld van Duitse middeleeuwse kerkenbouw.7" Volgens Bu-
cheliuss had op de plaats van de Domkerk Willibrord ooit, op de ruïnes van een 

688 'Commentarius' I, fol. 30v: 'ui omnia sua natura rum temport' in deteiïus mutantur'. 
699 'Monumenta', fol. 4r. Ook dit netschrift heeft een titelblad met een voorwoord (rol. 4r) dat in de linket-
enn rechtermarge is 'uitgevuld' alsof het een gedrukte tekst betrof. Waarschijnlijk is Burhelius in de jaren ne-
gentigg begonnen aan dit manuscript. In het voorwoord merkte hij namelijk op dat hij de .stadsbeschrijving van 
Utrechtt reeds had voltooid, en daaraan had hij op zij'1 minst in de jaren 1588-1592 gewerkt. Ook schreef hij 
datt 'onlangs' {nuper) veel monumenten waren gesloopt (fol. 4r), waaronder 'onlangs' (namelijk in 1587) de 
Salvatorkerkk (fol. 3Ir), hetgeen het waarschijnlijk maakt dat hij de/e opmerkingen niet zeer lang na 1587 ge-
noteerdd heeft. Hier en daar blijkt dat Buchelius het album 'Monumenta' in de loop der jaren bleef aanvullen 
(bijvoorbeeldd op fol. 49r vermeldde hij grafzerken uit 1622 en 1624; fol. 53r een grafzerk uit 1630). 
700 'Monumenta', fol. 4v: 'Structura est barbarica, quam Ck>ticam vel Alemannicam vocant'; 'Commentarius' 

I,, fol. 13r. 



<S2 2 'Autt sors, aut virtus' 



Hett geleerdenleven van Arnoldus Buchelius (1565-1641) 83 3 

12.12. Heraldische afbeeldingen in 
dede Utrechtse Domkerk. Tekenin-

ouderr Frankisch kerkje, een nieuw kerkje gebouwd en dat aan Sint Maarten ge-
wijd.. Deze voorganger van de Domkerkk was daarna door de Noormannen verwoest. 
Bucheliuss beschreef hoe vanaf de tiende eeuw een nieuwe kerk werd gebouwd, 
diee aan het begin van de elfde eeuw was voltooid en volgens hem sindsdien nau-
welijkss was veranderd.71 Hij merkte op dat in deze kerk onder anderen haar laat-
stee bouwer, bisschop Adalbold (1010-1027) lag begraven, en dat ook de ingewanden 
vann keizer Koenraad II (overleden in 1039) er een laatste rustplaats hadden ge-
vonden:: bewijzen te meer voor het geopperde moment van voltooiing. De bouw 
vann de Domtoren leidde hij tenslotte af uit annalen en bouwinscripties. 

Dee oudste kapittelkerk was volgens Buchelius de Salvatorkerk (ook bekend 
alss Oudmunsterkerk), aangezien in de schriftelijke bronnen kon worden ge-
vondenn dat deze kerk nog door Bonifatius was gebouwd.72 Volgens Buchelius 
warenn afgezien van Willibrord en Bonifatius bovendien alle oudste bisschoppen 

711 Volgens 'Monumenta', fol. 4v: in 1023; 'Commentarius' I, fol. 13r: in 1015. 
722 'Commentarius' I, fol. 18v. 



84 4 'Autt sors, aut virtus' 

13.13. Gezicht op en plattegrond 
vanvan de afgebroken Salvatorkerk 
inin Buchelius' album 'Monu-
menta'.menta'. Het Utrechts Archief, Bi-
bliotheekbliotheek ms. XXVIIIL 1, fol. 
32bis. 32bis. 

vann 'Batavia' in de Salvatorkerk begraven, tot en met bisschop Hungerus die was 
overledenn in 866." De oudste kapittelkerk was echter niet de alleroudste kerk 
vann Utrecht, wist Buchelius. Hij stelde dat deze helemaal niet onder de grote 
kapittelkerkenn gezocht moest worden. Volgens hem kon men uit de annalen 
namelijkk opmaken dat de kleine Heilig Kruiskapel, gelegen tussen de Dom en 
dee ruïnes van de Salvatorkerk, een authentiek, in het jaar 695 door Willibrord 
gestichtt kerkje was. Als bewijs voerde hij het zeer oude graf in deze kapel aan 
vann een kanunnik genaamd Odulphus, die gestorven was in de negende eeuw.74 

Tenn behoeve van de 'oudheidlievenden' (antiquitatis amatoribus), zo schreef 
Buchelius,, voegde hij een afbeelding toe van de verdwenen Salvatorkerk die van-
aff  november 1587 door het calvinistische stadsbestuur was gesloopt.75 Deze il-
lustratiee legde het gezicht op de gevel van de kerk vanuit het zuiden gezien vast 
enn bevatte tevens een plattegrond waarop een aantal bouwmaten was aangegeven. 

733 'Monumenta', fol. 31r. 
744 'Commentarius' I, fol. 18r. Zie over de geschiedenis van de Utrechtse kerken: Broer en De Bruijn, De eer-
steste kerken; Van Vlierden, Willibrord. 
755 'Monumenta', fol. 31r (op fol. 4r noemde Buchelius zijn lezerspubliek 'curiosis et antiquitatis amantibus 
hominibus',, 'weetgierige en oudheidlievende lieden'). 
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Beidee tekeningen waren vervaardigd op een los ingeplakt blad met een iets gro-
terr formaat dan dat van de folia in Buchelius' album.76 Wanneer en door wie 
dee tekeningen precies zijn vervaardigd, is niet duidelijk. In zijn 'Commentari-
us'' merkte Buchelius op dat hij de Salvatorkerk vóór de sloop nog zelf had ge-
zien.. De ruïnes werden op het moment van schrijven inmiddels als stal gebruikt.77 

Bucheliuss zou zelf het gezicht op de kerk kunnen hebben vastgelegd na te-
rugkomstt van zijn verblijf in Parijs, waar hij juist was ingewijd in het dateren, 
beschrijvenn en tekenen van middeleeuwse monumenten.78 De plattegrond zou 
hijj  ook na de sloop kunnen hebben getekend op basis van de resterende ruï-
nes.. De herinnering aan de vroegere uitstapjes met zijn stiefvader, terwijl deze 
zijnn werk als landmeterr verrichtte, kan hem op het idee hebben gebracht een 
plattegrondd te vervaardigen. Het is echter niet uitgesloten dat de tekeningen 
doorr iemand anders dan Buchelius zijn gemaakt. Dat ze niet rechtstreeks in Bu-
cheliuss album zijn aangebracht, maar op een apart blad, wijst mogelijk in die 
richting.richting. Hoe dit ook zij, aan Buchelius' beslissing om een gezicht op de Sal-
vatorr in zijn album 'Monumenta' op te nemen danken wij nog altijd de meest 
betrouwbaree en uitvoerigste bron voor de gedaante van deze verdwenen kerk.7'1 

Naa een korte inleiding over de architectuur en de bouwgeschiedenis liet Bu-
cheliuss de lezer van zijn album 'Monumenta' als het ware het kerk- of kloos-
tergebouww binnentreden, waar hij hem vervolgens als een gids rondleidde langs 
dee daar aanwezige monumenten. Buchelius beschreef niet alleen het voorko-
menn van de monumenten, maar ook hun plaats in het gebouw. In zijn tekeningen 
beelddee hij monumenten als graftomben en glasramen vaak af in hun archi-
tectonischee context, omgeven door muren en bogen of gevat in raamlijsten. Al-
leenn van monumenten met genealogische en heraldische informatie werden be-
schrijvingenn en tekeningen opgenomen. Afbeeldingen van bijvoorbeeld bijbelse 
taferelenn in glasramen vermeldde hij wrel in zijn tekst, maar hij vond ze als his-
torischee bron niet interessant genoeg om er tekeningen van te vervaardigen; 
eenn op de muur geschilderd stadsgezicht van Utrecht in de Sint-Maartenskerk 
vondd hij weer wél de moeite waard om in zijn album over te nemen.H" 

Buchelius'' illustraties zijn zeer indrukwekkend dankzij zijn grote heraldische 
expertisee in het zelf vervaardigen en inkleuren van wapentekeningen. Deze be-
drevenheidd was niet vanzelfsprekend, zoals blijkt uit Buchelius' correspondentie 

766 'Monumenta', fol. [32']r. 
777 'Commentarius' I, fol. lHv. 
788 Stöver, 'De afmetingen', 169 gaat ervan uit dat de tekening tijdens of kort na de sloop in 15K7 zou zijn ver-
vaardigd.. Tijdens de sloop was Buchelius voor de tweede maal op buitenlandse studiereis. 
799 Stöver, 'De afmetingen', 176, 183, n. 7; zie over andere tekenaars ook Van Mierden, Willibmrrl, 125-128 en 
Vann den Hoven van Genderen, De keren van de kerk, ">02-505 en 631, n. 1. In eerstgenoemd artikel worden de 
bouwmatenn van de plattegrond in Buchelius' album vergeleken met de twintigste-eeuwse opgravingsgegevens 
vann de archeologen CW. Vollgraff, G. van Hoorn en A.E. van Gillen. De plattegrond in 'Monumenta' biedt meer 
gegevens,, want de archeologen legden slechts een klein deel van de fundamenten bloot. Stöver toont aan dal 
dee tekenaar van de plattegrond een aantal van de bouwmaten niet heeft ingemeten, maar op rekenkundige wij-
zee heeft verkregen (ibidem, 171). Hij gebruikte daarbij de Utrechtse stadsvoet, met de door landmeters - als 
Buchelius'' stiefvader -gehanteerde U trecht.se landvoet (ibidem, 172-173). Waarschijnlijk zijn enkele maten daad-
werkelijkk door de tekenaar zelf opgenomen en is de re.st niet gemeten maar berekend op basis van de (foutieve) 
veronderstellingg dat de Salvator een symmetrisch grondplan zou hebben. 
800 'Monumenta', fol. 6r (niet overgenomen bijbelse afbeeldingen in glasramen), 22v (het stadsgezicht). 

http://trecht.se
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»» 14. Heraldische aflmldingen in 
hunhun raamlijst in de Utrechtse 
Domkerk.Domkerk. Tekening in Buche-
lius'albumlius'album 'Monumenta'. Het 
UtrechtsUtrechts Archief, Bibliotheek 

""-""-  :''- t ms. XXVIIIL 1, fol. 6v. 

mett de bepaald niet onervaren genealoog en heraldicus Wouter van Gouthoe-
venn (1577-1623). Deze betrok zijn gegevens uit velerlei bronnen en was meer-
malenn in staat om hiaten in Buchelius' stambomen en wapenreeksen aan te wij-
zen."11 Aardig tekenen kon Van Gouthoeven echter niet, zo blijk t uit de slordi-
gee krabbeltjes van wapenschilden in zijn brieven, en ook in de kunst van het kleu-
renn mengen en aanbrengen was hij niet bedreven. Dat blijk t wel uit Van Gout-
hoevenss opmerking in reactie op enkele genealogische albums van Buchelius: 
'lekk wilde wel dat ick hadde geleert met couloruren afsetten', schreef hij aan 
dee Utrechter, 'zoo soude ick U.E. mede gecouloreerde senden'.82 

Hett album 'Monumenta' stond, duidelijker nog dan de stadsbeschrijving in 
dee 'Commentarius', geheel in het teken van Buchelius' zorg over de vergan-
kelijkheidd van Utrechts belangrijkste historische monumenten. Waar hij in de 

811 Van Gouthoeven aan Buchelius, 1-5-1613. 
822 Van Gouthoeven aan Buchelius, 1-5-1613. Buchelius, die had begrepen dat heraldiek zonder kleur geen 
heraldiekk was, kon het zelfs niet laten om in zijn eigen exemplaar van Petrus Scriverius' Batavia ülustrata de hout-
snedenn met wapenschilden eigenhandig in te kleuren (exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1998 
DD 14, tweede paginering, p. [2] en 142). 
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'Commenta r ius'' nog een u i tgebre ide selectie van de m o n u m e n t en in Utrecht-
see rel igieuze gebouwen had beschreven, leverde hij i n zijn 'Monumen ta' een 
comple tee en vrijwel volledig geï l lustreerde inventaris. Een verwijzing in de 'Mo-
n u m e n t a'' naar een teken ing van de Mariakerk in de stadsbeschri jving laat zien 
datt deze twee handschr i f ten elkaar d i enden aan te vullen.8" In het a lbum 'Mo-
n u m e n t a'' zette hij zijn beweegredenen voor het samenstel len van dit verza-
melwerkk u i teen in een voorwoord: 

Hebb ik in een afzonderlijk boekje het een en ander geschreven over de oorsprong, 
oudheidd en groei van deze zeer beroemde stad (voor zover dat mij mogelijk was, bij 
zoveell  duisterheid over de gebeurtenissen en chronologie), in dit boek ben ik van plan 
slechtss die monumenten te verzamelen, die nog altijd in kerken en publieke gebou-
wenn bestaan, deels kampend met de meedogenloosheid van de tijd, deels pas in onze 
eeuww opgericht [...]. Ik zal die monumenten niet alleen met woorden, maar naar hun 
vormm ook met tekeningen en kleuren trachten weer te geven, zoveel als het kan. Ik 
hebb namelijk met lede ogen de laatste tijd aangezien dat in heel de Nederlanden de 
overblijfselenn van talloze grafmonumenten en andere publieke en private bouwwer-
kenn verloren zijn gegaan door de onbillijkheid van de burgeroorlogen, en met on-
herstelbaarr verlies vernietigd zijn.84 

833 'Monumenta', fol. 56r: 'Templi formam expressam vide in Adversaries meis, ubi et historia fundationis hu-
iustemplii  [...] legere licet' ('Zie de in mijn Adversarii [d.w.z. in mijn 'Commentarius'] getekende gedaante van 
dee kerk, waar men ook kan lezen over de stichtingsgeschiedenis van deze kerk'); ingekleurde tekening in 'Com-
mentarius'' I, fol. 19r. 
844 'Monumenta', fol. 4r: 'De origine antiquitate ac incremento celeberrimae huius urbis cum singulari libello 
quaedamm (ut in ea rerum ac temporum obscuritate integrum mihi fuit) scripserim; hoc in libro tantum ea col-
lecturuss sum, quae adhuc in templis ac locis publicis partim cum temporis iniuria luctantia, partim hoc nostro 
demumm aevo posita supersunt monumenta [...]; neque ea verbis modo sed et forma sua, lineamentis ac colori-
buss quantum licebit, exprimere conabor. Aegris n. oculis tot nuper sepulcrorum aliorumque tam publicorum 
quamm privatorum operum monumenta bellorum civilium iniquitate deperdita & irrecuperabili calamitate ex-
tinctaa per totum Belgium inspexi [...]'. 

15.15. De inmiddels verdwenen 
UtrechtseUtrechtse Mariakerk. Tekening 
inin Buchelius' album 'Com-
mentariusmentarius '. Universiteitsbiblio-
theektheek Utrecht, ms. 798', fol. 
19r. . 
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Bucheliuss wilde de resterende, maar bedreigde overblijfselen voor zover dat nog 
mogelijkk was voor de toekomst veiligstellen. De kerken en kloosters en de daar-
inn te vinden monumenten beschouwde hij als de trots van de stad en als een 
voorr iedereen zichtbare herinnering aan de vergane macht en culturele bloei 
vann Utrecht tijdens de Middeleeuwen, zo blijk t duidelijk uit zowel zijn 'Monu-
menta'' als de stadsbeschrijving in de 'Commentarius'. 

Hett is interessant om Buchelius' opvallende manuscript 'Monumenta' eens te 
vergelijkenn met een ander zeventiende-eeuws heraldisch album, en wel met een 
handschriftt van de in hoofdstuk 1 reeds genoemde Engelse antiquary William Dug-
dale.. De albums vertonen opmerkelijke overeenkomsten en verschillen. Dug-
dalee was afkomstig uit de gentry en stelde zich tijdens het bewind van Karel II op 
alss een 'ultraconservatieve' royalist.*  Hij maakte een glanzende carrière als ko-
ninklij kk heraut in het College of Heralds.™ In de zomer van 1641, aan de vooravond 
vann de Civil War, ondernam Dugdale een antiquarische rondreis, te paard en in 
hett gezelschap van een professionele tekenaar, om genealogische en heraldische 
aantekeningenn te verzamelen in plaatselijke kerken en kloosters, te beginnen in 
Londen.. Dugdale voorzag de grootschalige vernietiging van grafmonumenten en 
glasramenn tijdens de Civil War door de puriteinse aanhangers van het parlement, 
diee grote bezwaren hadden tegen het voortbestaan van katholieke elementen in 
dee Anglicaanse kerk en de aanwezigheid van talloze eretekenen van adel en gen-
trytry in religieuze gebouwen. Zoals aan het einde van de zestiende eeuw ook het 
gevall  was geweest bij Buchelius, deed angst voor de vernietiging van historisch waar-
devollee monumenten, die tegelijk symbolen waren van de traditionele sociale orde, 
Dugdalee een poging wagen tot conservatie op papier. Dugdale's rondreis resul-
teerdee in een magnifiek manuscriptalbum met ingekleurde tekeningen van kerk-
gravenn en kerkramen waarop wapenschilden en genealogische gegevens waren 
tee vinden.*7 In tegenstelling tot Buchelius had Dugdale echter geen aandacht voor 
dee architectonische omgeving van de door hem geregistreerde monumenten. Hij 
namm daarvan geen beschrijvingen of tekeningen op: als officieel heraut was het 
hemm uitsluitend te doen om genealogische en heraldische gegevens. Ook in zijn 
beroemde,, in 1655 gepubliceerde Monastiam Anglicanum ('Het Engelse kloos-
terwezen'),, een uitgave van monastieke archivalia, betoonde Dugdale zich niet 
geïnteresseerdd in de bouwgeschiedenis van Engelse kloosters.88 Daarentegen heeft 

855 Mendyk, 'Speculum Britanniae', 104. Dugdale deed van zich spreken toen hij aan de hand van archiefon-
derzoekk hei zien dat het Engelse parlement niet 'since times immemorial' bestond, maar door koning Hendrik 
II II  in de dertiende eeuw in het leven was geroepen. Ook voltooide hij het beroemde oudheidkundige woor-
denboekk van Henry Spelman (1546-1641), waarin de feodale oorsprong van de Engelse constitutie en recht-
spraakk werd aangetoond. Zie daarover Pocock, The ancient constitution, 91-123; Parry, The trophies, 217-248. 
866 Hij zou het uiteindelijk brengen tot Garter King of Arms: Parry, The trophies, 224. 
877 British Library te Londen,, Additional ms. 71474, 'Collection of monuments in various counties, 1640-1641', 
folioformaat,, 189 fols. Engelse historici zien dit handschrift doorgaans over het hoofd en richten zich alleen 
opp Dugdale's publicaties: Parry, The trophies, 237-238, lijk t het bijvoorbeeld niet te kennen. Het handschrift is 
dee enige bron voor bijvoorbeeld de monumenten in de Londense St. Paul voordat deze kathedraal eerst als paar-
denstall  werd gebruikt door soldaten van Cromwell en vervolgens tot de grond toe afbrandde in de grote stads-
brandd van 1666. De Londense tekeningen zijn bekend, omdat Dugdale ze in 1658 heeft uitgegeven in zijn rij -
kelijkk geïllustreerde History of the St. Paul's (Parry, The trophies, 223, 236-237, 239-240). 
888 Dugdale, Monastieon Anglicanum; Parry, The trophies, 231-232, 235, 240 ('[Dugdale's] lack of'reaction was 
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Bucheliuss zowel in zijn 'Monumenta' als in zijn stadsbeschrijving in de 'Com-
mentarius'' uitgebreid aandacht besteed aan de bouwgeschiedenis en de cul-
tuurhistorischee betekenis van de Utrechtse kerk- en kloostergebouwen. 

'Dee ordr e in mijn e memoriën' 

Zoo werd Buchelius in de jaren die direct volgden op zijn studieverblijf in Parijs 
enn zijn Grand Tour door Duitsland en Italië in beslag genomen door de opte-
keningg van de monumentale en archeologische overblijfselen, die hij had ge-
zienn op zijn buitenlandse en binnenlandse reizen en in de omgeving van Utrecht. 
Ookk na deze jaren, toen hij zich inmiddels definitiefin Utrecht had gevestigd 
enn daar het advocatenambt had opgenomen, bleef hij actief op dit gebied. Zijn 
beroepp stond hem genoeg vrije tijd toe om regelmatig oudheidkundige toch-
tenn in de Noordelijke Nederlanden te ondernemen. Zo toog hij in 1612 opnieuw 
naarr de abdij van Rijnsburg, om alsnog de daar resterende monumenten op te 
tekenen.. Tijdens het Bestand reisde hij ook in de Zuidelijke Nederlanden. Bu-
cheliuss was vooral uit op het verzamelen van genealogische en heraldische ge-
gevenss over aanzienlijke Noord- en Zuid-Nederlandse families, maar hij regi-
streerdee ook stadsgezichten en gebouwen. Thuis werkte hij de buiten Utrecht 
gemaaktee beschrijvingen en tekeningen uit in een groot geïllustreerd verza-
melalbum,, dat hij als titel gaf Tnscriptiones monumentaque in templis et mo-
nasteriiss Belgicis inventa (cum annotationibus Latine, Belgice et Gallice scrip-
tis)'' ('Inscripties en monumenten aangetroffen in Nederlandse kerken en kloos-
ters;; met aantekeningen in het Latijn, Nederlands en Frans').m 

Ondertussenn wist Buchelius contacten aan te knopen met een aantal interes-
santee geleerden. Dat was nog niet zo eenvoudig geweest, aangezien de meest ge-
bruikelijkee weg om zichzelf bij andere geleerden te introduceren, namelijk het 
opsturenn van eigen gedrukt werk als geschenkexemplaar, niet voor hem open-
lag.. Ook bevond de academische wereld zich tot in de jaren dertig van de ze-
ventiendee eeuw - toen er een Utrechtse universiteit werd opgericht - ver weg, 
inn Leiden, Franeker, Harderwijk en Groningen. Dit alles had tot gevolg dat Bu-
chelius'' geleerde correspondentiekring vrij lange tijd bestond uit verwanten, ken-
nissenn uit de studietijd en enkele personen uit Utrecht zoals zijn oude school-
vriendd Johannes de Witt; vooral met deze laatste kon hij regelmatig van gedachten 
wisselenn over antiquarische onderwerpen en over diens reiservaringen in het bui-
tenland.. De kansen keerden echter voor Buchelius toen zijn zwager Everardus 
Vorstiuss in 1598 werd benoemd tot hoogleraar medicijnen in Leiden. Vorstius in-
troduceerdee hem onder andere bij de officiële geschiedschrijver van de Staten-

commonn amongst antiquaries, who were generally so preoccupied with the inscriptions that they forgot the 
church').. In Uugdale's boek waren wel vele afbeeldingen van kloostergebouwen opgenomen, maar die waren 
doorr professionele kunstenaars vervaardigd. Zie ook Piggott, Ancient Britons, 21 en F.vans, A history of the Society, 
21:: 'The architectural stvles of the Middle Ages [...] were not yet differentiated in Kngeland' en 'Dugdale ne-
verr employs [the word Gothic] in his history of St. Paul's Cathedral'. 
899 'Inscriptiones monumentaque' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 1648). 
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16.16. Grafmonumenten van de abdissen van Rijnsburg. Tekeningen in Buchelius' album 'In-
scriptionesscriptiones monumentaque'. Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 1648, jol. 24r-v. 
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Generaall  en de Staten van Gelre, Paullus Meruia (1558-1607), die aan de Leidse 
universiteitt hoogleraar was. Via deze universiteit kwam Buchelius in dezelfde tijd 
inn contact met de grote filoloog en oudheidkundige Janus Gruterus, een oud-stu-
dentt van Leiden die inmiddels in Heidelberg was aangesteld als hoogleraar en 
bibliothecariss van Frederik IV, de keurvorst van de Palts. Gruterus schakelde Bu-
cheliuss in bij de voorbereidingen voor zijn omvangrijke thesaurus van in heel Eu-
ropaa gevonden Romeinse inscripties, die in 1602 zou verschijnen.'"' Dankzij deze 
contactenn verwierf Buchelius enige naam als oudheidkundige in geleerde krin-
gen,, en dienden anderen zich op hun beurt bij hem aan. In 1609 bijvoorbeeld 
vereerdee de elf jaar jongere Scriverius Buchelius met een cadeau-exemplaar van 
zijnn Batavia illustrata  ̂ hetgeen de start betekende van een dertig jaar durende 
oudheidkundigee correspondentie, regelmatig verlevendigd met een persoonlij-
kee ontmoeting op eikaars studeerkamer. 

Niett alleen Buchelius' geleerde netwerk, maar ook zijn oudheidkundige inte-
ressee breidde zich in deze periode uit. Naast het verrichten van veldwerk en het 
optekenenn van monumenten ging nu ook het verzamelen en bestuderen van oude 
geschiedwerkenn en documenten over de geschiedenis van de Nederlanden, en 
dann met name over de Hollands-Utrechtse Middeleeuwen, Buchelius' aandacht 
meerr en meer in beslag nemen. De schriftelijke historische overlevering was zeer 
rijkrijk  in Utrecht, waar in de vroege Middeleeuwen de eerste Noord-Nederlandse 
geschiedschrijvingg was ontstaan.9- En de Utrechtse archieven, dat wil zeggen die 
vann het bisschoppelijk hof, vormden het oudste archief binnen de grenzen van 
dee Nederlandse Republiek.91 Uit Buchelius' handschriften en publicaties wordt 
duidelijkk dat hij in de loop der jaren een enorme belezenheid in de middeleeuwse 
annalenn en kronieken ontwikkelde en kon bogen op een voor zijn tijd zeer gro-
tee bekendheid met het Utrechtse archiefmateriaal. Buchelius' advocatenpraktijk 
zall  deze interesse in de schriftelijke bronnen ongetwijfeld hebben bevorderd. Ge-
durendee zijn bijna twintigjarige loopbaan als advocaat aan het Hof van Utrecht 
zall  Buchelius inzage hebben gekregen in talloze oude archiefstukken en fami-
liedocumenten,, waaruit hij zoveel mogelijk gegevens overnam ten bate van zijn 
oudheidkundigee onderzoek. Buchelius' antiquarische onderzoek profiteerde zo 
vann zijn advocatenpraktijk en vice versa, omdat bij de bestudering van oude be-
wijsstukkenn en wetsteksten een zekere oudheidkundige en taalkundige kennis was 
vereist.. Van juristen kon overigens in het algemeen gesproken een zekere be-
drevenheidd in archiefonderzoek worden verwacht, aangezien zij een beroepsmatige 
competentiee ontwikkelden waar het ging om de problematiek van de bewijskracht 
vann oude stukken. Bovendien waren juristen zich bij uitstek bewust van de bete-
keniss van de historische studie voor het heden, aangezien de rechtskracht van oude 
stukkenn in de vroegmoderne tijd doorgaans nog altijd actueel was.91 

900 In Gruterus' Inscriptions was Buchelius opgenomen in de lijst van medewerkers ('Index eorum qui scrip-
tiss privatis profuerunt'). Zie over Gruterus' thesaurus ook hoofdstuk 3, p. 114-118. 
911 Zie ook hoofdstuk 3, p. 128. 
922 Romein, Geschiedenis, 1-8. 
933 Dekker, Kerkelijke archieven, 2, 8 e.v. 
944 Zie over oudheidkundigen en juristen Mendyk, 'Speculum Britanniae'; Kei ley, Foundations; Pocock, The an-
cientcient constitution. 
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Dee aantekeningen over bezichtigde historische monumenten en geraadpleegde 
archiefstukkenn en geschiedwerken werden in eerste instantie door Buchelius op-
getekendd in verschillende klad- en notitieboeken, om vervolgens in een netschrift 
tee worden uitgewerkt. Op deze manier had hij al in een zeer vroeg stadium zijn 
binnen-- en buitenlandse veldwerkaantekeningen bijeengebracht in de met gro-
tee zorg uitgevoerde albums 'Commentarius' en 'Monumenta', nadien nog ge-
completeerdd met het aan de Nederlandse monumenten buiten Utrecht gewij-
dee album 'Inscriptions monumentaque'. Toen Buchelius in de daaropvolgen-
dee decennia bij het bestuderen van geschiedwerken en archiefstukken meer en 
meerr aantekeningen maakte, nam zijn verzameling oudheidkundige gegevens 
zo'nn omvang aan, dat een deel van zijn beschrijvingen, tekeningen en transcripties 
inn het kladstadium dreigde te blijven liggen. Op zeker moment besloot Buche-
liuss dan ook dat het tijd werd om alle door hem bijeengebrachte gegevens, zo-
alss het een goed verzamelaar betaamde, systematisch te herordenen en zoveel 
mogelijkk in het net over te zetten. Bepaalde albums werden door hem gewijd aan 
monumentalee overblijfselen of archiefstukken, terwijl hij allerlei gegevens daar-
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uitt nog eens overnam in uitvoerig geïllustreerde netschriften gewijd aan gene-
alogie,, heraldiek, zegels, enzovoorts. De oudheidkundige albums konden door 
geïnteresseerdenn bij Buchelius worden geraadpleegd; uit correspondentie blijkt 
datt hij de kostbare handschriften zelfs regelmatig uitleende. 

Inn de jaren dertig, toen Buchelius al redelijk was gevorderd met de heror-
deningvann zijn collectie oudheidkundige gegevens, ontving hij van een van zijn 
correspondenten,, Adriaan Ploos, het verzoek om eens uitleg te geven over 'de 
ordree die ick ben houdende in mijne memorien te distingueren'.95 Aan dit ver-
zoekk danken we twee brieven van Buchelius waarin hij de indeling van zijn reeks 
manuscriptalbumss verklaarde. Buchelius bekende Ploos in 1636 dat de toestand 
vann de 'memorien' die hij 'bij verscheyde tijden soo mij die ter hant sijn geco-
men,, aengeteykent' had, opdat moment 'seer confuys' was.'"' Wanneer we ver-
volgenss lezen dat hij deze aantekeningen wel per eeuw had geordend en van 
alfabetischee indices had voorzien, begrijpen we dat Buchelius zichzelf hoge ei-
senn stelde. Wat al afwas, zo schreef hij aan Ploos, was de optekening van de mo-
numentalee overblijfselen in Utrecht en de Nederlanden. Hij had één groot al-
bumm gewijd aan de monumenten in Utrechtse kerken en kloosters, en een an-
derr groot album aan dergelijke monumenten in andere plaatsen.'7 Voorts schreef 
Bucheliuss aan Ploos over zijn voornemen om een album aan te leggen waarin 
hijj  de her en der verzamelde gegevens over de afstamming van de meest aan-
zienlijkee families, die hij reeds in verschillende schriften had opgetekend, nog 
eenss een plaats zou geven. Op dit gebied is onder andere een vierdelige reeks 
netschriftenn van Buchelius overgeleverd, goed voor honderden folia gevuld met 
kolommenn met genealogische aantekeningen en ingekleurde afbeeldingen van 
dee bijbehorende familiewapens.'" 'Ben altijt curieux geweest', merkte Buche-
liuss over zijn genealogische en heraldische onderzoek op in zijn brief, 'soo wan-
neerr eenige originele brieven [oorkonden] ende chartren ter hant gecomen 
sijn,, de segels daer van mede uuyt te maecken, die groot licht geven in materia 
genealogica,genealogica, princepael vande 3 ofte 4 hondert iaeren, wanneer men de wape-
nenn hereditair gemaect heeft'. Met een kwartierboek met de wapens van vrij -
well  alle adellijke families in Utrecht en de andere gewesten was hij al klaar, kon 

955 Buchelius aan Ploos, 29-11-1636. 
966 Ibidem. 
977 De ecidergenoemde albums 'Monumenta' (176 folia) respectievelijk 'Inscriptiones monumentaque' (225 fo-
lia).. In aanvulling opp laatstgenoemd album legde Buchelius nog een vergelijkbaar album aan: 'Monumentaquae-
dainn sepukhralia, et publica in templis, aliisquc locis inventa et descripta, quae in libris observationum ac hacte-
rmss descripiorum monumentorum meis non habentur' ('Enkele graf-en publieke monumenten, in kerken en 
anderee plaatsen aangetroffen en beschreven, die in mijn albums met observaties en tot nu toe beschreven mo-
numentenn niet voorkomen'; Rijksarchief Friesland, collectie Kvsinga-Vegelin van Claerbergen (EV'C.) 1323 A). 
988 'Genealogieën van aanzienlijke Noord- en Zuid-Nederlandse families, met afbeeldingen in kleuren van wa-
pens'' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 1780, 3 dln; dl 4 ibidem, ms. 8 F 31 (aanwinsten)). Buchelius' op-
merkingenn in de brief aan Ploos over zijn reeks manuscripten kunnen worden aangevuld met de 'Catalogus van 
Buchelius'' handschriften' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 1831), die kort na zijn overlijden werd aangelegd 
doorr Cornells Booth. Daar lezen we opfol 2r: 'in quarto. Epitaphiorum libri IV gebonden in swart leder'. Booth 
tekendee daarbij aan dat er nóg 'Acht wapenboexkens' (eveneens in quarto) waren; misschien betreft het hier 
'Aftekeningenn van familiewapens van binnen-en buitenlandse (meest Stichtse) edelen' (Archief van de Hoge 
Raadd van Adel, Col. Booth no. 10, C 34-40, 7 dln). Op fol. 2v vermeldt Booth nog een onbekend aantal 'Wa-
penboexkens'' (in octavo). 



Hett geleerdenleven van Arnoldus Buchelius (1565-1641) 95 5 

JiWtt  - * * - - ~ ' - _ _ mm**-, mmm* «PÈ/M 

18.18. Genealogische en heraldische gegevens over Gerard van Velsen en diens familie in een album 
vanvan Buchelius. Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 17802, fol. 35r. 

hijj  Ploos melden." Hij merkte ook op dat hij inmiddels was begonnen de ver-
spreidee gegevens over ridderhofsteden in het Sticht in een apart album onder 
tee brengen, en dat hij nog steeds werkte aan zijn album met naamlijsten en te-
keningenn van zegels van Utrechtse magistraten sinds het jaar 1300, want daar-
overr was hij nog lang niet tevreden.10" Voorts schreef Buchelius aan Ploos dat 
hijj  niet lang geleden was begonnen om de in verschillende schriften gemaak-
tee aantekeningen over archiefstukken waarin waardevolle gegevens over cul-
tuurgeschiedenis,, politieke gebeurtenissen of oud recht voorkwamen ('alle stuc-
kenn die outheyden, geschiedenissen, statuten eenichsins tot de historiën die-
nende,, contineren') in een apart album bijeen te brengen."" Uit Buchelius' brief1 

999 Dit betreft waarschijnlijk 'Genealogische kwartieren' (Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, ms. 78 F 12; 
ditt betreft een handschrift in folioformaat, met 180 genummerde pagina's); zie afbeelding 81, p. 199. Zie ook 
'Cataloguss van Buchelius' handschriften', fol. Ir: 'Een groot wapenboeck, in welck afgemaeldt sijn de quartie-
renn van verscheijden voornehme familien'. 
1000 Zie 'Namen van Utrechtse magistraten van 1081 tot 1640' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 1807; 95 
folia);; 'Zegels van Utrechtse magistraten, in kleuren afgebeeld' (ibidem, ms. 1809; 25 genummerde pagina's). 
'Namenn van schouten en schepenen voorkomend in Utrechtse schepenbrieven (1287-1550), met afbeelding in 
kleurenn van zegels' (ibidem, ms. 1808; 49 folia) bevat het voorbereidende werk voor beide voornoemde netschriften. 
Ziee ook 'Catalogus van Buchelius' handschriften'; 'twee boexkens aengaende de magistraet der stadt Utrecht'. 
1011 'Catalogus van Buchelius' handschriften', fol. Ir noemt verschillende oorkondencollecties: 'Copijen ende 
Extractenn van verscheijden oude Latijnsche ende duijtsche brieven ende munimenten, mitsgaders extracten uut 
derr Conventen registers ende andere genealogische memoiren gebonden in ses boecken'; 'Noch seven ingenaij-
dee stucken van gelijcken inhout als de voorgaende'; 'Noch gelijcke copijen, extracten ende memorien voor 't me-
rendeell  sedert den jaere 1500, gebonden in drie boecken'; 'Noch drie ingenaijde stucken van gelijcken inhout'. 
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wisselingg weten we dat hij ooit van plan was geweest zijn aanzienlijke oorkon-
denverzamelingg uit te geven, want hij schreef'in 1632 over dit voornemen aan 
Aubertuss Miraeus (1573-1640), een in Antwerpen actieve geestelijke en oud-
heidkundige.. Buchelius had Miraeus echter ook gemeld dat hij dit plan weer 
hadd laten varen, nu hem ter ore was gekomen dat de Antwerpenaar, die vanaf' 
hett einde van de jaren twintig een aantal verdienstelijke oorkondenboeken had 
gepubliceerd,, hetzelfde voornemen had opgevat. Buchelius schreef dat hij on-
derr de indruk was van Miraeus' werk, en dat hij de fakkel graag aan hem wilde 
overdragen,, vooral omdat in Antwerpen veel betere drukkers te vinden waren 
dann in Utrecht.'"" Hij kreeg hierop waarschijnlijk een rol toebedeeld bij de voor-
bereidingenn voor Miraeus' volgende publicatie, die zou bestaan uit een uitga-
vee van archiefstukken, aaneengeregen tot een soort kroniek van de Nederlandse 
geschiedenissen.. In ieder geval stuurde hij in hetzelfde jaar zijn oordeel over 
allerleii  'Bataafse diplomata' naar Antwerpen."13 

1022 Buchelius aan [Miraeus], 26-1-1632. Miraeus had vier grote oorkondenboeken uitgegeven: Codex donatio-
numnum (Brussel 1624), Diplomatum BHgicorum tïbri (Brussel 1627), Donationum Betgicarum Htm (Antwerpen 1629) en 
NotitiaNotitia ecctesvarum Belgü (Antwerpen 1630). Deze boeken bevatten ook oorkonden uit de noordelijke gewesten. 
1033 Buchelius aan Scriverius, 20-5-1632; zie ook Scriverius aan Buchelius, [tussen 13-5 en 20-5-1632] en Bu-
cheliuss aan Scriverius, [11-1]-1632. Miraeus' Rerum Belgicarum chronicon verscheen in Antwerpen in 1636. 
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Enkelee maanden na zijn eerste schrijven aan Ploos moest Buchelius 'de dis-
positiee mijnder scriften ofte memoden' nog eens uitleggen. Kort en bondig kwam 
hett hierop neer, schreef hij nu, dat hij zijn handschriftelijke aantekeningen 'in 
driee grote volumina' wilde onderbrengen, 'waer af het eerste historica, het twee-
dee fundationes, het derde familiae soude contineren'. Het onderdeel historicabe-
troff  de officiële documenten, de fundationes betroffen de monumentale over-
blijfselenn en defamiliaede genealogische en heraldische gegevens, legde hij uit. 
Dee 'volumina' konden voorts worden onderverdeeld 'in twee drie ofte meer-
derr deelen', waarmee Buchelius twee, drie of meer albums bedoelde."" Een aan-
tall  van die albums was dan wel al voltooid, maar Buchelius gaf Ploos te kennen 
datt hij zijn ambitieuze plannen nog altijd niet naar volle tevredenheid had kun-
nenn afronden. 'Hadde ick eerder begost [lees: begonnen]', verzuchtte hij, 'ofte 
nochh een 25 iaeren voor handen, soude uuyt die confuse yets hebben connen 
intt suyver gebracht hebben. Maer dat is te vergeefs, mijn uuirwerck is verlopen, 
sooo ick oeck sulcx niet en wilde hopen noch wenschen. Sat datum inutili  hoc stu-
dio,dio, at non indelectabili tarnen, besloot Buchelius zijn overpeinzing: genoeg ge-
schrevenn nu over deze nutteloze studie, die toch zo aangenaam was geweest, 'want 
hebbee daer in eenich contentement gevonden'."6 

Dee kronieken van Beka en Heda 

Nadatt Buchelius vanaf 1611 zijn werk als advocaat had neergelegd, vond hij de 
rustt om zich te concentreren op een groot oudheidkundig project: het uitgeven 
vann de kronieken van Beka en Heda en het leveren van een inhoudelijk en kri-
tischh commentaar op deze geschiedwerken, op basis van de gegevens die hij tij-
denss decennialang veldwerk en bronnenonderzoek had verzameld. Uiteindelijk 
zoudenn zijn voorbereidingen voor deze becommentarieerde editie meer dan een 
kwartt eeuw in beslag nemen. Het project ving aan in 1614, toen Buchelius op 
dee hoogte raakte van een ambitieus plan van het uitgevershuis van de gebroe-
derss Aubry in Frankfurt om een serie bronnen voor de geschiedenis van de Ne-
derlandenn uit te geven. Hierop besloot hij, aangezien hij toch al dikwijl s bezig 
wass 'de daden van onze voorvaderen uit het duister op te diepen', eens te in-
formerenn of deze uitgevers waren geïnteresseerd in een bijdrage van zijn hand.um 

Hijj  richtte zich tot de hoofdredacteur van het project van de gebroeders Aubry, 
Januss Gruterus. ",7 Gruterus had als 'hoofdredacteur' de taak om bijdragen van 
Nederlandsee geschiedkundigen te werven, waarbij hij zijn omvangrijke corre-
spondentienetwerkk inschakelde. Zo wist hij vele geleerden in de Noordelijke en 

1044 Buchelius aan Ploos, 11-3-1637. 
1055 Buchelius aan Ploos, 29-1 1-1636. 
1066 Buchelius aan Gruterus, 29-8-1614 (/ie ook hoofdstuk 1, p. 27). 
1077 [anus Gruterus, die in 1614 al een historisch naslagwerk (met naam-enjaarlijsten en tekstedities van kro-
nieken)) getiteld Chmniam chronirorum had geredigeerd voor de Aubrv's in Frankfurt, schreef'in een brief aan 
Scriveriiis,, 31-3-1616, dat hij opdat moment de gebroeders Aubry hielp bij het verzamelen van geschiedwerken 
overr de Nederlanden ('Aubrios iam juvo in concinnenda historia generali Belgarum"). De eigenlijke redartie 
vann de in 1620 tenslotte verschenen bronnenuitgave lag bij Franciscus Sweertius (zie hierna). 
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Zuidelijkee Nederlanden op een of andere manier bij het project te betrekken. 
Bucheliuss zal via dit netwerk op de hoogte zijn geraakt van het project. Zijn voor-
stell  werd positief ontvangen, zodat hij zich vervolgens zette aan een door hem-
zelff  te vervaardigen kritische editie van de kronieken van Johannes Beka en Wil-
helmuss Heda."'M Beka, die rond 1350 een kroniek over de Utrechtse bisschop-
penn en Hollandse graven voltooid had, en Heda, een tijdgenoot van Cornelius 
Aurelius,, werden door Buchelius beschouwd als de belangrijkste beschrijvers van 
dee 'Bataafse' geschiedenis.] w Met zijn keuze voor het bezorgen van een editie van 
Beka'ss kroniek had Buchelius de meest invloedrijke middeleeuwse kroniek uit 
dee Noordelijke Nederlanden tot aan het verschijnen van de Divisiekroniekvan Au-
reliuss in 1517 te pakken, terwijl Heda's kroniek de meest kritische bewerking van 
dee 'Bekatraditie' betrof, vanuit Utrechts standpunt bezien."" 

All  in 1610 had Buchelius zich ten overstaan van Scriverius beklaagd dat uit-
gerekendd Bernardus Furmerius (1542-1616) het plan had opgevat om de kro-
niekk van Heda uit te geven, zoals hij had gelezen in een schrijven van deze Frie-
see geschiedkundige dat Scriverius hem had getoond. 'Toen prees ik mijn land-
genotenn aanvankelijk gelukkig', schreef Buchelius nu, 'omdat nog wel een bui-
tenlanderr het ondernam deze al zo lang verwaarloosde zaak ter hand te nemen: 
maarr nadat ik zijn boek over de vorsten van Friesland had gezien, vervloog ter-
stondd alle in hem gestelde hoop, zo erg, dat ik het buitengewoon betreurde dat 
onzee geschiedenis in zulke ongelukkige handen was gevallen'.1" Het boek waar 
Bucheliuss op doelde, betrof Furmerius' Annalium Phrisicorum libri  tres ('Drie boe-
kenn Friese annalen') uit 1609. Uit niets blijkt echter dat Buchelius in 1610 zelf 
reedss met plannen rondliep om de kroniek van Heda uit te geven, of dat hij di-
rectt na het verschijnen van Furmerius' editie van Beka's en Heda's werk in 1612 
hadd besloten om de uitgave van beide kronieken zelf nog eens over te doen."-
Beginn 1615 heeft hij er echter duidelijk zijn zinnen op gezet, zo blijkt uit de brief-
wisselingg met Gruterus. 'Toen ik hoorde van het voornemen van de Aubry's', 
schreeff  Buchelius, 'ben ik meteen naar de zeer edele zowel als zeer geleerde 
heerr Dirk van Renesse gegaan, die met mij is verbonden door een oude vriend-
schap,, en van wie ik wist dat hij zich al sinds vele jaren in het zweet werkte om 
dee vaderlandse geschiedenis uit te pluizen.' Helaas hoefde Gruterus niet op een 
bijdragee van Van Renesse te rekenen, vervolgde Buchelius, want deze man kon 

1088 Buchelius aan Gruterus, 23-3-1615. 
1099 Buchelius aan Gruterus, 23-3-1615: 'ego hos rerum nostrarum scriptures principes in mamis sumpsi' ('ik 
hehh deze belangrijkste beschrijvers van onze geschiedenis ter hand genomen); Buchelius aan Sweertius, 30-
11-1615:: 'mme in Becano et Heda, optimis rer. Bat. scriptoribus totus sim' ('ik ben nu geheel en al verdiept in 
Bekaa en Heda, de voortreffelijkste beschrijvers van de Bataafse geschiedenis'). 
1100 Romein, Geschiedenis, 77: 'Hij [Beka] wilde behagen en heeft behaagd, zóó/eer zelfs, dat [...] zijn boek de 
bronn van geschiedkennis werd in deze gewesten, totdat hij pas ruim anderhalve eeuw later voor het groote pu-
bliekk door de 'Divisiekroniek' en kort daarop voor de geleerden door Heda verdrongen werd'. 
1111 Buchelius aan Scriverius, 17-9-1610: 'Gratulabar turn nostris prinuim, quod vel peregrin us admovere manum 
huirr negotio tam diu neglecto conaretur: Verum postquam librimi eiusdeFrisiaepnncipibusridissem, omniscon-
cept»» de eo spes protinus evanuit, ita ut in tam infelices manus incecidisse nostram historian! unice dolerem.' 
1122 De uitgave uit 1612 was getiteld Hisloria veterum episcoporitm UUraifctinar sedis, el comilum Hollandiae. De tekst 
wass verzorgd door Suffridus Petrus (1527-1597); diens leerling Furmerius voltooide het werk van zijn leermeester 
enn gaf het uit. Zie over de zestiende-eeuwse en zeventiende-eeuwse kritiek op hun werkzaamheden Waterbolk, 
FrieseFriese geschiedschrijningen idem, 'Zeventiende-eeuwers'; zie ook Bergsma, 'Suffridus Petrus'. 
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maarr geen punt achter zijn jarenlange werk aan de kronieken van Beka en Heda 
zetten.. 'Daarom heb ook ik deze belangrijkste beschrijvers van onze geschiedenis 
terr hand genomen, en heb ik de Furmeriuseditie, die de enige is, vergeleken 
mett de handschriften; en ik heb bevonden dat ze zeer slordig behandeld zijn 
enn wemelen van zeer veel fouten en gebreken. Daarom had ik mij voorgeno-
menn ze in een wat zuiverder editie beschikbaar te maken en met korte noten 
tee verklaren.' Buchelius wilde vervolgens graag van Gruterus weten of de Au-
bry'ss geïnteresseerd waren in een hernieuwde uitgave van de kronieken van Beka 
enn Heda.m Nog begin 1616 sprak hij zijn vermoeden uit dat de Aubry's uit-
sluitendd onuitgegeven bronnen wensten te publiceren, zoals de vijftiende-eeuw-
see en zestiende-eeuwse kronieken van Johannes a Leydis, Reinier Snoy, Worp 
vann Thabor of Edmond de Dinter. Buchelius liet Gruterus weten dat hij van plan 
wass om Beka en Heda desnoods op eigen gelegenheid in Utrecht uit te geven.'" 

Ondertussenn was Buchelius aan de slag gegaan. In de zomer van 1615 schreef 
hijj  zijn goede vriend Johannes de Witt over zijn drukke bezigheden in verband 
mett het herzien van de teksten van beide kronieken. Hij had er alle tijd voor, 
wantt met zijn werk als advocaat was hij vierjaar eerder gestopt. De Witt stak Bu-
cheliuss een hart onder de riem door hem als de verreweg geschiktste persoon 
voorr dit project te betitelen: 

Naarr mijn bescheiden mening handelt u heel verstandig, daar u, vrij van ambitie, ge-
niett van uw afzondering en een eervol ambteloos leven, terwijl u ondertussen die din-
genn doet én schrijft die anderen plezier doen en bovendien uzelf tot lof strekken. Daar-
omm heb ik met genoegen gehoord van uw streven om de geschriften van Beka en Heda 
tee herzien, én omdat het geschiedschrijvers zijn door wier boeken wij ten zeerste wor-
denn geraakt, én in het bijzonder omdat zij landgenoten zijn. Bravo dan: óf niemand, 
óff  u zal hen het licht doen zien. Wanneer ik immers kijk naar uw zorgvuldigheid, en 
uww grote belezenheid, zie ik niets dat u niet kan; en wanneer ik kijk naar de alleroudste 
getuigenissen,, die u in overvloed in huis hebt, dunkt mij dat u alles kunt. Daaraan voeg 
ikk toe de rijkdom van uw stijl, waarin u iedereen gemakkelijk overtreft, en waarmee 
uu het vaderland niet alleen prachtig zult eren, maar waarmee u ook hel leven zult te-
ruggevenn aan die buitengewone beschrijvers van het vaderland."" 

Nadatt het misverstand dat de Aubry's alleen onuitgegeven bronnen in hun reeks 
wildenn opnemen, uit de weg was geruimd, stemde Buchelius er snel in toe zijn 

1133 Buchelius aan Gruterus, 23-3-1615: 'Ego cum de Aubiïario proposito certior 1'actus essem. prolinus no-
bilissimumm simul ac doctiss. virum Theodortcum de Renesse veteri amicitia mihi iunctum, conveni, quem a mul-
tiss iam annis sudare in patria historia enucleanda cognoveram [...] quare et ego hos rerum nostrarum scripto-
ress principes in manus sumpsi, et editionem Kurmerianam quae unica est cum m.s. codicibus contuli, tnveni-
quee admodum negligenter habitos, plurimisque vitij s et mendis scatere quos ideo proposueram aliquantulum 
purgatioress dare, notis brevibus explicate'. 
1144 Buchelius aan Gruterus, [na maart 1615/begin 1616], 
1155 De Witt aan Buchelius, 31-7-1615: 'Tu quod procul ab ambitione solitudine delectaris et honesto otio, fa-
ciss meo quidem iudicio prudentissime, cum interim agas ea et scribasquae alios delectent, te antem ipsnm lau-
dibuss illustrent. Intellexi itaque cum voluptate studium tuum in recensendis Becae et Hedae scriptis, cum quod 
historicii  sint, quorum libris summopere afficimur, turn quod singulariter nostra tos, Macte porro, aut nemo alius, 
au[t]]  tu lucem hisdabis. Diligentiam enim tuam si specto et multam lectionem, nihil non posse te video; si mo-
numentaa vetustissima, quibus domi abundas, omnia posse iudico. Addo stili tui ubertatem, qua (iranes facile su-
pcrass et non tantum patriam luculenter ornaveris, sed et vitam restitueris peculiaribus eius scriptoribus.' 



100 0 'Autt sors, aut virtus' 

correctiess op Furmerius' teksteditie en zijn bijbehorende oudheidkundige an-
notatiess via Gruterus naar de Aubry's te sturen. In maart 1616 gaf hij Chrispijn 
dee Passe of een van diens zonen, die regelmatig naar het Duitse gebied afreis-
denn om onder meer de Frankfurter Buchmesse te bezoeken en die dan brie-
venn aan en van Gruterus meenamen, inderdaad zijn herziene Bekatekst mee. 
Inn de begeleidende brief beloofde hij Gruterus zijn herziene Heda spoedig te 
latenn volgen; de vele onvoorziene moeilijkheden bij het verbeteren en verkla-
renn van Be ka's tekst hadden ervoor gezorgd dat hij met Heda nog niet klaar was."" 
Nogg in hetzelfde jaar zond hij Heda inderdaad na."7 In de daaropvolgende ja-
renn verkeerde Buchelius in het ongewisse over de vorderingen in Heidelberg 
enn Frankfurt, aangezien een ontvangstbevestiging uit 1616 het laatste bericht 
wass dat hij van Gruterus had mogen ontvangen. "*  Toen hij in de zomer van 1617 
kennismaaktee met de oude Ubbo Emmius (1547-1625), een autoriteit op het 
gebiedd van de Groningse en Friese geschiedenis en oudheidkunde, kon hij deze 
dann ook niets meer vertellen dan dat hij nog steeds wachtte op een teken van 
levenn van Gruterus. Emmius, nieuwsgierig geworden, informeerde vervolgens 
zelfbijj  Gruterus naar de stand van zaken rond Buchelius' kopij: 

Tweee dagen geleden had ik een vriendelijk gesprek met een uitzonderlijk erudiet man, 
eenn Utrechtse jurist, wiens naam Buchornius is, als ik mij niet vergis. Hij verzekerde 
mijj  dat hij nog altijd volhardt in zijn plan en voornemen om alles wat verschillende 
auteurss over de Nederlandse geschiedenis hebben geschreven en al eens eerder is ver-
schenen,, uit te geven en als het ware tot één corpus samen te brengen. En deze ver-
teldee dat hij met dat doel de geschriften van Johannes Beka en Wilhelmus Heda over 
dee Utrechtse bisschoppen en geschiedenis, dankzij zijn ijver verbeterd, reeds lang ge-
ledenn naar u heeft gestuurd. Of dat zo is, voorzover het uw plan en voornemen aan-
gaat,, zoti ik graag zo spoedig mogelijk van uzelf willen vernemen."" 

Buchelius'' editie is uiteindelijk nooit verschenen bij de Aubry's. In 1620 gaven 
zijj  wel een door de Antwerpenaar Franciscus Sweertius (1567-1629) geredigeerde 
verzameleditiee uit van bronnen voor de middeleeuwse geschiedenis van de Lage 
Landen,, waarin het Ghronicon Egmundanum (de dertiende-eeuwse Egmond-
see kloosterkroniek) en de Hollandse kronieken van Johannes a Leydis en Rei-
nierr Snoy waren opgenomen.120 Het was dit project, waarvan Buchelius reeds be-
ginn 1616 lucht had gekregen en waarvan de uitgave enige jaren vertraging had 

1166 Buchelius aan Gruterus, 7-3-161fi. 
1177 In Jan. Gruterus aan Scriverius, 8-11-1616 schroei Gruterus dat hij geruime tijd eerder Buchelius' aante-
keningenn op Beka en Heda had ontvangen. Zie ook Buchelius aan Pontan us. [6-7-1633], waarin Buchelius op-
merktt dat hij ooit Beka en korte tijd later ook Heda naar Gruterus ('Ghronicon Becanum et paulo post Hedae 
Historiam')) had gezonden. 
1188 Buchelius aan Pontanus, [6-7-1633]. 
1199 Emmius aan Gruterus, 23-8-1617, afgedrukt in Emmius, Brirfwechselll, 213-214: 'Ante biduum in colloquio 
amicoo fïii cum viro insigniter erudito, uiris consulto Ultraiectino, cui nomen Buchornio, ni tailor. Is mihi affir-
mabat,, adhuc se perstare in consilio et propositi) edendi omnia et in unum quasi corpus redigendi, quae a di-
versiss autoribus scripta de rebus Belgins in lucem iam ante prodierunt. Et dicebat idem, in cum finem se com-
mentariosJoanniss Bekae et Guilhelmi Hedae de episcopis et rebus L'ltraiectinis suo studio emaculatos ad te iam-
dudumm misisse. Quod an ita habent, quantum attinet ad consilium et propositum tuum pervelim ex te ipso quam-
primumm cognoscere.' 
1200 Sweertius, Rerum IMgirarum annates chronici et historici, uitgegeven bij 'Danielisac Davidis Aubriorum'. Over 
Sweertius:: Buchelius aan Gruterus, [na maart 1615/begin 1616]; Gruterus aan Buchelius, [vóór 7-3-1616]. 
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opgelopen.1211 In 1619 klaagde een andere contribuant aan de Frankfurter bron-
nenreeks,, de Antwerpse jezuïet (en collega van de grote bronnenuitgever Heri-
bertt Rosweyde) Andreas Scottus, over de traagheid van de gebroeders Aubry; hij 
wass zelfs bang dat het door hemzelf opgestuurde, nog niet eerder uitgegeven 
Chroniconn Egmundanum, dat uit zijn eigen handschriftencollectie kwam, niet 
gepubliceerdd zou worden en staakte voorlopig zijn medewerking.1- Scottus' kro-
niekk werd uiteindelijk toch opgenomen in Sweertius' verzameleditie, maar bij-
dragenn van andere contribuanten, waaronder Buchelius' nieuwe Beka- en Heda-
editie,, niet. Misschien werd de uitgave van de overige bijdragen voorlopig uit-
gesteld.. De rampspoed van de Dertigjarige oorlog maakte tenslotte dat Buche-
lius'' materiaal, dat was opgestuurd naar Gruterus, definitief zou kwijtraken. Bu-
chelius'' aantekeningen moeten zijn verdwenen toen Heidelberg in 1623 werd 
ingenomenn en de Paltsbibliotheek, waar Gruterus werkte, werd geplunderd.123 

Bucheliuss viel terug op zijn oude voornemen om op eigen kracht nogmaals 
eenn nieuwe en geannoteerde editie van Beka en Heda te verzorgen, waarvoor 
hijj  opnieuw te rade ging bij zijn reeks manuscriptalbums met aantekeningen 
overr annalen en kronieken, archiefstukken en monumentale overblijfselen. Nu 
hijj  geheel op zichzelf werkte liep zijn project onvermijdelijk uit. Ten eerste kon 
Bucheliuss bij zijn bestudering van de teksteditie uit 1612 steeds meer slordig-
hedenn vaststellen, die hij stuk voor stuk wenste te verbeteren. In 1632 zou hij 
overr de beide verantwoordelijken voor deze editie, Bernardus Furmerius en diens 
leermeesterr Suffridus Petrus (1527-1597), in een brief aan Scriverius zelfs op-
merkenn dat zij bij wijze van spreken een 'triumviraat ter vervalsing van de ge-
schiedenis,, of tenminste ter bevordering van de vervalste geschiedenis' met de 
notoiree Hunibaldus hadden opgericht.124 Ten tweede kreeg het werk aan de edi-
tiee een langdurige geschiedenis omdat Buchelius bij het bestuderen van de twee 
kroniekenn op allerlei problemen op het inhoudelijke vlak stuitte. Hierover wil-
dee hij zijn lezers opheldering kunnen bieden in oudheidkundige noten bij de 
tekstenn van Beka en Heda. Evenals de annotatie in edities van klassieke teksten 
doorr humanistische filologen, fungeerde Buchelius' notenapparaat als een taal-
kundigg en - vooral - oudheidkundig tekstcommentaar, niet als een verant-
woordingg van het verrichte literatuur- en bronnenonderzoek zoals tegenwoor-
digg het geval is. De kronieken boden Buchelius talloze aanknopingspunten om 

1211 Buchelius aan Sweertius, 30-11-1615, over Sweertius' werk aan Snoy; in juni of juli 1616 heeft Buchelius 
Sweertiuss in Antwerpen bezocht (Buchelius aan Scriverius, 6-8-1616). Uit Jan. Gruterus aan Scriverius, 8-11-1616, 
blijk tt dat de Aubry's een uitgave van Nederlandse geschiedschrijvers (dat moet Sweertius' editie zijn geweest) 
all  vóór de lente van 1617 hadden gepland. 
1222 Scottus aan Scriverius, 2*7-5-1619. Zie ook hoofdstuk 4, p. 166. 
1233 Dit was ook het vermoeden van Buchelius zelf: Buchelius aan Pontarms, [6-7-1633); en 'Autobiografie van 
Buchelius'' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ras. 1828, map 43). De ravage in de Paltsbibliotheek moet na de 
innamee van Heidelberg enorm zijn geweest; Gruterus verzamelde de restanten van boeken die vermoedelijk 
doorr de plundering ernstig beschadigd waren en plakte knipsels daaruit in zijn album amicarum. Zie daarover 
Heesakkers,, 'Das Stammbuch'. 
1244 Buchelius aan Scriverius, 10-9-1632: 'certe triumviratum is [namelijk Hunibaldus] cum Sifrido et Furmerio 
constituitt corrumpendae historiae, vel corruptae saltern promovendae'. (Pseudo-) Hunibaldus was een fictie-
vee Frankische geschiedschrijver die de Trojaanse afstamming van de Franken te boek zou hebben gesteld, ver-
zonnenn door de zestiende-eeuwse geleerde Johannes Trithemius. 
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dee vele gegevens, die hij gedurende jaren van bronnenonderzoek in geschied-
werkenn en archiefstukken naarstig had verzameld, te verbinden aan de teksten 
vann Heda en Beka, soms ter illustratie maar vaker ter weerlegging van het daar 
vermelde,, want vooral op het door Beka naar voren gebrachte beeld van het 
Utrechtsee verleden had hij veel commentaar. Ook de door hemzelf ontwikkel-
dee ideeën over de Utrechtse en Nederlandse geschiedenis wilde hij in de no-
tenn verwerken, om daarin tegelijkertijd de discussie aan te gaan met andere, zes-
tiende-- en zeventiende-eeuwse geschiedkundigen en hun teksten. Dit was een 
eindelooss karwei: Buchelius zou zijn hele verdere leven aan de editie blijven slij-
penn om de tekst en zijn eigen commentaren verder te perfectioneren. Uitein-
delijkk zou hij overlijden vóór de editie in druk verscheen. 

Slechtss één oudheidkundig geschrift werd nog tijdens het leven van Buchelius 
gepubliceerd,, namelijk een briefverhandeling over de geschiedenis van Utrecht 
enn het Sticht, in of kort voor 1630 vervaardigd op verzoek van Johannes de Laet 
(1582-1649),, de redacteur van enkele delen uit de zogenaamde 'Elzevierse Re-
publiekjes'.. Dit was een succesvolle reeks handboekjes met his tori sch-geografische 
beschrijvingenn van diverse landen en regio's, waarin met name de politieke or-
ganisatiee van deze gebieden veel aandacht kreeg.12' De Laet zou Buchelius1 ver-
handelingg in 1630 enigszins gewijzigd en zonder vermelding van de naam van de 
auteurr laten afdrukken in het deeltje Belgii Confoederatï Respublka ('De Republiek 
vann de Verenigde Nederlanden7), waarin een reeks beschrijvingen van de ver-
schillendee gewesten was opgenomen.'-"' Buchelius had zijn briefverhandeling geen 
titell  gegeven; hij kondigde zijn stuk bij De Laet aan als 'een handjevol papieren 
[...],, dat in het kort het bestuur en de staat van onze stad en provincie bevat en 
tevenss de veranderingen daarin van het begin tot aan deze tijden toe'.1'7 De tekst 
betroff  dus niet zozeer een chorografie van Utrecht - zoals de stadsbeschrijving 
inn de 'Commentarius' - als wel een verhandeling over de opkomst, bloei en on-
dergangg van het gezag van de Utrechtse bisschoppen en over de ontwikkeling van 
hett bestuur van de provincie en stad Utrecht, tot de eigen tijd aan toe. Door de 
bisschoppenn als rijksvorsten en de Hollandse graven als hun leenmannen te ty-
perenn presenteerde Buchelius een alternatieve, Utrechtse in plaats van Hollandse 
visiee op het middeleeuwse verleden van de Nederlanden. 

Naa het verschijnen van deze briefverhandeling was er voor het eerst sprake van 
voorzichtigee contacten met een Utrechtse uitgever in verband met de uitgave van 
dee teksten van Beka en Heda en van Buchelius' aantekeningen daarop. 'Mij n edi-
tiee van de kronieken van Beka en Heda wacht op de pers', schreef Buchelius hal-
verwegee de jaren dertig, 'alleen schermt de uitgever, die mij zelf om de editie 
heeftt gevraagd, met het probleem van [de aanvoer van] het papier'.'2H De uitgave 

1255 Leidse universiteit 400, 162, 
1266 "Descriptie Traiectensis Dioecesis' in: J. de Laet, Belgii Confoederati Respublka: seu (ielriae, Holland. 'Mand. 
Traject.Traject. Fris. Transisal. (ironing, chomgraphica politkaque desmpüo ('De Republiek van de Verenigde Nederlanden; 
ofwell  een chorografische en politieke beschrijving van Gelre, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel 
enn Groningen'), 153-175. 
1277 Buchelius aan De Laet, [1630]: 'haec pauca chartis [...] quae compendio regimen etstatum huius nostrae 
urbiss et provinciae, item mutationes ab initi o ad haec usque tempora continerent'. 
1288 Buchelius aan Pontanus [1634/1635]: 'Recensio mea Chronkorum Becani et Hedae prelum exspectat, 
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werdd opnieuw uitgesteld. Buchelius liet in 1640 - het jaar waarin hij 75 werd -
eenn brief bij Scriverius bezorgen door de Utrechtse 'philologus et Antiquarius' 
Gijsbertt Lap van Waveren, waarin hij hem vroeg om alle beschikbare materiaal 
overr Beka op te sturen.12' Op dat moment was hij daadwerkelijk bezig met de 
Utrechtsee uitgever Johannes van Doorn de editie van deze kroniek voor te be-
reiden.11*""  Buchelius zal toen hebben beseft dat hij niet langer moest wachten met 
hett voltooien van zijn levenswerk. Het jaar daarvoor had hij nog geschreven aan 
Johanness Pontanus, die zojuist zijn imposante Historiae Gelricae ('Gelderse His-
toriën')) had uitgegeven en dadelijk met Buchelius had gecorrespondeerd over 
aanvullingenn en verbeteringen voor een mogelijke tweede uitgave, datt deze de 
boekenn die hij van hem had geleend maar beter kon houden aangezien Buchelius 
zichh te oud voelde worden voor de studiën.131 Kort daarop was de achtenzestig-
jarigee Pontanus echter overleden na een ernstige ziekte. 

Bucheliuss kon in mei 1641 melden dat hij klaar was met zijn werk aan de kro-
niekk van Beka en dat hij zijn oudheidkundige annotaties bij deze tekst af had. 
Heda'ss kroniek had hem die winter druk beziggehouden, schreef Buchelius, 
maarr de kou en zijn eigen traagheid en vergeetachtigheid hadden hem parten 
gespeeld.1322 Twee maanden later overleed hij. In 1643 verscheen de editie dan 
tochh eindelijk bij Van Doorn in Utrecht, dankzij de zorgen van Gijsbert Lap van 
Waveren."33 Het resultaat was indrukwekkend. De kronieken werden op folio-
formaatt uitgegeven, met een kaart van het oude bisdom, afbeeldingen van ver-
schillendee archeologische vondsten, continuaties, indices en natuurlijk het gro-
tee notenapparaat (in de vorm van eindnoten, die door middel van lettertekens 
aann de hoofdtekst waren verbonden) van Buchelius. De vooruitgang ten opzichte 
vann de editie van Furmerius wordt in één oogopslag duidelijk wanneer we kij-
kenn naar Buchelius' uitgave van het door Heda samengestelde overzicht van alle 
inn Utrecht en Holland gevonden Romeinse inscripties, welk overzicht Furme-
riuss geheel had weggelaten. De kwaliteit- naar zeventiende-eeuwse maatstaven 

tantumm bibliopolaqui ultro earn a mee expetiit, chartae difficultatem obtendit'. De papierfabrieken in het Duit-
see gebied lagen plat, schreef Buchelius, en Frankrijk exporteerde niet naar de Nederlanden. 
1299 Buchelius aan Scriverius, 14-10-1640. 
1300 Buchelius aan MVossius, 0O-[2]-1640. 
1311 Buchelius aan Pontanus, [tussen 24-6en 7-10-1639J. Niet lang daarvoor bad Pontanus nog een overzicht 
gestuurdd van zijn uitgebreide publicatieplannen voor de toekomst (Pontanus aan Buchelius, 19-5-1633). 
1322 Buchelius aan Barlaeus, 1-5-1641. De opmerking van Bruch, 'Inleiding', xlix-1, dat Gijsbert Lap van Wa-
verenn een groot aandeel in de Beka- en Heda-editie gehad zou hebben, gaat daarom waarschijnlijk alleen op 
voorr de editie van Heda's kroniek. Bruch baseerde deze veronderstelling op een vergelijking van de gedrukte 
annotatiess in Buchelius' postuum verschenen Beka-editie uit 1643 met Buchelius' handgeschreven annotaties 
inn zijn exemplaar van Furmerius' tekstuitgave uit 1612 (Universiteitsbibliotheek Utrecht, nis. 793 Hist. 9). Dat 
niett alle handgeschreven annotaties zijn overgenomen in de editie uit 1643 bewijst niet dat Lap van Waveren 
eenn keuze zou hebben gemaakt uit de aantekeningen van de overleden Buchelius, aangezien we niet weten waar-
uitt de door Buchelius bij Van Doorn aangeleverde kopij precies bestond. 
1333 hannes de Beka canonicus llltrajectinus, et Wilhelmus Heda praeposüus Arnhemensis, de episcopis UÜrawcünïs, re-
rognitirogniti et notis historias illustraü ab Arn. Buchelio Batavo I.C. Accedunt Lamb. Hortensii Montfortn secessionum Ultra-
iectinarumiectinarum lilm, et Siffridi Petri Fritij  appendix ad historiam Ultrajectinam ('De Utrechtse kanunnikjohannes de Beka 
enn de Arnhemse proost Wilhelmus Heda over de Utrechtse bisschoppen, herzien en met historische noten van 
uitlegg voorzien door de rechtsgeleerde Arnoldus Buchelius, Bataaf. Toegevoegd zijn de boeken van Lambertus 
Hortensiuss van Montfoort over de Utrechtse oproeren en de appendix met betrekking tot de Utrechtse ge-
schiedeniss van Sufïridus Petrus'). Zie ook afb. 43 (p. 269), 44 (p. 273) en 45 (p. 277). 
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uiteraardd - van Buchelius' werk blijkt bovendien uit het feit dat zijn editie ruim 
driee eeuwen lang als gezaghebbend beschouwd zou blijven. Pas in de jaren ze-
ventigg van de twintigste eeuw verscheen er van de kroniek van Beka een nieu-
wee uitgave.134 Voor Heda moeten we nog steeds te rade gaan bij Buchelius. 

Buchelius'' kritische annotaties bij de kronieken van Beka en Heda vormen de weer-
slagg van zijn decennialange oudheidkundige onderzoek naar het antieke en mid-
deleeuwsee verleden van Utrecht en de omringende gewesten. Aan de hand-
schriftelijkee nalatenschap van Buchelius - in combinatie met berichten over ma-
nuscriptenn die nu tijdelijk of voorgoed uit het zicht zijn verdwenen - kunnen we 
goedd zien op welke pijlers dit onderzoek was gebouwd. Naast een uitnemende ken-
niss van de middeleeuwse geschiedschrijving beschikte Buchelius ook over een door 
hemzelff  niet zorg opgebouwd reservoir aan afschriften van documenten afkom-
stigg uit archieven, en genealogische en heraldische notities en tekeningen, ver-
zameldd in het veld. Zo was Buchelius in staat omm de overlevering in de oude kro-
nieken,, die hem waar het om het Utrechtse verleden ging vaak niet zinde, te lij f 
tee gaan met twee belangrijke wapens van de mediëvist, genealogie en archiefkennis. 

Dee grondigheid waarmee Buchelius zijn genealogische en heraldische do-
cumentatiee opzette, heeft gemaakt dat ook moderne historici vaak niet om Bu-
chelius'' handschriftelijke nalatenschap heen kunnen. Zijn 'schaduwarchieven' 
zijnn tegenwoordig voor genealogen en mediëvisten regelmatig zelfs de enige be-
waardd gebleven bron. Dit te weten zou Buchelius goed doen, aangezien uit zijn 
verzorgdee albums duidelijk blijkt dat deze bedoeld waren om door tijdgenoten 
enn het nageslacht te worden geraadpleegd. Deze netschriften bevatten niet 
slechtss het voorbereidende werk op de Beka- en Heda-editie, maar getuigen eerst 
enn vooral van een poging om de middeleeuwse monumenten, waarvan Buchelius 
dee ondergang vreesde, voor toekomstige geïnteresseerden op te tekenen. 

Inn zijn handschriften en publicaties benadrukte Buchelius voortdurend de 
grotee betekenis van zijn stad en gewest gedurende de Middeleeuwen. Zo tracht-
tee hij met oudheidkundige argumenten een tegenwicht te bieden tegen de Hol-
landsee aanspraken op een vanzelfsprekende overheersende positie in de zes-
tiende-- en zeventiende-eeuwse Nederlanden, die ook de Hollandse geschied-
schrijvingg kleurden. In de hoofdsttikken vijf en zeven zal uitgebreider aandacht 
wordenn besteed aan Buchelius' voorstelling van de oudste en middeleeuwse ge-
schiedeniss van de Nederlanden. 

1544 Beka, Chronographia. Zie daarin Bruch, 'Inleiding', vii : 'de tot heden definitieve uitgave van Buchelius' en 
xxii ,, n.1. 



Hoofdstukk 3 
'Legendoo et scribendo' 
HetHet geleerdenleven van Petrus Scriverius (1576-1660) 

Petruss Scriverius (Pieter Schrijver) deed het in zijn publicaties graag voorkomen 
alsoff  hij Haarlemmer van geboorte was, maar waarschijnlijk was hij op 12 janu-
arii  1576 in Amsterdam geboren.' Zijn tactiek was succesvol, want zowel zijn tijd-
genotenn als latere historici zijn er steeds vanuit gegaan dat Scriverius' wieg had 
gestaann in Haarlem, waar hij opgroeide.2 Het manipuleren van zaken als de fa-
milienaamm of geboorteplaats kwam, zeker onder geleerden en letterkundigen, 
well  vaker voor in de vroegmoderne tijd, en werd vergemakkelijkt door het ont-
brekenn van een persoonsregistratie in een burgerlijke stand. Misschien wenste 
Scriveriuss zich te distantiëren van een Amsterdamse afkomst gezien de slechte 
reputatiee van de inwoners van de koopmansstad onder vele leden van de overi-
gee stedelijke elites in de Nederlandse Republiek. Amsterdam, een tijdens het 
grootstee deel van de Middeleeuwen nog onaanzienlijk Hollands stadje, was na 
dee Opstand in duizelingwekkend tempo uitgegroeid tot een handelscentrum van 
wereldformaatt en probeerde binnen de Republiek zijn stempel op het binnen-
landsee en buitenlandse beleid te drukken. De Amsterdammers golden bij velen 
alss omhooggevallen en ongecultiveerde geldwolven, zeker vergeleken met de in-
wonerss van een eerbiedwaardige oude stad als Haarlem, dat reeds vroeg in de 
Middeleeuwenn een hof van de Hollandse graven had geherbergd en een le-
gendarischee rol had gespeeld in de tijd van de kruistochten en de verovering van 
Damiate.. Later was Haarlem zelfs de plaats waar de boekdrukkunst werd uitge-
vondenn - zoals door Scriverius en zijn tijdgenoten tenminste werd geloofd.1 

11 De geboortedatum en Haarlemse geboorteplaats in: Meursius' Illushis Academia (een collectie geleerden-
levenss uit 1613), Riijr. Vergelijk Gemeentearchief Leiden, Trouwboeken N.H. Kerk, L'.D, fol. 66, ondertrouw-
aktee 27-5-1599: 'Schrijver (Pieler), geboren te Amsterdam, Jongman, woonplaats Leyden, geassisteert met Hen-
riekk Pietersz Schrijver zijn vader'; ibidem, Trouwboeken Pieterskerk nr. 2, fol. 14v, trouwakte 22-6-1599: 'Pieter 
Schrijverr van Amsterdam met Annetgen Willemsdr vander Aer van Leyden'; ibidem, Registers van los- en lijf -
rentenn ten laste van de stad, inv.nr. 10185 (deel 1659), fol. 20r: 'Pieter Hendricks/ Schrijver gebooren van Am-
sterdam'' (zie ook inv.nr. 10186 (deel 1690), fol. 19v-20r). In de doopboeken van het Gemeentearchief Amsterdam 
zijnn geen gegevens over Scriverius te vinden. Misschien is hij niet gedoopt, of in Haarlem (waar de doopboe-
kenn niet aanvangen vóór 1578) gedoopt. 
22 Volgens onder anderen Van der Aa, Biographisch woordenboek XVII , 583-591, Elias, De vroedschap, 257, Tuyn-
man,, 'Petrus Scriverius', 6 en Haitsma Muiier, Repertorium, nr. 436 werd Scriverius te Haarlem geboren. 
33 Al deze Haarlemse geschiedenissen behoorden tot Scriverius' favoriete oudheidkundige onderwerpen: zie zijn 
uitgavenn van de bronnen voor de levens van de Hollandse graven; zie het lange lofdicht op het wapen van Haarlem, 
waarinn de verovering van Damiate werd gememoreerd, in zijn IMncipes (ongepagineerd); en zie zijn verhandeling 
overr de vermeende Haarlemse uitvinder \cin de boekdrukkunst, I .aurens Janszoon Qwter, getiteld 'Peui Scriverii Uiu-
re-crans'' (in 1628 afgedrukt in Ampzing, Beschrijving?ende lof). Dat Coster een zestiende-eeuwse inventie was, wordt 
aangetoondd in Hellinga-Querido en De Wolf, Laurens Janszoon Coster, zie ook Maas, 'Laurens Janszoon Coster'. 
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Niettegenstaandee zijn aanspraken op een Haarlemse achtergrond werd Scri-
verius,, als oudste zoon van de zeer welvarende Amsterdamse koopman Hendrick 
Pieterszz Schrijver (1550-1626), geboren in een familie die een typische verte-
genwoordigerr was van de nouveaux richesaan de Amstel. De familie Schrijver ver-
gaardee grote rijkdommen in de zuivelhandel. Scriverius, jong overleden groot-
vaderr Pieter Matthijsz was nog chirurgijn in Amsterdam geweest, maar diens drie 
zonenn hadden een bestaan als zuivelkoopman opgebouwd nadat hun moeder, 
Mariee Jansdr Schrijver, was hertrouwd met een Amsterdamse kaaskopen Scri-
verius'' vader Hendrick en zijn ooms Matthijs en Pieter, die allen de achternaam 
vann hun moeder verkozen te voeren, maakten vervolgens ook carrière in het 
Amsterdamsee regentenpatriciaat. Hendrick was van 1603 tot 1617 thesaurier ex-
tra-ordinariss van Amsterdam. Eerder was hij opgetreden als regent-aalmoeze-
nier,, huiszittenmeester en heemraad van Nieuwer-Amstel. Pieter, de jongere 
broerr van Scriverius' vader, was lange tijd zelfs schepen en raad in de stad. De 
remonstrantsee achtergrond van de familie Schrijver maakte echter dat hij in 1618 
doorr stadhouder Maurits uit het stadsbestuur werd gezet. Lange tijd nadien werd 
Pieterr nog eens weesmeester, een ereambt dat ook door de oudste broer Mat-
thijss was bekleed.' 

Scriverius'' vader Hendrick was in 1575 getrouwd met een Haarlemse, Cor-
neliajansdrr Soop (f 1626). Het echtpaar verbleef afwisselend in de woonplaats 
vann Cornelia en in Amsterdam, wraar Hendricks werk zich bevond en waar het 
paarr lange tijd de grote, goed lopende herberg 't Huis Oostenrijck op de Dam 
bezatt en bewoonde."' Pas nadat Hendricks Amsterdamse thesaurierschap was 
beëindigd,, vestigde het echtpaar zich voorgoed in Haarlem. Over de familie van 
Corneliaa Soop is niet veel meer bekend dan dat zij een zuster had die was ge-
trouwdd met een Haarlemse burgemeester, Barthoud van der Nijenburg." Dit echt-
paarr had zijn kinderen verloren tijdens het beleg van Haarlem. Toen Scriverius' 
ouderss zich vanaf 1579 voor langere tijd permanent in Amsterdam vestigden, 
vertrouwdenn zij hun driejarige zoontje Pieter toe aan de goede zorgen van zijn 
oomm en tante Van der Nijenburg in Haarlem. Scriverius'jongere broertjes Jan 
(1578-1638),, die zich later Jan Hendricksz Soop zou gaan noemen, en Daniël 
(ff  1626) bleven bij hun ouders in Amsterdam.7 

Scriveriuss zou tot zijn zeventiende in Haarlem blijven wonen. Zijn oom en tan-

44 Over de carrières van de Schrijvers: Eiias, De vroedschap, 255-258; n.n., 'Het leven', 2, 6. Overliet remonstran-
tismee van de familie: Dudok van Heel, 'Abraham Antonisz Recht'; idem, 'Johannes Wienbogaert'. 
55 Meyer, 'Huizen'; Breen, 'Topografische geschiedenis'. In Haarlem bezaten Hendrick en Cornelia panden 
aann de Peuzelaarsteeg en aan de Poort bij deze steeg; enkele van de/e panden verhuurden /.ij aan derden. Ar-
chiefdienstt voor Kennemerland, Stadsarchief, Verpondingskohier 1628 (onderde naam Schrijver); ibidem, No-
tarieell  archief, notaris Jacob Schout, inv.nr. 149, fol. 311. 
66 Ampzing, Het lof der statu Hcwrlrm, fol. E4v-Flr vermeldt hem als oud-burgemeester; idem, Beschrijvinge ends 
lof,lof, 241 vermeldt hem als schepen in 1577 en vroedschap in 1618. 
77 Daniël (geboortejaar onbekend) wordt in literatuur over de familie Schrijver vaak over het hoofd gezien 
(maarr zie n.n., 'Het leven', 5 en Van Eeghen, 'De vaandeldrager'). Hij komt voor in Gemeentearchief Amster-
dam,, Loterij voor het Oudemannenhuis, 1606, dossier 125 Amsterdam, inleglijst van collecteur Jan JanszCarel 
dee Jonge, nr. 30-32; ibidem, Notarieel archief Amsterdam, notaris Salomon Hendrix, inv.nr. 15, fol. 117v-120r, 
testamentt van Scriverius' ouders, dd. 19-8-1617; ibidem, Begraafboek Nieuwe Kerk, inv.nr. 1054, fol 22r: Daneel 
Heijndricksenn Schrijver, dd. 8-4-[1626]. In de klappers van het Gemeentearchief Amsterdam op de loterij en 
dee begraafboeken is abusievelijk Daniël Schrijneropgenomen. 
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tee stuurden hem, in overleg met zijn ouders, naar de plaatselijke gerenommeerde 
Latijnsee school toen hij ongeveer zeven jaar oud was. Nadat hij zijn schooltijd 
hadd afgerond, verliet hij Haarlem om zich in te schrijven aan de Leidse uni-
versiteit,, waar hij rechten diende te gaan studeren. Scriverius' broers gingen niet 
naarr de universiteit. Blijkbaar reserveerde de familie Schrijver de academische 
opleidingg voor haar oudste zoon, die wellicht ook op jonge leeftijd al aanleg voor 
lerenn aan de dag had gelegd. 

Dee Hollandse koopmanszoon Scriverius was duidelijk van heel andere kom-
aff  dan Buchelius. Toch betoonde ook hij zich, evenals de Utrechtse bastaard met 
adellijkee pretenties, gefascineerd door zijn eigen afstamming. Op zeker moment 
gaff  Scriverius een van zijn correspondenten opdracht om in het archief van de 
Haagsee rekenkamer oude documenten te verzamelen, waarin leenmannen van 
dee graaf van Holland werden vermeld die de naam 'de Scrivere' droegen. Op 
grondd van deze stukken meende Scriverius zijn stamboom te kunnen terugvoeren 
tott in de veertiende eeuw. Hij was vooral benieuwd naar de bezittingen van een 
leenmann genaamd Jacob de Scrivere in 'Amsterlant', en vroeg zijn correspon-
dentt om officiële afschriften van al hetgeen 'dat ons geslacht te stade moght 
komen':: 'Wat dunckt mijn Heer, is de auterisatie van dien niet van noode? Spaert 
dee costen van't segel niet'.*  Zoals zoveel Hollandse regenten- en koopmansfa-
miliess voerde de familie Schrijver een familiewapen. Scriverius mat zich de bij-
passendee levensstijl aan van een aristocratisch burger, en bracht een deel van 
hett jaar door op een buitenhuis met landerijen, niet ver van zijn woonplaats Lei-
den.. In dit landhuis, dat hij 'Woelwijck' had gedoopt, ontvluchtte Scriverius de 
stadsdruktee en de beslommeringen van het leven van alledag, om zich indach-
tigg zijn devies Legendo et scribendo geheel aan het lezen en schrijven te kunnen 
wijden.. Anders dan Buchelius was Scriverius in staat zich zijn leven lang een werk-
looss geleerdenbestaan te veroorloven. Het familiekapitaal van de Schrijvers en 
eenn gunstig huwelijk maakten het hem mogelijk om te bedanken voor het be-
roepp van jurist of bestuurder, ondanks de door zijn ouders aanvankelijk ge-
koesterdee verwachtingen. In 1599 had Scriverius zijn rechtenstudie beëindigd 
zonderr te promoveren. Dit was op zich niet zo bijzonder, aangezien het over-
grotee deel van de Leidse studenten de universiteit verliet zonder een graad te 
behalen,1'' maar wel werd op deze manier de rechtspraktijk voor Scriverius on-
bereikbaar.. De aanleiding om de universiteit zonder promotie te verlaten was 
Scriverius'' op handen zijnde huwelijk. Eenjaar eerder was zijn jongere broer 
Jann reeds getrouwd met de dochter van een welvarende glasblazer, die zijn 
schoonzoonn de dagelijkse leiding gaf over het 'Glashuis' aan de Amsterdamse 
Kloveniersburgwal.'""  Scriverius had het geluk te trouwen met een wel zeer goe-
dee partij, die hem zelfs niet als voorwaarde stelde eerst een graad in de rech-

88 Scriverius aan Van Mverop, 17-12-1628. Kukelt- van de door deze Van Mverop gevonden documenten /.ijti 
afgedruktt in Van Mieris, Groot charterboek II , 256 f'Jacob den Scriver', 30 april 1321); III , 111 ('Jan die Scriver', 
200 oktober 1359) en in Muller, Rtgesta Hannonensia, 82 ('Jacob den Scriver', 15 september 1319). 

99 Leidse universiteit 400, 48. 
100 Zieoverjan Soopen zijn kinderen Elias, De moedschap, 258, 277-278; Van Eeghen, 'De vaandeldrager', 173-

181;; Dudok van Heel, 'De restauratie'. 
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20.20. Petrus Scriverius op vijftigjarige leeftijd en zijn vrouw Anna van der Aar door Frans Hals 
(1626).(1626). Metropolitan Museum of Art, New York. H.O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. 
H.O.H.O. Havemeyer, 1929. 

tenn te ha len. In de Leidse Pieterskerk huwde hij op 22 j u ni 1599 Anna van der 
Aarr (1576-1656). Zij was het enige k ind van Wil lem Govertsz van der Aar (1541-
1617),, een zeer rijk e lakenkoopman, verver en makelaar uit Le iden, en vanaf 
16044 raad en schepen in die stad." Het opmaken van een huweli jkscontract had 
nogall  wat voeten in de aarde gehad, want Scriverius had meer dan een jaar lang 
naarr de h a nd van zijn Spica ('Aar') gedongen. 'Mij n Spicais h ier geweest', schreef 
hijj  i n april 1598 vanuit zijn ouderl i jk huis in Amsterdam aan zijn studievr iend 
J o h a n n ess Meursius, 'en ik ben al enige malen bij haar geweest'; maar daar moest 
hijj  bij vermelden dat de onderhandel ingen over de huwelijkse voorwaarden nog 
steedss n iet waren afgerond.12 Uiteindel i jk bes tond Scriverius' e igen f inanciële 
inb rengg in het huwelijk u it het gigantische bedrag van 10.000 gulden, door Hen-
drickk Schrijver en Cornel ia Soop aan h un zoon gegeven als voorschot op zijn 
erfenis.13 3 

Ontsnaptt aan de bal ie par t ic ipeerde Scriverius wel in de handel van zijn va-
der,, samen m et zijn b roers Jan en Daniël. Van tij d tot tij d n a m en deze beslom-
mer ingenn Scriverius zo in beslag dat hij dagen- of wekenlang in Amsterdam ver-

111 Noordam, Geringde buffets, 31 -32 en 81. 
122 Scriverius aan Meursius, 1-4-1598: 'Spica mea hic fuit; ill i adfui aliquotiens'. 
133 Gemeentearchief Amsterdam, Notarieel archief, notaris Salomon Hendrix, inv.nr. 15, fol. 117v-120r: testa-
mentvann Scriverius' ouders, 19-8-1617, aldaar fol. 117v-118r: 'Institueren ende Nomineren mitsdesen Pieter Heyn-
drixzz schryver Jan heyndrixz [doorgehaald: schryver] soop ende Daniel heyndrixz haren drye kinderen elx in 
haree legittime portie sonder meer, hun daer voren ende in voldoeninge vandyen toerekenende alsulcken thien-
duzentt gulden als elx van hun alreeds van hun testateurs so in huwelycke als anderen ontfangen hebben'. 
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bleef,, in zijn vaders huis aan de Dam of bij zijn broer Jan in het Glashuis. Zijn 
geleerdee correspondenten betoonden zich dan ongerust dat Scriverius de let-
terenn verwaarloosde: 'Ik heb vernomen, en ik geloof het ook nog, dat u, samen 
mett uw vader en broers, zó in de cultus van Mercurius verwikkeld bent geraakt, 
datt u zich niet goed aan die van Minerva kunt wijden.'" Op zijn beurt beklaagde 
Scriveriuss zich nu en dan over zijn beslommeringen in brieven aan geleerde vrien-
den,, en benadrukte hij dat hij de zaken niet dan tegen wil en dank waarnam. 
Aann zijn goede vriend en oude studiegenoot Johannes Pon tan us schreef hij bij-
voorbeeldd met veel gevoel voor dramatiek: 'Zo staat het leven dat ik nu leid, we-
genss de veelvuldige en dagelijkse beslommeringen niet toe ook maar enige snip-
perurenn aan de studiën te besteden. Wat moet ik nog meer zeggen? Ik word bij-
naa gewurgd door, als ik het zo mag zeggen, die hydra van de handel. [...] Maar 
Godd zal ooit een eind aan deze toestand maken, naar ik hoop, en mij weer ge-
heell  en al teruggeven aan mijn Muzen.'15 Naast deze min of meer opgelegde 
deelnamee aan de zorg voor de familiehandel trachtte Scriverius zijn inkomsten 
verderr te vergroten door te investeren in huizen en landerijen."' Zijn vermogen 
werdd nog eens aangevuld door verschillende erfenissen. In 1617 overleed An-
na'ss vader, en in 1626 kort na elkaar Scriverius'jongste broer Daniël en zijn bei-
dee ouders. De afwikkeling van de erfenis van de familie Schrijver zou nog de-
cenniaa in beslag nemen.17 

Scriveriuss en Anna woonden in Leiden korte tijd op de Steenschuur, later ver-
huisdenn ze naar de Oude Rijn. Ze kregen verscheidene kinderen, van wie de 
meestenn echter jong stierven. In 1602 verloren zij hun tot dan toe enige zoon-
tje.188 In 1612 en 1615 droeg Scriverius opnieuw kinderen ten grave.19 Nog in 1623 
haddenn Scriverius en Anna vijf kinderen, hetgeen blijkt uit de registratie van 
eenn hoofdgeld in dat jaar: Scriverius' gezin bestond toen uit zijn vrouw en de 
kinderenn Arentgen, Henrick, Willem, Lenaert en Jan.-" Daarvan bereikten ech-

144 Castricomius aan Scriverius, 22-8-1612: 'Intcllexi, et credo te Mercurij sauis, L urn patie fiati ïbusque ita im-
plicatï,, ut Minervae minus vacare possis.' 
155 Scriverius aan Pontanus, 28-8-1606: 'Ita vita, quam mme vivimus, propter frequentes & quotidianas occu-
pa t ionss ne subsecivas quidem horas studiis impendere permittit. Quid multa? pene enecor negotiorum illa, 
utt ita dicam, hvdra. [...1 Sed his omnibus, ut spero, dabit Deus aliquando finem. meque postliminio to tuin Mu-
siss meis restiluet.' 
166 Vat) Myerop aan Scriverius, 10-5-1629 (over Scriverius' plannen land te kopen); Scriverius aan De Vries, 
00-[8]-16322 en Scriverius' zoon Willem Schrijver aan zijn vader, 3-12-0000 (beide brieven over problemen met 
pachters);; Blocq aan Scriverius, 25-4-1623 (over het onderhoud van bedijkingen wegen in de polder Lisse, waar 
Scriveriuss nadien een huis in bezit had, dat hij wellicht verpachtte; zie Hulkenberg, 'De gevelsteen'); Archief-
dienstt voor Kennemerland, Stadsarchief, Verpondingskohier 1628 (onder de naam Schriverius). 
177 Scriverius'schoonvader (de/e overleed als weduwnaar): Gemeentearchief Leiden, Begraaiboeken N.H. Kerk-
voogdij,, boek 29: Willem Govertsz van der Aer, dd. 24-5-1617. De ouders van Scriverius: Archiefdienst voor Ken-
nemerland,, Stadsarchief, Begraaiboeken N.H. Kerk, microfiche 1271, fol. 151: Heyndrick Pietersz Schrijver, dd. 
12-7-1626.. en Cornelia fans, dd. 19-7-1626. Zie over de afwikkeling van de nalatenschap van de Schrijvers: Van 
heghen,, 'De vaandeldrager'. 
188 Jan. Grutertis aan Scriverius, 29-3-[ 1602]. 
199 Gemeentearchief Leiden. Begraafboeken, N.H. Kerkvoogdij, boek 29 (journaal 1612-1617), dd. 15-10-1612; 
ibidem,, dd. 17-5-1615, 
200 Gemeentearchief Leiden, Klappers Hoofdgeld Rijnland 1623, Oegstgeest, fol. 97. Scriverius wordt vernield 
alss 'Pieter Henricxs', zijn vrouw als 'Annetgen Willemsdr'; de namen van de kinderen zijn hierboven weerge-
gevenn volgens de spelling in dit stuk. 
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terr alleen Hendrik (1605-1665) en Willem (1608-1661) de volwassen leeftijd. Voor 
henn werd op late leeftijd een veelbelovende huwelijkspartner gevonden: beiden 
trouwdenn met een burgemeestersdochter en maakten carrière in het Holland-
see regentenpatriciaat. Scriverius' oudste zoon Hendrik, die baljuw, schouten dijk-
graafwerdd in Oudewater, huwde daar in 1649 met Anna van Rodenburgh en kreeg 
vijff  dochters en een zoon, Pieter (gest. 1725), die later burgemeester van Ou-
dewaterr zou worden.-1 Scriverius' jongste zoon Willem trouwde in 1645 met Wen-
delaa de Graeff en werd in 1656 raad in Amsterdam;'- hun enige kind, een zoon 
diee eveneens Willem (1651-1673) heette, zou later huwen meteen telg uit de Am-
sterdamsee familie Six. Scriverius werd oud genoeg om de geboorte van de mees-
tee kleinkinderen mee te maken. De laatste tien jaar van zijn leven was hij echter 
blind.. Na het overlijden van zijn vrouw Anna in 1656 trok hij in bij zijn zoon in 
Oudewater.. Daar overleed hij op 30 april 1660, vierentachtig jaar oud. 

School-- en studiejaren 

Overr de eerste schooljaren van Scriverius is niet veel bekend. Evenals Buche-
liuss zal hij de basisbeginselen van het lezen, schrijven en rekenen wel bijgebracht 
hebbenn gekregen op een bijschooltje. Daarna kreeg hij aan de Latijnse school 
vann Haarlem onderwijs van de verdienstelijke rector Cornelius Schonaeus uit 
Gouda.. Schonaeus had een internationale reputatie als schrijver van Latijnse 
schooldrama'ss met een bijbels thema, die door de leerlingen op de Grote Markt 
werdenn opgevoerd om spelenderwijs de klassieke taal te leren beheersen. Scho-
naeuss voerde zelfs Grieks in als lesvak op de Haarlemse school/-1 Scriverius bleef 
opp latere leeftijd met zijn oud-rector in contact staan. Ook vond hij op deze school 
eenn goede vriend in de vierjaar oudere Theodorus Schrevelius, die evenals Scri-
veriuss in Leiden zou gaan studeren. Later zou Schrevelius Schonaeus opvolgen 
enn een stadsbeschrijving van Haarlem publiceren. 

Scriveriuss bracht zijn studententijd geheel in Leiden door, waar hij zich in juli 
1593,, op zeventienjarige leeftijd, inschreef aan de universiteit. De familie had 
voorr hem een studiementor gevonden in een broer van oom Barthoud van der 
Nijenburg,, Dirk van Egmond van der Nijenburg. Deze was raad van het Hof van 
Hollandd en later president van de Hoge Raad, de hoogste gewestelijke rechts-
organenn in Den Haag. Tevens was Van Egmond van der Nijenburg nauw be-
trokkenn geweest bij de oprichting van de universiteit, door bij de inwijding in 
15755 pro forma op te treden als hoogleraar van de rechtenfaculteit.-1 De fami-
li ee Schrijver hoopte waarschijnlijk dat hij in de toekomst de voor Scriverius ge-
hooptee carrière als jurist of bestuurder van de grond zou kunnen krijgen. Voor-
lopigg hield hij toezicht op Scriverius' vorderingen in de rechten, tot hij begin 
15966 onverwachts overleed. Misschien volgde Scriverius in 1599 nog colleges 

211 Gemeentearchief Leiden, Trouwboeken N.H. Kerk, I.'.O fol. 103. ondei trouwakte 3-5-1649. 
222 Gemeentearchief Leiden, Trouwboeken N.H. Kerk, L'.N tol. 157, ondertrouwakte 11-5-1645. 
233 Van dei Ree-Se holtens, Deugd boven gavrt/1, 223-225, 238-242. 
244 Ashmann, Collegia, 9. 
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bijj  de jurist Everardus Bronchorst.'--' Sinds het wegvallen van zijn mentor had 
hijj  zich echter met verontrustend enthousiasme meer en meer ingelaten met 
dee colleges aan de letterenfaculteit, met als resultaat het uitblijven van een pro-
motiee in de rechten. 

Scriveriuss trof het goed in Leiden, want de door hem gefrequenteerde let-
terenfaculteitt was van het einde van de zestiende eeuw tot en met het begin van 
dee zeventiende eeuw het belangrijkste centrum van het Europese humanisme.'" 
Dee in 1575 door de Staten van Holland en Zeeland opgerichte universiteit van 
Leidenn had internationaal vermaarde filologen als Justus Lipsius en Josephus 
Justuss Scaliger als hoogleraar aan haar letterenfaculteit weten te binden. De uni-
versiteiLscuratorenn bespaarden zich geen enkele moeite bij het wenen van deze 
gerenommeerdee geleerden, die tegen vorstelijke salarissen aan de universiteit 
werdenn verbonden.27 Aangezien er bij het samenstellen van het Leidse onder-
wijsprogrammaa geen rekening gehouden hoefde te worden met middeleeuw-
see academische structuren droeg de universiteit een zeer principieel humanis-
mee uit. Filologie stond dan ook aan alle faculteiten in het onderwijs centraal. 

Inn Scriverius' studietijd, tien jaar na Buchelius' verblijf in Leiden, profiteer-
dee de letterenfaculteit van de aanwezigheid van de Franse filoloogjosephusJus-
tuss Scaliger (1540-1609). Scaliger had een connectie met de grote Franse juri-
dischee filologen, want in 1570 had hij Jacques Cujas nog persoonlijk leren ken-
nenn en diens handschriftenverzameling mogen bestuderen. Hij verzorgde tekst-
editiess van onder meer Catullus en andere klassieke dichters die, meer dan tot 
dann toe gebruikelijk was, strikt gebaseerd waren op de handschriftelijke over-
leveringg in plaats van op eerdere uitgaven. Scaliger poneerde hierin ook een 
voorr de ontwikkeling van de filologische methode belangrijk uitgangspunt, na-
melijkk dat van de bewaarde afschriften van klassieke teksten een stamboom op-
gemaaktt kon worden, met behulp waarvan de herkomst van bepaalde fouten 
inn de tekstoverlevering kon worden verklaard." In Leiden hield Scaliger zich 
voorall  bezig met zijn publicaties over de tijdrekenkunde en met de uitgave van 
dee door Janus Gruterus samengestelde thesaurus van alle ooit gevonden Ro-
meinsee inscripties. De beroemde geleerde had bij zijn aanstelling in 1593 van 
dee universiteitscuratoren vrijstelling gekregen van het geven van openbare col-
leges,, zodat hij zijn tijd zoveel mogelijk aan onderzoek en publiceren kon be-
steden.. Wel ontving Scaliger begaafde studenten bij zich aan huis. Ook Scrive-
riuss werd toegelaten tot dit privaatclubje. Scaliger speelde bovendien een be-
langrijkee rol bij het aanwakkeren van Scriverius' oudheidkundige interesse door 
hemm te betrekken bij het inscriptieproject van Gruterus, waarover verderop meer. 

Scriverius'' oudst bewaarde correspondentie, een serie in 1596 aan hem ge-

255 Scriverius aan Meursius, [31 ]-3-lf>99, In ieder geval verscheen in 1596 van de hand van Goddaeus, Schre-
veliuss en Scriverius een boekje getiteld Epinikia in honorem Homboldi Ceniets diversa controversi iuris axiomata sub 
praesid'wpraesid'w Lverardi a Brmichorsl in Lugdunensium Academici publire assnentis; uil deze titel blijkt dat hij toen nog hel 
curriculumm van de rechtenfaculteit volgde (een exemplaar van het boekje bevindt zich in de Universiteitsbi-
bliotheekk Leiden, ASF 354 (26); zie ook Ashmann, Collegia, 460). 
266 Woltjer, De Leidse universiteit. 4r5; Leidse universiteit 400, 10-11, 2N-29. 
277 Leidse universiteit 400, 4.5. 
288 Ibidem, 67; Reynolds en Wilson, Scribes and scholars, 176, 210: GrjdUm,Joseph Scaliger], 164-179. 
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richtee brieven van zijn drie jaar jongere medestudent Johannes Meursius (1579-
1639),, die later zelf hoogleraar klassieke geschiedenis en filologie in Leiden zou 
worden,, getuigt van de doorwerking van het Leidse filologieonderwijs op bei-
dee studenten. Meursius en Scriverius bogen zich gezamenlijk over allerlei vraag-
stukkenn in verband met de verbetering van klassieke teksten. Bij hun pogingen 
meerr duidelijkheid te verkrijgen over de betekenis van bepaalde Romeinse be-
grippenn verdiepten ze zich onder andere in Varro's De vita populi Romani, het 
antiquarischee standaardwerk over de Romeinse cultuurgeschiedenis uit de eer-
stee eeuw voor Christus.-"" In zijn studententijd ging Scriverius zelfs een spreuk 
vann Varro voeren als zijn devies: Isgendo et scribendo. De eerste keer dat deze spreuk 
hemm moet zijn opgevallen, was toen hij haar noteerde in het schrift met sententiae 
uitt klassieke auteurs dat hij tijdens zijn studietijd, waarschijnlijk in de jaren 1596-
1597,, bijhield. Daarin tekende hij aan in Varro's Saturae Menippeaë'" 'Legendo 
atitemm 8c scribendo vitam procudito' te hebben gelezen: 'Veredel het leven door 
tee lezen en te schrijvenV Kort daarna bracht Scriverius zijn aan Varro ontleende 
deviess aan in zijn album anucorum.^ 

Dee oudheidkunde ontdekt 

Gedurendee de eerste jaren na de beëindiging van zijn studie rechten en lette-
renn in 1599 bleek nog vrijwel uit niets, dat Scriverius zich bijzonder zou inte-
resserenn voor de vaderlandse geschiedenis en oudheden. Zijn eerste publicatie 
opp dit gebied zou pas verschijnen in 1606; voor die tijd verschenen ervan Scri-
veriuss uitgaven van klassieke teksten en Neolatijnse dichtkunst, hetgeen na-
tuurlijkk niet zo verrassend was voor een Leidse oud-student. Zijn allervroegste 
publicaties,, die nog tijdens zijn studietijd vanaf het jaar 1596 verschenen, be-
troffenn eigenhandige Latijnse gelegenheidsgedichten voor afstuderende me-
destudentenn en, in 1599, bruiloftsdichten over zijn eigen huwelijk." Niet veel 
laterr volgden Scriverius' edities van de Latijnse poëzie van de Haarlemmer Geor-
giuss Benedicti (ca. 1563-1588) in 1601 en van de Griekse gedichten van zijn oude 

299 Zie hoofdstuk 1, p. 35. Varro wordt aangehaald in verschillende brieven van Meursius aan Scriverius, De 
vitnvitn populi Romani wordt genoemd in de brieven van 6-9-1596 en 9-9-1596. De brieven bevatten ook notities van 
Scriverius. . 

300 Saturae Menippeae of Menippeïschc satiren: causerieën in een mengvorm van proza en poëzie (genoemd 
naarr de Griekse auteur Menippus], mei een moraliserende en onderrichtende toon. over onderwerpen als god-
deloosheid,, mateloosheid, modieusheid en corruptie. Janssen, Latijnse letterkunde, 170-171; Pfeiffer, De antieken, 
187;; Sallmann, 'Varro 1', 1138. 
311 "Adversaria poëtica. &c' (British Library te Londen, ms. Harley 3342), tol. 2r. Dit aantekenboek bevat no-
titiess waaruit blijkt dat Scriverius nogjong was en zich in kringen van de Leidse universiteit bewoog: er zijn con-
ceptenn opgenomen voor gedichten aan universiteitsmedewerkers en medestudenten (waaronder aan 'Inge-
niosisimoo [sic] cordatissimoque adolescent}Danieli Heynsio rneo', fol. 35r), aan Hugo de ('.root ('annorum XIV" , 
duss uit het jaar 1597, fol. 38r) en aan Scriverius' oude schoolmeester Schonaeus. Enkele gedichten zijn geda-
teerd:: 28 mei 1597 (fol. 38v), 28 augustus 1596 (fol. 46r), en [januari] 1597 (fol. 47r). 
322 'Sum Petri Scriverij ('Ik ben van Petrus Scriverius')/ Legendo et Scribendo', in het album amirornm&At zich 
bevindtt in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, nis. 133 M 5, fol. [Iv] . De oudste bijdrage in het album da-
teertt van 26 juni 1599 (fol. 102r-v). 
333 Petri Srriverii ah Yverendeel de se et amka sua carmina ('Gedichten van Petrus Scriverius van IJverendeel over 
zichzelff  en zijn geliefde'). 
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leermeesterr aan de universiteitJJ. Scaliger in 1603. Het uitgeven van Neolatijnse 
dichtkunstt zou Scriverius overigens voortdurend blijven bezighouden. Zo ver-
zorgdee hij in 1609 een editie van de poëzie van Janus Dousa, in 1615 gaf hij nog 
eenss het complete dichtwerk van JJ. Scaliger uit en in 1638 publiceerde hij de 
liefdespoëziee van de voormalige Leidse hoogleraar Dominicus Baudius (1561-
1613).. Ook verzorgde Scriverius uitgaven van gedichten en andere teksten van 
Erasmuss en diens tijdgenoot Janus Secundus. Daarnaast zou hij zich intensief 
gaann bezighouden met de Nederlandstalige dichtkunst, met name in samen-
werkingg met zijn oud-medestudent Daniël Heinsius (1580-1655). Het belang-
rijksterijkste product van deze samenwerking was wel de uitgave in 1616 van Heinsius' 
NederduytscheNederduytsche poemata; bij een vergadert en uytgegeven door P.S., met een program-
matischee inleiding van Scriverius ter promotie van het gebruik van de moedertaal 
inn de poëzie.'M 

Verderr heeft Scriverius flink wat edities van klassieke literatuur doen ver-
schijnen,, ondermeer de werken van enkele tragediedichters en de epigrammen 
vann Martialis, een Romeinse hekeldichter uit de eerste eeuw na Christus. Zijn 
vroegee briefwisseling laat zien dat hij vanaf tenminste 1602 intensief aan deze 
Martialiseditiee heeft gewerkt. In dejaren 1618-1619 resulteerde dit dan einde-
lij kk in de door zijn geleerde vrienden langverwachte tekstuitgave met com-
mentaren.. Ook hield Scriverius er een door zijn vrienden naderhand regelmatig 
gebezigdee bijnaam aan over, Lentulus (Traeghjens').v" ' Niettemin had Scriverius 
dee tussenliggende tijd benut om een belangwekkende editie te bezorgen van 
klassiekee teksten die betrekking hadden op militaire bouwkunst en krijgstactiek. 
Hett militair bedrijf van de zestiende en zeventiende eeuw was gegrondvest op 
dee studie van de klassieken: de beroemde legerhervormingen van prins Mau-
rits,, met de nieuwe nadruk op disciplinering en training, gingen daarop terug, 
evenalss de vestingbouwvan Stevin, Maurits' kwartiermeester. Scriverius heeft aan 
dee Leidse universiteit waarschijnlijk colleges gelopen over het klassieke krijgs-
bedrijf,, want dat was normaal gesproken één van de speciale aandachtsgebie-
denn van het vak antiquüates. Bekend is in ieder geval dat Paullus Meruia, die in 
Scriverius'' studietijd Lipsius was opgevolgd als hoogleraar, eerder al aan een ver-
gelijkbaree editie had gewerkt, maar zijn manuscript was hem in Parijs ontsto-
len.1""  Rond 1602 begon Scriverius met de voorbereidingen voor zijn tekstboek, 
datt verscheen in 1607. Het bevatte Romeinse teksten uit de eerste tot en met 
dee vierde eeuw, van onder anderen Frontinus, Hyginus Gromaticus en Vegetius, 
overr de recrutering en training van soldaten, de samenstelling van een legioen, 
krijgslistenn en beroemde krijgsdaden, de verdediging van legerkampen, zee-
slagen,, vestingbouw en landmeting. Bijgevoegd waren de commentaren op deze 
tekstenn van verschillende humanistische geleerden." 

Eenn bijzonder gegeven was dat Scriverius deze editie zoveel mogelijk had ge-

344 Zie daarover Tuynman, 'Petrus Scriverius'. 
355 Vertaling van H \Y. van Tricht, zie: Hooft, De briefwisselingW, 755. 
366 Haak, Paullus Meruia, 27-28. 
377 Flavü Yegetiï /.../ aliornmque [...]  de re militari libri  ('Boeken over de krijgskunde van Flavius Vegetius e.a.'). 
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baseerdd op handschriften; Hyginus Gromaticus' tekst verscheen zelfs als editio 
princeps.princeps. Hij bezat van dit werk over de klassieke vestingbouw een vroeg zesde-
eeuws,, dat wil zeggen uiterst oud perkamenten handschrift/" Deze fraaie, rij -
kelijkk geïllustreerde codex was ooit nog in het bezit geweest van Erasmus en Lip-
sius.. In 1602 had Scriverius het eerste deel van de codex te leen gekregen van 
dee hoogleraar Grieks in Franeker Johannes Arcerius (die overleed in 1604); en-
kelejarenn later overlegde diens zoon Sixtus Arcerius (1578-1623) de andere 
helft.399 Vader en zoon Arcerius schonken de nog jonge en onbekende Scrive-
riuss hun vertrouwen, omdat hij een connectie had met Scaliger en andere ge-
leerdenn aan de Leidse universiteit en daarnaast over andere gelukkige contac-
tenn beschikte. Als tussenpersoon waren namelijk Franekers hoogleraar theologie 
Martinuss Lydius (1539-1601) en zijn zonen Balthasar en Johannes opgetreden. 
Martinuss Lydius kende Scriverius' familie in Amsterdam, waar hij van 1579 tot 
15855 predikant was geweest,40 en zijn zonen Balthasar (1577-1629) en Johannes 
(1579-1643)) hadden samen met Scriverius in Leiden gestudeerd. Veertien jaar 
laterr moest Sixtus Arcerius nochtans bij Scriverius aandringen op de terugga-
vee van de kostbare codex.41 Scriverius heeft het handschrift nooit afgestaan, want 
inn 1663 werd het met zijn bibliotheek geveild. In de codex had hij zijn ex libris 
'Summ Petri Scriverij' aangebracht, 'Ik ben van Petrus Scriverius'.42 

Inn de eerste jaren na zijn studie werd Scriverius bovendien door nog andere 
bezighedenn op het gebied van de klassieke oudheidkunde bijzonder in beslag 
genomen,, bezigheden die hem voor het eerst in aanraking brachten met de va-
derlandsederlandse oudheidkunde. Hij was namelijk dankzij Scaliger in de gelegenheid 
gebrachtt een bijdrage te leveren aan het Inscriptiones-project van Janus Grute-
rus.. In 1602 verscheen diens uiterst omvangrijke, in totaal bijna 1200 pagina's 
tellendee thesaurus van in heel Europa gevonden Romeinse inscripties, met de 
zelfverzekerdee titel Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, in corpus absolutissi-
mummum redactae ('Antieke inscripties uit de gehele Romeinse wereld, tot de aller-
volledigstee verzameling bijeengebracht').43 De thesaurus presenteerde talloze, 
typografischh naar het origineel gekopieerde transcripties van inscripties en te-

388 Tegenwoordig in een verzamelband in de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel, cod. Ckielf. 36.23.Aug.2', 
fol.. 26r e.v., getiteld 'Corpus Agrimensorum Romanorum', ook bekend als de 'Codex Arcerianus' (zie Schmidt, 
'Hyginuss 4'). In 1663 door hertog August gekocht uit de veiling van Scriverius' bibliotheek. 
399 f. Arcerius aan Scriverius, 30-4-1602. Ook leende Scriverius een manuscript 'Gromaticus' van Janus Gru-
teruss (Jan. Gruterus aan Scriverius, 24-9-1602). Een manuscript 'Hygini Gromatici' kreeg hij van Johannes Wou-
weriuss (tegenwoordig in dezelfde verzamelband in de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel, cod. Guelf. 
36,23.Aug.2",, fol. 13r-20v). De eveneens in de editie uit 1607 opgenomen aantekeningen van Franciscus Mo-
diuss op Vegetius werden aan Scriverius geleend door Gruterus uit de Paltsbibliotheek. In de veilingcatalogus 
vann Scriverius' bibliotheek Libri appenduiariiworden overigens nóg meer (perkamenten) handschriften met klas-
siekee teksten over de krijgskunst vermeld (nrs. 117 e.v.). 
400 Uit Martinus Lydius' brieven aan Scriverius, 27-2-[1598/99] en 23-4-[1598], blijk t dat hij diens familie ken-
de;; hij liet ze groeten. 
411 S. Arcerius aan Scriverius, 29-6-1616. Ook in een brief van 18-11-1605 had Sixtus Arcerius al aangedron-
genn op teruggave. 
422 'Corpus Agrimensorum Romanorum', middeleeuws schutblad tussen pp. 124 en 125 (moderne numme-
ring)) ; op het eerste blad van het tweede deel van deze Hyginus-codex staat nogmaals 'Petri Scriverij'. In de vei-
lingcataloguss van Scriverius' bibliotheek Libri appmdiciarii is de codex te vinden onder nr. 136. 
433 Gruterus' titel refereerde aan de invloedrijke thesaurus van antieke voorwerpen van Johannes Rosinus, An-
tiquitatumtiquitatum Romanarum corpus absolutissimum ('Allerledigste verzameling van Romeinse oudheden'), uit 1583. 
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keningenn van de monumenten waarop de inscripties werden aangetroffen (al-
taren,, grafzerken, triomfbogen, enzovoorts). De inscripties waren gegroepeerd 
inn thematisch geordende hoofdstukken over onderwerpen als de Romeinse gods-
dienst,, de ambachten, het dagelijkse huishouden, of het bestuur van Rome. De 
Leidsee universiteit was bijzonder nauw betrokken bij deze editie van haar oud-
studentt Gruterus. Scaliger had hem namelijk in 1598 benaderd met het plan 
voorr een nieuwe thesaurus ter vervanging van de uitgave van Martinus Smetius. 
Hett werk van Smetius was in 1588 postuum in Leiden uitgegeven onder auspi-
ciënn van Justus Lipsius, Scaligers voorganger aan de Leidse universiteit, en was 
bedoeldd als hulpmiddel bij het onderwijs in de klassieke filologie.44 Scaliger wil-
dee nu een vollediger thesaurus uitgeven, en vroeg Gruterus of hij het redac-
teurschapp voor zijn rekening wilde nemen. Zelf zou hij uitgebreide thematische 
indicess op de door Gruterus uit te geven inscripties vervaardigen.45 

Dee gegevens voor deze thesaurus waren in heel Europa verzameld. Scaliger 
enn Gruterus hadden hierbij hun internationale correspondentienetwerk inge-
schakeld;; tot dit netwerk behoorden vele Europese antiquaren van naam, bij-
voorbeeldd William Camden in Engeland. Scaliger bracht Gruterus ook in con-
tactt met Leidse studenten en oud-studenten die informatie over de in hun om-
gevingg gevonden inscripties konden doorspelen. Op deze manier betrok Sca-
ligerr de nogjonge Scriverius bij het project, waaraan overigens ook Buchelius 
zijnn steentje zou bijdragen. Gruterus nam in zijn thesaurus een namenlijst op 
vann personen, die hem bij het samenstellen hadden geholpen; hierin vinden 
wee onder anderen 'de rechtsgeleerde' Buchelius en 'de filoloog' Scriverius ver-
meld.. Dat Scriverius tenslotte door Gruterus werd verzocht om een lofdicht op 
dee thesaurus te componeren, is tekenend voor de inzet die Scriverius getoond 
moett hebben bij het helpen voorbereiden van de uitgave.46 Er zijn maar liefst 
driee gedichten van Scriverius' hand in de editie te vinden. Dat auteurs om lof-
dichtenn op hun eigen persoon of werk verzochten en die lieten afdrukken in 
hunn publicaties, was heel gebruikelijk. Het bood de vervaardigers van de lof-
dichtenn de kans om hun literaire bedrevenheid en hun aandeel in de bewuste 
publicatiee te etaleren, het gaf ze als het ware toegang tot de letterkundige en 
geleerdee gemeenschap. Omgekeerd strekten de lofdichten qua inhoud uiter-
aardd tot aanbeveling van het boek en zijn auteur en verleende de medewerking 
vann de dichters, vooral wanneer dat aanzienlijke personen of geleerden waren, 
dee auteur bij voorbaat al een zeker gezag.47 

Uitt verschillende handschriften van Scriverius uit de jaren 1602-1603 blijk t 
datt de voorbereidingen voor en het verschijnen van de Inscriptiones een enor-
mee indruk op hem moeten hebben gemaakt. In oktober 1602 ontving hij van 

444 Zie ook hoofdstuk 1, p. 44. Janus Dousa kocht Smetius' manuscript voor de universiteit van Leiden, waar 
Lipsiuss het uitgaf onder de titel Inscriptionum antiquarum quae passim per Europam, liber. Accessit auctarium a lusto 
LipsioLipsio ('Boek met. antieke inscripties verspreid over heel Europa. Met een bijvoegsel door Justus Lipsius'). 
455 Grafton, Joseph ScaligerW, 503-506; Grafton laat overigens zien dat Scaliger nogal schatplichtig was aan de 
indicess van Martinus Smetius. 
466 Jan. Gruterus aan Scriverius, 29-11-1601; 3-2-1603 (Gruterus is bezig met het drukken van de indices en 
vraagtt waar Scriverius' gedicht voor achterin de Inscriptiones blijft) . 
477 Zie ook Stegeman, 'Patronage en dienstverlening'. 
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Gruteruss het tot dan toe voltooide deel van de gedrukte thesaurus.4**  'Laat al wie 
ditt boek zal lezen er baat bij hebben, en dan dankbaar zijn', schreef hij en-
thousiastt op het titelblad onder zijn ex libris, 'Ik ben van Petrus Scriverius, ge-
schonkenn door de uitgever, de zeer beroemde heer Janus Gruterus'.4" Scriverius 
lass de thesaurus ook inderdaad; zijn annotaties laten zien dat hij het boekwerk 
vann kaft tot kaft zorgvuldig heeft doorgenomen. In de loop der tijd tekende hij 
steedss nieuwe vondsten van inscripties in de Zuidelijke en Noordelijke Neder-
landenn in Gruterus' boek aan. Ook stelde hij op zeker moment eigenhandig een 
indexx op deze vondsten samen ('inscriptiones per Galliam Belgicam et Inferio-
remm Germaniam'), die hij in het boek plakte. Dadelijk na de ontvangst van de 
InscriptionesInscriptiones heeft Scriverius bovendien tijdens het lezen tal van excerpten ge-
maaktt in zijn folio-aantekenboek getiteld 'Apicula' ('De kleine bij'). Meer dan 
zestigg bladzijden vulde hij met notities of zelfs complete afschriften van vele van 
dee door Gruterus afgedrukte inscripties.3" Aan Lipsius schreef Scriverius in 1603 
overr deze uitgave: 

Ditt [buitengewone boekwerk Inscriptiones] is allervolledigst; ook de indices zijn aller-
volledigst.. Wat moet ik nog meer zeggen? Een thesaurus van de gehele Oudheid is ver-
schenen,, die ik nu met mijn eigen ogen aanschouw, met mijn eigen handen betast. Goe-
dee God, hoeveel ben ik wel niet opgeschoten door lezing van dat boek! In driejaar op 
dee universiteit zou ik lang niet zoveel hebben geleerd als hier in drie dagen.'1 

Dezee laatste speelse opmerking bevatte in zeker opzicht een kern van waarheid. 
Dee humanistische universiteit leidde, zoals in het voorgaande hoofdstuk al is 
opgemerkt,, nu eenmaal niet zozeer op tot wetenschappelijk onderzoeker. De 
Grandd Tour was voor vele studenten een belangrijke aanvulling op de opleiding, 
onderr andere omdat voor Nederlandse studenten de opvallende aanwezigheid 
vann Romeinse overblijfselen in bijvoorbeeld Frankrijk en Italië verder bijdroeg 
aann de ontwikkeling van historische interesse en belangstelling voor oudheid-
kundigg onderzoek. In het geval van Buchelius hebben we al gezien hoe stimu-
lerendd zijn kennismaking met Carrio en Van Wingen in Parijs en zijn introductie 
inn het antiquarische veldwerk temidden van Romeinse ruïnes en middeleeuw-
see monumenten in die stadwaren geweest. Scriverius heeft echter geen Grand 
Tourr gemaakt en dus geen vergelijkbare reiservaringen opgedaan. De Inscrip-

488 Dit blijk t u i teen notitie in Scriverius' aantekenboek'Apicula' (Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel, 
cod.. Guelf. 18.34.Aug.4°), fol.89v. 
499 'Hunc librum quicumque leget, proficiat: deinde sit gratus.' Dit exemplaar, met Scriverius' ex libris 'Sum 
Petrii  Scriverij ex dono Editoris Iani Gruteri V.C1.1 bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Leiden, 759 B 62. 
500 'Apicula', fo].89v en 204v-236v, met verwijzingen naar de paginanummers in Gruterus' thesaurus. Het aan-
tekenboekk is door Scriverius van een titelblad voorzien en gedateerd (1602). 'Apicula' oftewel 'De kleine bij ' 
slaatt op de in dit schrift bij wijze van bloemlezing bijeengebrachte plaatsen uit de literatuur, vergaard zoals een 
bijj  de bloemen langsgaat. Een belangrijk deel van dit schrift bevat ook aantekeningen over Romeinse begrip-
penn op basis van Varro. 
511 Scriverius aan Lipsius, 1-5-1603 (notabene: latere briefuitgaven missen het PS van deze brief, waaruit het 
navolgendee fragment afkomstig is): 'Absolutum hoc [insigne volumen 1NSCRIPTIONUM] est; absoluti et In-
dices.. Quid multis? totius Antiquitatis thesaurus prodijt quern nunc his oculis video, his manibus tango. Deus 
bone,, quantum ego lectione istius libriprofeci! Tribus annis in schola non tantum didicissem quantum hic tri-
buss diebus.' 
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tionesxantionesxan Gruterus waren voor hem wellicht wat voor anderen de Grand Tour 
was:: deze uitvoerig geïllustreerde thesaurus, waaraan hij zelf ook een bijdrage 
hadd geleverd, bood Scriverius als het ware alsnog de kans deelgenoot te wor-
denn van de historische sensatie van het 'met eigen ogen' kunnen aanschouwen 
enn 'in eigen handen' kunnen nemen van monumentale overblijfselen uit het 
verleden.. Door de medewerking aan deze thesaurus raakte Scriverius gegrepen 
doorr de Romeinse oudheden, vooral door de vondsten die op vaderlandse bo-
demm werden gedaan. Het project moedigde hem aan om enige tijd nadien zijn 
eerstee eigen oudheidkundige teksten te publiceren. 

Dee thesaurus stelde Scriverius tevens in staat om een zekere antiquarische ex-
pertisee te ontwikkelen. Hij was niet alleen een enthousiaste, maar ook een kri-
tischee lezer, zo blijkt uit de aantekeningen in zijn eigen exemplaar van de In-
scriptiones.scriptiones. Gruterus' transcripties vergeleek hij op erudiete wijze steeds met va-
riantenn in andere verzamelwerken, bijvoorbeeld de eerdergenoemde thesaurus 
vann Martinus Smetius, maar ook de werken van Stephanus Winandus Pighius 
(1520-1604)) uit Kampen, die in Italië tekeningen had gemaakt van Romeinse 
inscriptiess en gebouwen; van de van zijn emblemataboek bekende Andrea Al-
ciatii  (1492-1550), die zich ook met epigrafie had beziggehouden; van de Fran-
see antiquaar en numismaat Jean-Jacques Boissard (eind 16e eeuw); van Fulvio 
Ursinii  (1529-1600), een beroemde Italiaanse numismaat; van William Camden, 
diee in zijn Britannia de in Engeland gevonden inscripties had opgetekend; en 
ookk van de om zijn vervalsingen beruchte Italiaanse inscriptieverzamelaar An-
niuss van Viterbo (ca. 1432-1502). Ook zal Scriverius de meer dan 200 pagina's 
tellendee thematische indices van Scaliger grondig hebben bestudeerd, die het 
lezerss mogelijk moesten maken gemakkelijk iets op te zoeken over bijvoorbeeld 
dee Romeinse godenwereld of de antieke ambachten, en die samen feitelijk een 
groott inhoudelijk commentaar op de inscripties leverden.y' Voorts heeft hij bij 
hett leren ontcijferen van de inscripties kunnen profiteren van de door Grute-
russ opgenomen appendix met uitleg van in de epigrafie gebruikelijke afkortingen 
enn samentrekkingen van woorden. De appendix bevatte de edüioprinceps van een 
oud,, perkamenten manuscript met de Latijnse abbreviaturen en ligaturen van 
Annaeuss Seneca en Marcus Tullius Tiro, de secretaris van Cicero die een in-
vloedrijkk systeem voor snelschrift en stenografie had ontworpen, de zogenaamde 
'Tiroonsee noten' .̂  Zelfs deze appendix nam hij kritisch onderde loep. In 1602 
schreeff  Scriverius in een brief aan de Antwerpenaar Heribert Rosweyde (1569-
1629)) dat hij de appendix in de voorafgaande dagen van begin tot eind had door-
genomen.. Daarbij was hij erachter gekomen, zo stelde hij althans zelf vast, dat 
dee door Gruterus uitgegeven tekst niet in de eerste eeuw na Christus was ge-
schreven,, zoals in de Inscriptïones werd geopperd, maar pas in de derde eeuw, 
enn dat de auteur een christen moest zijn geweest/'4 

522 Scaliger heeft dit ook zelf opgemerkt: 'ces indices, c'esi uu bon commentaire' (geciteerd in Leid se univer-

siteitsiteit 400. 71). 
533 Gruterus gaf deze codex uit onder de titel 'Notae Romanorum veterum quibus litem verbum facit Tulli i 
Tyroniss Ciceronis L.iberti, & Annaei Senecae: Erutae nunc primum e Bibliothaphiis editaeque a lano Grutero'. 
544 Scriverius aan Roswevde, [16()2| (met het incipit 'Tres praeter propter hebdomadal' sunt') Volgens Seri-
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Tenslottee raakte Scriverius bij zijn bestudering van de Inscriptiones er ook van 
doordrongenn dat de filologische en oudheidkundige methode heel goed kon 
wordenn toegepast op andere perioden dan de klassieke Oudheid. Daarop wij-
zenn zijn opmerkingen, in dezelfde brief aan Rosweyde, over de christelijke in-
scriptiess in Gruterus' Inscriptiones: 

Maarr wat ik bijna was vergeten, u zult [in de catalogus van de Frankfurter Buchmes-
se]]  het door Gruterus gepubliceerde, majestueuze boekwerk Inscriptiones zien, met de 
allervolledigstee Indices. [...] U zult ook christelijke epigrammen aan de Inscriptiones 
toegevoegdd zien, die in de Sint-Pieter en Sint-Paulus en andere basilieken te Rome 
opp de wanden en vloeren worden gelezen. Janus Gruterus heeft ze afgeschreven op 
basiss van een handgeschreven codex uit de Palts-bibliotheek. Ik vermoed dat ze al ge-
druktt zijn, hoewel ze het nauwelijks waard leken om met de overige inscripties te wor-
denn gepubliceerd, en niet zoveel waard zijn als het papier waarop ze afgedrukt wor-
den.. Ze zijn met zoveel onzuiverheden en barbarismen bezoedeld. Maar omdat ze veel 
historischee informatie bevatten, die, denken wij, nergens anders voorkomt-voorzeker 
iss het grootste deel ons onbekend - hebben wij gemeend dat ze met de andere in-
scriptiess gepubliceerd moeten worden, eerder vanwege de inhoud, dan vanwege het 
karakterr van de taal.™ 

Werdenn op de universiteit de antiquitates Scriverius nog onderwezen als bijvak 
terr verdieping van de kennis van de talen en teksten uit de Griekse en Romeinse 
Oudheid,, hier won bij Scriverius de historische interesse het van de klassieke 
filologie.. Met betrekking tot christelijke Latijnse inscripties deed hij ten over-
staann van Rosweyde dan wel de obligate mededeling dat hun Latijn betreu-
renswaardigg barbaars was, maar toch vond hij ze als historische bronnen be-
langrijkk genoeg om te worden verzameld en uitgegeven. 

Hett  debuut van 'Saxo Grammaticus' 

Enkelee jaren na de uitgave van Gruterus' thesaurus verscheen de eerste oud-
heidkundigee publicatie van Scriverius - hij was toen dertig jaar oud - over het 
vaderlandsee verleden. Het ging om een bijdrage in een handboekje getiteld Oudt 
BatavienBatavien nu ghenaemt Holland (1606), dat in Leiden werd uitgegeven door An-
driess Clouck en dat een overzicht gaf van de geschiedenis van Holland van de 

veriuss waren niet Marcus Tullius Tiro en Annaeus Seneca de auteurs van de uiteenzetting over snelschrijfkunst, 
maarr Cyprianus, bisschop van Carthago (gest. 258). Scriverius schreef Rosweydus dat hij de inhoud van de ap-
pendixx deels al kende op grond van Jacques Cujas' Observationes, waarin op basis van een gelijksoortige codex 
bepaaldee inheemse juridische formules en rechtstermen werden beschreven, en van een uitgave van Bonaventura 
Vulcaniuss over de oude Germaanse talen uit 1597. 
555 Scriverius aan Rosweyde, [1602] (met het incipit 'Tres praeter propter hebdomadae sunt'): 'Sed quod obli-
tuss pene eram videbis augusüssimum Inscriptionum volumen a Grutero publicatum cum absotutissimis Indi-
cibus.. [...] Videbis etiam InscriptionibusadjectaChristianorum epigrammata, quae in D. Petri & Pauli aliisque 
Basiliciss circa parietes & pavimenta Romae leguntur. Descripsit ea e MSto Codice bibliothecae Palatinae lanus 
Gruterus.. Edita iam spero, quanquam vix digna videbantur, quae cum reliquis Inscriptionibus ederentur, nee 
tantii  esse, quanti ea charta, in qua excuderentur. Tot maculis & barbarismis inquinata sunt. Sed quia multa his-
toricaa in se habent, quae nuspiam extare putamus (certe major pars nobis ignoratur) censuimus cum aliis eden-
da,, propter argumentum potius quam characterem sermonis.' 
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21.21. De burcht van Leiden, af-
gebeeldgebeeld in Oudt Batavien nu 
ghenaemtt Holland, 23; Ba-
taviaa illustrata, eerste pagine-
ring,ring, 231 (zie hiernaast); en in 
Beschrijvinghee van out Ba-
tavien,, eerste paginering, 33. 
KoninklijkeKoninklijke Bibliotheek Den 
Haag. Haag. 

ScanographiaScanographia 'Xurgi Lugdunenfis. 

vroegstee tijden tot en met de tij d van de oor log tegen Spanje. De uitgave was 
verzorgdd d o or Scriverius en de oorspronkel i jk u it Leuven afkomstige ede lman 
Jacobb Duym (1547-1624). Scriverius stelde het eerste tekstdeel samen, een his-
torisch-geograrischee beschrijving van Hol land getiteld 'Naerder verclaringe van 
outt Batavien', waarin hij zoals de t i te lpagina van het handboek vermeldde ant-
woordd gaf op de vraag 'Hoe, e n de in wat man ie ren, ende van wien Hol landt, 
Zeelandt,, ende Vrieslandt eerst bewoont is gheweest'.5fi In deze 'Naerder ver-
c lar inge'' s tond de topografie van het Bataafs-Romeinse Hol land centraal. Hier-
bijj  schonk Scriverius extra aandacht aan de nederzet t ings- en bewoningsge-
schiedeniss van Leiden in O u d h e id én Middeleeuwen en aan de geschiedenis 
vann het bestuur van deze stad. Het geheel was voorzien van afbeeldingen van 
inn Ho l land gevonden Romeinse o u d h e d e n. Evenals het vroegste oudhe idkun-
digee werk van Buchelius, de beschrijving van Utrecht en oud Batavia in de 'Gom-
menn tarius', was Scriverius' eerste werk dus sterk chorografisch van karakter, met 
veell  ru imte voor de geschiedenis en topografie van de eigen woonplaats. De Leid-
see ge leerde maakte van 'Naerder verclar inge van out Batavien' echter geen sys-
temat ischee beschri jving van de stad Le iden en zijn m o n u m e n t e n, aanzienli jke 

566 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 7-48. 
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familiess en regeerders, zoals Buchelius dat voor Utrecht had gedaan. De 'Naer-
derr verclaringe van out Batavien, was in de eerste plaats bedoeld als een streek-
beschrijvingg van Holland gedurende de Oudheid; Scriverius schonk zijn woon-
plaatss enige extra aandacht omdat hij Leiden, dat volgens hem reeds in Romeinse 
tekstenn voorkwam als 'Lugdunum', beschouwde als de oudste stad van het ge-
west.. Buchelius' uitgebreide relaas over Utrecht, waarin de nadruk lag op de 
religieuzee monumenten, was eigenlijk een stads- en streekbeschrijving in één, 
aangezienn de stad Utrecht gedurende de Middeleeuwen tevens de bisschops-
zetell  van de Noordelijke Nederlanden was geweest. 

Dee beide volgende tekstdelen in Oudt Batavien nu ghenaemt Holland'waren ver-
zorgdd door Duym en bestonden uit twee reeksen met portretten geïllustreer-
dee levensbeschrijvingen van, om te beginnen, alle graven van Holland vanaf de 
vroegee Middeleeuwen tot en met Filips II , en vervolgens van de landvoogden 
enn stadhouders vanaf de tijd van Filips II . In dit laatste tekstdeel verschoof het 
perspectieff  van Holland naarde Nederlanden in het algemeen."17 Duvm was een 
voormaligg kapitein in het leger van Willem van Oranje, die zich in Leiden had 
gevestigdd en daar naam had gemaakt als rederijker en toneelschrijver. Hij schreef 
onderr andere zes toneelstukken over diepte- en hoogtepunten uit de Opstand, 
zoalss de moord op Oranje en de krijgslist met het turfschip van Breda, die ge-
bundeldd werden uitgegeven in het Ghedenck-boeck uit 1606. Met deze stukken pro-
pageerdee Duym de voortzetting van de strijd tegen Spanje, juist in de jaren dat 
err een politieke en publieke discussie woedde over de wenselijkheid van het slui-
tenn van een Bestand/'" Ook in Duyms bijdragen in Oudt Batavien nu ghenaemt Hol-
landslands sprake van een sterk anti-Spaanse toonzetting. Duym liet aan het slot van 
dee levensbeschrijving van Filips II een gedicht afdrukken getiteld 'Triumph des 
doods',, waarin de Spaanse koning vergeleken werd met 'al d'hoovaerdighe Ty-
rannen'' die 'Beullen van 't Ghemoet en van 't Ghewisse' waren.'1'Voorafgaand 
aann de reeks levensbeschrijvingen van landvoogden en stadhouders schreef 
Duymm dat Filips II het toonbeeld was geweest van de tirannieke vorst, die door 
overmatigee wreedheid uiteindelijk zijn regering moest verliezen. Hij had niet 
alleenn geen respect getoond voor de vrijheden en privileges van de Nederlan-
ders,, die hij evenals 'de arme Indianen' onder het Spaanse juk had proberen 
tee brengen, maar zelfs had hij de Inquisitie ingevoerd en de hertog van Alva ge-
stuurdd 'om ons gantschelic uyt te roeyen'.6" 

Duymm nam in Oudt Batavien nu ghenaemt Holland ook de opdracht aan de Sta-
tenn van Holland voor zijn rekening.'51 Uit de opdracht blijkt dat de uitgever van 
hett Ghedenck-boeck, Hendrik Lodewijksz van Haestens, Duym had aangezet tot 
hett vervaardigen van de levensbeschrijvingen van de Hollandse graven. Van Haes-

577 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, [49]-189 ('Historie der graven van Holland, Zeeland, ende Vriesland') 
resp.. [foutieve paginanummering: 187]-329 ('Historie der gouverneurs'). 
588 Over Duym: Knuvelder, Handboek II, 93-94; Schenkeveld-Van der Dossen, Nederlandse literatuur, 245-24G; Duits, 
VanVan Bartholomeusnacht, 98-100. 
599 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 187-189. De (anonieme) dichter ondertekent met "cedo nulli' . Ook op-
genomenn in Komrij, De Nederlandse poëzie, 1202-1205. 
600 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 189-190. 
611 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, Aijr-v . 
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tenss bezat namelijk een reeks portretten van de graven, die hij graag in druk 
wildee brengen. Voorts stelde Duym in zijn opdracht het Statencollege op de hoog-
tee van zijn eigen motivatie voor het uitbrengen van Oudt Batavim. Het ging hem 
aann het hart, zo schreef hij, om te zien hoe door 'veel Chronijck ofte Histori-
schrijvers'' de vaderlandse geschiedenis werd verwaarloosd ten faveure van uit-
gebreidee beschrijvingen van gebeurtenissen in verband met de Opstand, die zich 
vaakk in vreemde landen afspeelden.''- Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, dat de 
geschiedeniss van Holland vanaf de vroegste Bataafs-Romeinse tijden behandelde, 
moestt nu in deze door Duym gesignaleerde leemte voorzien. 

Watt precies het aandeel is geweest van de bijna dertigjaar jongere Scriverius 
bijj  het initiatief voor de uitgave van Oudt Batavien nu ghenaemt Holland is niet 
duidelijk.. De mogelijke politieke motivatie van Duym, namelijk propaganda voor 
dee voortzetting van de oorlog, zal hij niet hebben gedeeld, daarvoor wijkt de 
toonzettingg van zijn eigen opdrachten in latere publicaties tenminste te veel af. 
Hijj  stond wel samen met de oude Duym op het titelblad van de uitgave vermeld 
alss auteur, zij het dat hij niet, zoals Duym, zijn eigen naam gebruikte maar het 
pseudoniemm 'Saxo Grammaticus'. Dat de beschrijving van Holland in de Bataafs-
Romeinsee tijd aan Scriverius werd toevertrouwd, wijst erop dat hij inmiddels een 
zekeree reputatie als beginnend oudheidkundige had opgebouwd, op zijn minst 
inn Leidse kring. In Oudt Batavien nu ghenaemt Holland profileerde Scriverius zich 
inn ieder geval uitdrukkelijk als oudheidkundige. Dat blijk t onder meer uit de 
uitlegg die hij gaf aan het pseudoniem Saxo Grammaticus (dat door hem was ont-
leendd aan de naam van een middeleeuwse Deense kroniekschrijver111), door mid-
dell  van de verzen: 

Mochtt men mij wellicht de titel van Historicus ontzeggen, 
zall  er ook maar iemand zijn, die mij de naam Grammaticus ontzegt?"' 

Scriveriuss kon 'Saxo' gebruiken als synoniem van 'Petrus' (aangezien in het La-
tijnn de woorden saxum en - oorspronkelijk een Grieks woord - petra dezelfde 
betekeniss - 'rots' - hadden), en in plaats van het sinds zijn studententijd ver-
trouwdee 'Scriverius' voerde hij hier 'Grammaticus' aan als een alternatieve La-
tijnsee variant op zijn familienaam 'Schrijver'. Uit de verzen blijk t dat de naam 
'Grammaticus'' bedoeld was als een zelfbewuste toespeling op Scriverius' rol als 
filoloogg en uitgever van bronnen en dus op zijn rol als oudheidkundige in plaats 
vann geschiedschrijver. Tegelijkertijd refereerde hij, door te zinspelen op de on-
bereikbaarheidd van de 'titel van Historicus', aan een in zijn tijd bekende oud-
heidkundigee bescheidenheidstopos. 

Scriverius'' 'Naerderverclaringe van out Batavien' bood inderdaad geen nar-
ratievee geschied.vr/jn/'fmg-, maar een chorografie waarin een overzicht en be-

622 Oudt Batavien nu ghrrtarmt Holland, Aijr . 
633 Saxo Grammaticus (ca. 1150-1216) beschreef in zijn kroniek (ie.sta Danorum (voor liet eerst uitgegeven in 
1576)) prehistorische rncgalietcn en grafheuvels, die hij het werk van reuzen noemde. Zie over hem Klindt-Jen-
sen,, A history, 10. Scriverius maakte notities over oud-Germaanse woorden op basis van Saxo Grammaticus' kro-
niekk in zijn aantekenboek 'Apicula', fol. 17Ir. 
644 Oudt iiatavirn nughrnaemt Holland, Aiijv : 'Historici si quis titulum mihi forte negarit, / Granmiatici nomen 
quii  neget, ecquis erit?' 



122 2 'Legendoo et scribendo' 

oordelingg van uit verschillende bronnen bijeengezochte gegevens werd gebo-
den.. In het voorwoord aan de lezer voor in de uitgave, dat hij ook had mogen 
opstellen,, schreef Scriverius dat hij, bewogen door 'een sonderlinghe liefde ende 
ijver'' voor "t gheliefde Vaderlandt', zich in zijn 'Naerder verclaringe' tot doel 
hadd gesteld 'alles soo veel als oudt Batavie, nu Hollandt ghenaemt, aengaet cor-
telickk doch duydelick ende naerder als te vooren' te verklaren. Daartoe had hij 
zoveell  mogelijk bronnen verzameld: 'alle oude als oock niewe Cronycken, ende 
anderee seker Ghedenckschriften, die my moghelick waren te becomen'. Deze 
bronnenn had hij 'met groote vlij t ende neersticheyt opghesocht ende byeen ver-
gadert,, tot nut, voordeel, ende dienste der Nacomelinghen, ende tot welbe-
haghenn des ghemeene Lands. Alles sonder arch ende list'. Scriverius verzocht 
zijnn lezers zelfs 'soo sy misschien beter bewijs hadde ofte wiste' hem daarvan me-
dedelingg te doen, met het oog op een toekomstige verbeterde en vermeerder-
dee uitgave: 'Alles wat het soude moghen zijn sal bij mijn met groote danckbaer-
heytt aenghenomen, ende ter behoorlijcke plaetse ghestelt worden'.'" 

Inn de 'Naerder verclaringe' zelf valt de grote aandacht voor de verslaglegging 
vann het onderzoek onmiddelijk in het oog. Scriverius verwees zijn lezers naar 
klassiekee en humanistische auteurs van geografieën en chorografieën: Caesars 
beschrijvingg van Gallië in het verslag van zijn veldtochten aldaar, Tacitus' Ger-
mania,mania, Ptolemaeus' Geographia, en het werk van Pomponius Mela en Strabo; van 
dee humanisten noemde hij alleen Duitse auteurs, namelijk Beatus Rhenanus' 
Germaansee geschiedenis uit 1531, Sebastiaan Munsters bekende wereldbe-
schrijvingg Cosmographia uit 1544 en Andreas Althamers commentaar op Tacitus' 
GermaniaGermania uit 1529."" Daarnaast gaf Scriverius blijk van zijn onderzoek naar ar-
cheologischee vondsten uit de Bataafs-Romeinse tijd, waarvan hij flink wat trans-
criptiess en afbeeldingen liet opnemen: behalve inscripties uit Gruterus' thesau-
russ ook een plattegrond van de fundamenten van de Brittenburg bij Katwijk aan 
Zeee en tekeningen van godenbeeldjes, aardewerk en andere zaken. Deze illu-
stratiess waren voor een deel overgenomen uit Hadrianus Junius' Batavia; een 
anderr deel was afkomstig van gezichten op de Brittenburg van onder anderen 
Abrahamm Ortelius.1'7 Een aantal afbeeldingen was nieuw. Voorts voerde Scrive-
riuss met betrekking tot de middeleeuwse geschiedenis van Leiden citaten aan 
uitt kronieken en archiefstukken; in één geval gaf hij een compleet afschrift van 
eenn oorkonde, met een beschrijving van de uiterlijke kenmerken, waaronder 
vann het zegel. Hij gaf er blijk van te hebben geïnformeerd naar de mening van 
'sommigee niet onervaren in der Stadssecreten', namelijk de Leidse stadssecre-
tarisjann van Hout, die uit hoofde van zijn functie toegang had tot de stadsar-
chieven.™ ™ 

Hett chorografische en oudheidkundige karakter van de 'Naerder verclarin-

655 Oudt Batavier!- vu ghenaemt Holland, Aiijr-v . 
666 William Camdens Britannia wordt niet genoemd in de 'Naerder verclaringe' (wel in Batavia illustmta uit 
1609),, maar uit een brief van Scriverius aan Pontanus blijkt dat hij dit werk wel kende: op 19-2-1606 leende hij 
zijnn exemplaar van Camdens boek uit aan Pontanus. 
677 Ortelius vervaardigde in 1581 een gravure van een gezicht op de Brittenburg (zie Dijkstra en Ketelaar, De 
Brittenburg,Brittenburg, tegenover p. 16). 
688 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 14-21, 23, 26-28, 33. Zie over Jan van Hout ook hoofdstuk 4, p. 161. 
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ge'' contrasteert met het karakter van de volgende tekstdelen in Oudt Batavien nu 
ghenaemtghenaemt Holland, de twee reeksen levensbeschrijvingen van Hollandse heersers 
geschrevenn door Duym. Deze reeksen waren strikt chronologisch geordend en 
richttenn de aandacht op het leven en de belangrijkste daden van de achtereen-
volgendee graven, landsheren en stadhouders. Bronvermeldingen liet Duym hier-
bijj  achterwege. Hij volstond met de opmerking in zijn opdracht aan de Staten, 
datt hij zijn gegevens had betrokken uit de 'Hollantsche Cronijck', waarmee hij 
opp de Divisiekroniek van Cornelius Aurelius doelde, en andere 'oude schriften'. 

BataviaBatavia illustrata 

Driejaarr later verscheen er opnieuw een oudheidkundige publicatie van Scri-
verius,, ditmaal bij Louis Elzevier in Leiden: zijn Batavia illustrata ('Batavia geïl-
lustreerd'69)) uit 1609. De titel was mogelijk ontleend aan de grote buitenland-
see chorografische projecten van Flavio Biondo en Konrad Celtis, hoewel Scri-
veriuss niet aan deze werken refereerde. Vergeleken met de 'Naerder verclaringe' 
inn Oudt Batavien nu ghenaemt Holland zette Scriverius met de Batavia illustrata 
eenn grote stap voorwaarts. De uitgave stond nu geheel op zijn naam. Hij pu-
bliceerdee niet langer onder een pseudoniem en hij had zelf de opdracht aan 
dee Staten van Holland en West-Friesland vervaardigd. Het boek was geheel in 
hett Latijn gesteld, zodat het een geleerd publiek in binnen- en buitenland zou 
aanspreken. . 

Watt de inhoud betrof bestond de Batavia illustrata, anders dan Biondo's Ita-
lialia  illustrata of Celtis' 'Germania illustrata', uit een bronnenboek. De volledige 
titell  van het boek gaf dit al aan: 'Batavia geïllustreerd, ofwel verschillende schrij-
verss van betere kwaliteit over het eiland der Bataven, Holland, Zeeland, (West-) 
Friesland,, het Utrechtse grondgebied en Gelre, nu voor het eerst bijeengebracht 
enn gezamenlijk uitgegeven. Uit de Studeerkamer van Petrus Scriverius'.™ In zijn 
BataviaBatavia illustrata presenteerde Scriverius een verzameling zestiende-eeuwse tek-
stenn over de geschiedenis van Holland, Zeeland, Gelre en Utrecht, afkomstig 
vann de generaties Nederlandse humanisten tot en met HadrianusJunius en van 
enkelee Italiaanse schrijvers. Een aantal van deze teksten heeft Scriverius inte-
graall  opgenomen, van andere teksten geeft hij fragmenten. Het eerste deel van 
dee Batavia illustratabevat een vrijwel complete collectie van de vroegste Latijnse 
tekstenn over het oude Batavia, voornamelijk geschreven in de eerste drie de-
cenniaa van de zestiende eeuw. Hier vinden we bijvoorbeeld de chorografische 
verhandelingenn van Cornelius Aurelius en Gerard Geldenhouwer en het bekende 
historischee commentaar van Erasmus op het spreekwoordelijke 'Auris Batava' 

699 Mede in de zin van: 'nader verklaard' (vergelijk de titel 'Naerder verclaringe van out Batavien'). 
700 Batavia illustrata, seu de Batavorum insula, Hollandia, Zelandia, Frisia, Territono Traiectensi et Gelria, scriptores 
varijvarij  notae mdioris, nunc primum collecti, simulque editi. Ex Musaeo Petri Scriverii. De term 'Musaeum' werd in deze 
tijdd gebruikt ter aanduiding van de studeerkamer annex bibliotheek, als zijnde de aan de Muzen gewijde plek 
inn het huis (de term was afgeleid van het Mouseion - Musaeum - van Alexandrië, de beroemde bibliotheek en 
onderzoeksschooll  uit de Griekse Oudheid). 
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22.22. Romeinse oudheden, afgebeeld in Batavia illustrata, eerste paginering, 188-189. Konink-
lijkelijke Bibliotheek Den Haag. 

('Bataafss oor'), maar ook twee chorografieën in briefvorm van Italiaanse hu-
manisten.711 In de kantlijn leverde Scriverius hier en daar commentaar op de door 
hemm uitgegeven teksten, want hij kon zich niet altijd vinden in alle details van 
hett relaas van de vroege humanisten. Scriverius besloot het eerste deel van de 
BataviaBatavia illustrata met een uniek overzicht van de belangrijkste archeologische 
overblijfselenn uit de tijd van de Bataven en Romeinen, voorzien van vele illu-
stratiess en een apart titelblad: 'Archief van Bataafse oudheden, omvattende de 
inscriptiess en alle oude voorwerpen in Holland, Zeeland en Gelders Nijmegen. 
Doorr de oudheidkenner Petrus Scriverius, Bataaf'.72 De Inscriptionesvan Grute-
rus,, 'aan wiens onsterfelijke weldaad het nageslacht voor altijd een allerrijkste 
thesauruss van Oudheden zal danken', had bij het samenstellen van dit ar-
cheologischee overzicht in belangrijke mate als uitgangspunt gediend, zoals de 
velee transcripties van Romeinse inscripties laten zien.73 Maar anders dan Gru-
teruss had Scriverius zich niet beperkt tot inscripties. Ook tekstloze oudheden 
kregenn een plaats in zijn overzicht. 

Deell  twee van Batavia illustrata, voorzien van een nieuwe paginering, bevat 

711 Batavia illustrata, eerste paginering, 1-167. 

722 Batavia illustrata, eerste paginering, [169]-232, aldaar [169]: 'Antiquitatum Batavicarum Tabularium, Hol-

landiae,, Zelandiaeque, ac Noviomagi Gelrici inscriptiones monumentaque antiqua repraesentans omnia. Ar-

chiotaa Petro Scriverio, Batavo'. Ook wordt vermeld 'Anno MDCIX' . 

733 Batavia illustrata, eerste paginering, 183: 'Iano Grutero [...], cujus immortali beneficio locupletissimum An-

tiquitatumm thesaurum perpetuo est debitura posteritas'. 
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fragmentenn van verschillende geschiedwerken uit met name de eerste helft van 
dee zestiende eeuw die betrekking hadden op de middeleeuwse geschiedenis van 
hett graafschap Holland. Ook de eerste tekst in dit tweede deel, voorzien van 
eenn apart titelblad met als opschrift 'De portretten en geschiedenissen van de 
zeerr doorluchtige graven van Holland en Zeeland en heren van Friesland', is 
niett geschreven door Scriverius zélf, zoals gewoonlijk wordt verondersteld, maar 
betreftt weer een bronneneditie.7' De levensbeschrijvingen van de achtereen-
volgendee Hollandse graven blijken bij nadere beschouwing namelijk telkens door 
Scriveriuss overgenomen uit een geschiedwerkje over de Hollandse graven van 
Hadrianuss Barlandus uit de jaren 1519-1520, en wel uit de heruitgave uit 1584 
diee was verzorgd door Janus Dousa." Scriverius volgde deze tekst, met inbegrip 
vann de marginalia van Dousa, vrijwel letterlijk, hoewel hij interpunctie en spel-
lingg aanpaste en de vrijheid nam om hier en daar een woordje weg te laten of 
toee te voegen, voornamelijk om de genealogie van de graven of de chronolo-
giee van de gebeurtenissen te verduidelijken.™ Op de gravenbiografieën uit Bar-
landuss liet Scriverius, evenals in de editie uit 1584, steeds een bijpassend frag-
mentt uit de Vlaamse kroniek van Jacobus Meyerus (1491-1552) uit 1538 volgen, 
somss aangevuld met fragmenten uit nog enkele andere bronnen.77 Hij besloot 
hett tweede deel van Batavia illustrata met nóg een serie fragmenten uit Barlandus, 
Meyeruss en andere auteurs, onder de kop 'Geschiedenis van Holland en Zee-
land'.7""  In de delen drie en vier kwam tenslotte het middeleeuwse verleden van 
dee aan Holland grenzende gewesten aan de orde. Deel drie bevatte twee over-
zichtenn van de opeenvolgende Utrechtse bisschoppen, opgesteld door Barlan-
duss en Geldenhouwer, en enkele andere zestiende-eeuwse teksten over het mid-
deleeuwsee Utrecht.79 En in deel vier presenteerde Scriverius een editie van het 
CompendiumchroniciCompendiumchronici Geldrici ('Samenvattingvan een Gelderse kroniek') van Hen-

744 Batavia illustrata, tweede paginering, [ I]-I56, aldaar [1]: 'Illustrissimorum Hollandiae Zelandiaeque Co-
mitumm ac Dominorum Frisiae iranes el histaiïac'. Het auteurschap van dit tekstdeel wordt aan Scriverius toe-
geschrevenn door onder anderen Kampinga, Opvattingen, xxix; Tuynman, 'Petrus Scriverius', 21; Haitsma Mu-
iier,, Repertorium, nr. 436b. 
755 Dat Scriverius in Batavia illustrata de heruitgave (Barlandus, Hollandiae romitum historia) uit 1584 als basis 
voorr zijn teksteditie gebruikte blijkt uit de overname van Dousa's aanvullingen en marginalia en uit de woord-
keu/ee in de tekst: bijvoorbeeld in de levensbeschrijving van graaf Dirk III heeft Scriverius net als in de 1584-edi-
tiee 'multis diebus arsit in earegione stella crinita' en 'Florentium minorem filiii m praefëcissel'; de editie uit 1.520 
(Barlandus,, LibMi tres) heeft 'multis diebus fuhil..." respectievelijk 'Florentium iutiiorem ...'. De Barlandus-uitgave 
uitt 1584 wordt vermeld in de veilingcatalogus van Scriverius' bibliotheek liibïiatheca Scrivrriana, onder Histori-
cii  in Folio, nr.234 (een exemplaar van de oorspronkelijke uitgave uit 1519 of 1520 is daarin niet te vinden). De 
onduidelijkheidd over het auteurschap komt voort uit het feit dat Scriverius in de tekst /elf Barlandus niet als 
auteurr van de gravenbiografieën heeft vermeld, en wordt nog eens vergroot doordat hij geen onderscheid heeft 
aangebrachtt tussen zijn eigen annotaties, de originele tekst en marginalia van Barlandus, en de aanvullingen 
enn marginalia van Dousa. Het is niet zo dat Scriverius willens en wetens een onterecht auteurschap heeft ge-
suggereerd,, want in zijn inhoudsopgave bij Batavia Illustrata stelt hij duidelijk dat hij zijn reeks gravenbiogra-
fieënn heeft samengesteld op basis van Barlandus en andere schrijvers. 
766 Zie voor een voorbeeld van Scriverius' Barlandus-editie in Batavia illustrata: Bijlage 1. 
777 De levensbeschrijving van Filips II (II I bij Scriverius), die uiteraard ontbrak in Barlandus' en Meyerus' werk, 
heeftt Scriverius overgenomen uit Marchantius, Flandria en is door hemzelf aangevuld met een bericht over Fi-
lips'' overlijden. 
788 Batavia illustrata, tweede paginering, 157-184, aldaar 157: 'Hollandiae Zelandiaeque historia'. 
799 Batavia illustrata, derde paginering, [ 1 ]-5b. 
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ICONESS 'COMXTYM ET 23.23. Portret van graaf Dirk I 
(9161-9391)(9161-9391) in Batavia illu-
strate,, tweede paginering, 4. 
KoninklijkeKoninklijke Bibliotheek Den 
Haag. Haag. 

'Primus'Primus ego 'BataV.egentü Comes,ortus abalto 

SmguineTettcromm^mtonepatreJui. SmguineTettcromm^mtonepatreJui. 
TacüTacü amansybelltquepotens: hoc ruiffor, at ilU 

DtrpiElisDtrpiElis Frtfiis invidwfus eum. 
Ht»cpulfusHt»cpulfus}}QtlvoQtlvo msa regno, itcvante recepi: 

Reflttuipacem:pacedtttaperij. Reflttuipacem:pacedtttaperij. 
QwxmïhiQwxmïhi morspotu.it meïmscontingerel nmqui 

^Beüdram^Beüdram jtfpems}pace qüiefcofenex. 
THEO.» » 

ricuss Aquilius uit Arnhem, een tijdgenoot van Hadrianus Junius, voorzien van 
zijnn eigen oudheidkundige commentaar in een notenapparaat.80 

Mett de Batavia illustrala kregen Scriverius' lezers voor het eerst de beschik-
kingg over een uitgebreide collectie humanistische literatuur over het Bataafs-
Romeinsee en middeleeuwse vaderlandse verleden. All e door Scriverius opge-
nomenn teksten waren al eens eerder uitgegeven, maar een aantal daarvan zal 
aann het begin van de zeventiende eeuw niet langer of zeer moeilijk verkrijgbaar 
zijnn geweest. Ook konden deze teksten, nu ze in de Batavia illustrata voor het 
eerstt naast elkaar werden gepubliceerd, op gemakkelijke wijze met elkaar ver-
gelekenn en onderling gecontroleerd worden. De teksten over het oude Batavia 
konn men nu bovendien goed aamiillen en controleren aan de hand van het over-

800 Batavia illustrata, vierde paginering, [l]-40, met op [1] een apart titelblad ('Chronici Gelriae compendi-
um')) voorzien van het jaar 1609. 

http://morspotu.it
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24.24. Portret van graaf Dirk II 
(939?-988)(939?-988) in Batavia illu-
strata,, tweede paginering, 6. 
KoninklijkeKoninklijke Bibliotheek Den 
Haag. Haag. 

I C O N E88 COMITV M ET 

"Virtutu"Virtutu patrucjatrij quoque nomims h&res 
MarteMarte meodarus,njtfuit illejui. 

JdemJdem boflis Vrifius ^fic  rviBona. a-'trique: 
H<tcH<tc blanda, imperils invidus die meis. 

éMoxéMox etiamflammis monument a abfitmpta paternis 
éMéM ambus aterno marmore refiitui, 

"Bisgeslis"Bisgeslis marlor  teftis mihifama,tueri 
MeMe necfceptrAm«gis, nee potuife patrem: 

THEO. . 

zichtt van archeologische bronnen. Een en ander werd tenslotte ook nog eens 
opgeluisterdd door vele illustraties: een complete portrettenreeks van de Hol-
landsee graven, en afbeeldingen van een groot aantal Bataaf s-Romeinse bo-
demvondsten.. Met dit alles zette Scriverius' Batavia illuslrata eerdere, beperk-
terr opgezette tekstboeken met gemak in de schaduw. In de verzameluitgave uit 
15866 van de Leidse hoogleraar en handschriftenverzamelaar Bonaventura Vul-
caniuss (1538-1614) waren bijvoorbeeld de handschriften van Aurelius uitgegeven, 
samenn met een fragment uit Geldenhouwers Historia Batavica ('Bataafse ge-
schiedenis')) uit 1530; Scriverius publiceerde in Batavia illustrata echter de hele 
HistoriaHistoria Batavica, en bovendien drukte hij óók verschillende andere teksten van 
Geldenhouwerr af, aangevuld met verhandelingen van overige Noord-Neder-
landsee én Italiaanse humanisten over de oude Bataven.81 

811 Zie over Vulcanius' editie Tilmans, Aurelius, 121 e.v.. 
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Dankzijj  de Batavia illustrata vestigde Scriverius zijn naam in de Nederlandse 
geleerdenwereldd van zijn tijd, zo blijk t uit zijn briefwisseling. Tot 1609 corre-
spondeerdee Scriverius nog voornamelijk met kennissen uit zijn schooljaren en 
studietijd:: Johannes Meursius, Theodorus Schrevelius, Daniël Heinsius, Johannes 
Pontanuss en ook Hugo de Groot. Daarnaast correspondeerde hij in deze vroe-
gee jaren met Janus Gruterus en een aantal Duitse geleerden, kennissen waar-
schijnlijkk van de laatste. Na 1609 veranderde deze situatie. Dan vinden we voor 
hett eerst brieven van en aan Buchelius en de oude Ubbo Emmius in Gronin-
gen.. Emmius was op het moment dat Scriverius zijn Batavia illustrata publiceerde 
dee enige nog levende vertegenwoordiger van een oudere generatie van be-
langrijkee Nederlandse geschiedkundigen. Sinds 1604 was er onder de onder-
zoekerss van het Hollandse verleden geen geschiedkundige van het kaliber van 
Dousa,, de invloedrijkste beschrijver en onderzoeker van de Hollandse Oudheid 
enn Middeleeuwen van de generatie vóór Scriverius, meer in leven; in het Gel-
dersee onderzoek had Paullus Meruia een tijdlang de toon aangegeven, maar ook 
hijhij  was inmiddels overleden en het zou nog geruime tijd duren voordat Pon-
tanuss de fakkel van Meruia overnam. Scriverius heeft zichzelf waarschijnlijk bij 
Emmiuss geïntroduceerd door hem een presentexemplaar van de Batavia illu-
stratastrata op te sturen. De eerstbewaarde brief van Emmius aan Scriverius dateert 
uitt februari 1610. In dit schrijven lichtte hij Scriverius desgevraagd in over zijn 
eigenn geleerde bezigheden op dat moment, hetgeen erop wijst dat hij nog maar 
sindss kort met de Leidenaar correspondeerde.s- Aan Buchelius heeft Scriverius 
eenn presentexemplaar van zijn Batavia illustrata doen toekomen met een hand-
geschreven,, plechtige inscriptie op het titelblad: 'Aan de hooggeachte en zeer 
rechtschapenn heer, de Heer Arnoldus Buchelius, rechtsgeleerde, wijdt Petrus 
Scriveriuss dit plengoffer van vriendschap en draagt het op, gaarne en welver-
diend.'ww Deze schenking luidde een levenslange oudheidkundige correspon-
dentiee in tussen beide geleerden. In 1610 vroeg Buchelius of de elf jaar jonge-
ree Scriverius eens wilde schrijven waar hij mee bezig was; zelf gaf hij aan dat hij 
zichh de laatste tijd zeer had geërgerd aan het werk van Bernardus Furmerius 
enn diens voornemen Heda uit te geven, en dat hij druk bezig was zijn versprei-
dee aantekeningen over schilders te ordenen.*' Enkele jaren later zou Buchelius, 

822 Emmius aan Scriverius, 15-2-1 610. In deze brief dankte Emmius Scriverius 'rursunf ('opnieuw') voor ten 
geschenkee gegeven boeken ('rursum' wijst erop. dat Emmius eerder al eens een-tegenwoordig niet meer voor-
handenn - brief aan Scriverius bad geschreven). Om welke boeken het ging. wordt uit deze brief niet duidelijk, 
l i tt een latere brief blijkt wel dat Emmius ooit een Batavia illustrata van Scriverius cadeau heeft gekregen: Em-
miuss aan Scriverius, 18-6-[ 1614]. Waarschijnlijk was dat hij deze gelegenheid of hij de door Emmius gememo-
reerdee eerdere schenking. In ieder geval staat vast dat Scriverius in 1612 zijn zojuist verschenen Besrhrijvinghe 
vanvan out Batavien (over deze uitgave op p. 1 SU-139 meer) dadelijk naar Emmius opstuurde, want dit wordt op-
gemerktt in Scriverius aan Emmius, 12-6-1614. 
833 'Ornatissimo & integerrimo viro. D. Arnoklo Buchelio I.C. Amicitiae libamentum Petrus Scriverius 
lub.mer.d.d.',, in het exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1998 D 14. 
844 Buchelius aan Scriverius, 17-9-1610. Buchelius' aantekeningen over schilders zijn later apart uitgegeven: 
Buchelius,, 'Res picUrriae'. Uit de eerste bewaarde brief gewisseld tussen Buchelius en Scriverius (Buchelius aan 
Scriverius,, 11-2-1610) blijkt dat Buchelius toen op verzoek van Scriverius een boek aan Theodorus Dousa in Utrecht 
moestt bezorgen; waarschijnlijk ging liet om de Batavia illustrata, waarvan een exemplaar met handgeschreven 
inscriptiee van Scriverius aan Theodorus Dousa is bewaard gebleven (exemplaar Universiteitsbibliotheek Am-
sterdam,, O 74-1). 
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tijdenss een bezoekje aan Leiden, zijn waardering voor Scriverius' antiquarische 
verdienstenn tot uitdrukking brengen in een lofdicht voor diens album amicorum: 

U,, die uw afkomst glans verleent met uw geschriften, en die roem verdient 
doorr te Schrijven, (u die - nomen est omen - uw naam aan het schrijven ontleent) 

enn die de ware woonplaatsen der Bataven vanaf de oorsprong aanwijst; 
doorr de Graven en de adel terug te geven aan de Bataven 

zall  een niet valse Fama u hemelhoog verheffen 
enn heel het nageslacht der Bataven zal naar u opzien. 

Ja,, blijvende monumenten zullen de nakomelingen voor u oprichten, 
aann wie u vernuftig de vroege voorvaderen teruggeeft."̂ 

Eenjaarr later mocht Scriverius het vriendenalbum van Buchelius met een ge-
dichtt opluisteren.̂ 

Ookk van overheidswege ondervond de Batavia illustrata erkenning. In de hoop 
eenn officiële approbatie en financiële tegenprestatie te verkrijgen, had Scrive-
riuss het boek als bewijs van zijn ijver en bevlogenheid — zoals hij zelf schreef-
opgedragenn aan de gewestelijke Staten, door hem in de drukproef van zijn op-
drachtt nog de 'doorluchtige Staten van Batavia' genoemd. In overige exemplaren 
vann de Batavia illustrata is dit veranderd in de 'doorluchtige en verheven Sta-
tenn van Holland en West-Friesland, vaderen des vaderlands'/7 Scriverius schreef 
voortss dat hij zijn verzamelwerk aan geen andere instantie beter kon opdragen 
dann aan deze Staten. Ook stuurde hij Johan van Oldenbarnevelt, de landsad-
vocaatt en chartermeester van Holland, een presentexemplaar met een plech-
tigee handgeschreven inscriptie.88 In de sereen getoonzette opdracht had Scri-
veriuss geschreven dat hij de Batavia illustrata liet verschijnen ter gelegenheid 
vann de sluiting van het Twaalfjarig Bestand met Spanje door Holland 'en de ove-

855 Scriverius' album bevindt /.ieli in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, ms. 133 M 5; tol. 145r bevat Bu-
chelius'' bijdrage, ondertekend te Leiden, d.d. 15-6-1615: 'Qui genus illustras scriptis, famamque mereris / Sciï-
bendo,, a scriptis nomen ut omen habens, / Et veias Batavüm monstras ab origine sedes; / Kestituens Comités 
ett proceres Batavis / Te non vana Feret coeli super aethera fama, / suspit ietque omnis posteritas Batavüm. / 
Quinn mansura tibi statuent monumenta nepotes, / Quels reddis priscos ingeniosus avos.' 
866 Buchelius' album betreft het jongere exemplaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden, LTK 902; op fok 
40rr Scriverius' bijdrage, ondertekend in Leiden, d.d. 15-5-1616. 
877 Batavia illustrata, exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1998 D 14 (hierna T'BA'), (*)2r-(*)4r , 
aldaarr (*)2r (aanhef opdracht): 'Illustribus ac vete Magnibcis Hollandiae et Westfrisiae Ordinibus, Patriae Fa-
tribus,, Petrus Scriverius L.M, dedicat consecratque' ('Petrus Scriverius draagt dit boek op en wijdt het gaarne 
enn met reden aan de doorluchtige en verheven Staten van Hollanden West-Friesland, vaderen des vaderlands). 
Hett exemplaar Universiteitsbibliotheek Leiden, 1153 B 16 (hierna 'UBL'), (*)2r heeft een andere aanhef: 'Il -
lustribuss Bataviae Ordinibus Petrus Scriverius dedicat consecratque' ('Petrus Scriverius draagt dit boek op en 
wijdtt hei aan de doorluchtige Staten van Batavia'). Het UBL-exemplaar moet een eerste versie annex drukproef 
vann Batavia illustrata betreffen. De volgordee van de verschillende tekstdelen in dit exemplaar klopt niet qua pa-
ginanummeringg en het exemplaar bevat handgeschreven correcties van Scriverius /elf. Niet alleen de aanhef, 
ookk de tekst van de opdracht verschilt enigszins ten opzichte van die van het LTBA exemplaar. Zo staat in bet 
UBLL exemplaar archijs riviris  terwijl in het UBA exemplaar staat arrhivis; dat zal een verbetering zijn van een 
zetfoutt in het UBL exemplaar. Verder vallen enkele verschillen in de vermelding van overheidsinstanties op, 
hetgeenn mogelijk kan zijn aangebracht op verzoek van de Staten van Holland, aan wie Scriverius naar alle waar-
schijnlijkheidd de eerste versie van zijn opdracht (clie in het UBL exemplaar) heeft laten zien. Zie hierna voor 
dergelijkee variërende passages in de opdrachttekst. 
888 Exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, O 68-3, met handgeschreven inscriptie van Scriverius op 
dee titelpagina. 
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rigee verenigde Provinciën'.*1 Hij raadde de leden van het Statencollege aan om, 
nuu met het Bestand een periode van vrede en rust was aangebroken, zich niet 
alleenn in de ernstiger zorgen van het landsbestuur, maar ook in de vaderland-
see geschiedenis te verdiepen. Kennis van de geschiedenis strekte immers tot le-
ringg en vermaak, aldus Scriverius, en was met name voor landsbestuurders bij-
zonderr nuttig. Dit was een uit de opdrachten van humanistische h\'storiae over-
bekendee formulering, die hier door Scriverius werd aangegrepen om zijn bron-
nenverzamelingg bij de regenten aan te bevelen. Daarbij merkte hij op dat hij 
dee Staten en zijn vaderland ook wel met een ander, historisch werk ('alio opere 
Historico')) van dienst had kunnen zijn, ware het niet dat hij van mening was 
datt aan een dergelijk geschiedwerk eerst de bronnenverzameling ('haec vario-
rumm Auctorum Collectanea') in Batavia Must rata vooraf diende te gaan."" 

Opp verschillende manieren liet Scriverius in de opdracht doorschemeren dat 
zijnn boek met name het Hollandse verleden, samen met dat van West-Friesland 
enn Zeeland, tot onderwerp had, en niet zozeer de geschiedenis van Gelre en 
Utrecht,, al werden ook deze provincies vermeld in de boektitel. Zo merkte Scri-
veriuss in de opdracht op dat hij in Batavia illustrata de bronnen voor 'Batavia 
enn de graven van Holland' had bijeengebracht; in de drukproef stond overigens 
nogg 'Batavia en de graven van Holland en Zeeland'.Ml Scriverius had in Batavia 
illustrataillustrata tevens teksten over Gelre en Utrecht opgenomen omdat studies over 
hett oude Batavia nu eenmaal ook deze gewesten raakten, en omdat de mid-
deleeuwsee geschiedenis van de Hollandse graven sterk verweven was met die van 
naburigee heersers, de Utrechtse bisschoppen en de Gelderse graven en herto-
gen.HJJ In zijn opdracht herhaalde Scriverius nog eens dat hij zijn bronnenver-
zamelingg graag wenste aan te bieden aan de Staten van 'het oude Batavia, dat 
will  zeggen uw Holland en West-Friesland' - ook in dit geval stond in de druk-
proeff  nog 'uw Holland en Zeeland' - 'en de omliggende plaatsen'."1 Met 'om-
liggendee plaatsen' doelde hij dan op Gelre en Utrecht. Zeeland was weliswaar 
eenn zelfstandig gewest, maar was sinds de Middeleeuwen zeer nauw met Hol-
landd verbonden en had tijdens de Republiek geen eigen stadhouder of gewes-
telijkk gerechtshof. De historische verbondenheid van Holland en Zeeland was 

899 Batavia illustrata, exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1998 D 14, (*)2v: 'reliquaeque confoe-
dcrataee Provinciae'; in het exemplaar Universiteitsbibliotheek Leiden, 1153 B 16. (*)2v lezen we dat het Be-
standd met Spanje was gesloten door Holland, zónder vermelding van de overige provincies. 
900 Batavia illustrata, (*)4r. 
911 Batavia illustrata, exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1998 D 14, (*)2r: '[...] haec de Batavia 
&&  Hollandiae Gomitibus collegi' ( i k heb deze zaken over Batavia en over de Graven van Holland verzameld); 
inn het exemplaar Universiteitsbibliotheek Leiden, 1153 B 16 lezen we: '[...] haec de Batavia & Hollandiae Ze-
landiaecpiee Gomitibus collegi' ('ik heb de/e zaken over Batavia en over de Graven van Holland en Zeeland ver-
zameld"). . 
922 Scriverius*  aantekenboek 'Chronicon Geldriae P. Scriverii elogia Gom. Hollandiae' (Herzog August Biblio-
thekk te Wolfenbüttel, 1 17 Extravagantes) bevat aantekeningen die in verband staan met in Batavia illustrata uit-
gegevenn teksten over met name Gelre (de aantekeningen dateren van na de uitgave in 1609). Uit deze aante-
keningenn blijk t duidelijk dat Scriverius' 'Gelderse' belangstelling vooral was gericht op de verwevenheid van 
dee dynastieke, territoriale en politieke geschiedenis van Gelre en Holland. 
933 Batavia illustrata, exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1998 D 14, (*)2v: 'Bataviam veterem, id 
estt vest ram Hollandiam West-Frisiamque & circumvicina loca'; in het exemplaar Universiteitsbibliotheek Lei-
den,, 1153 B 16 lezen we: 'vestram Hollandiam Zelandiamque & circumvicina loca'. 
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voorr Scriverius reden om zich in de drukproef van zijn opdracht te richten tot 
dee Staten van beide gewesten. Waarschijnlijk achtten de Hollandse Staten het 
echterr onwenselijk dat ook Zeeland vermeld werd in de aan dit college gerichte 
boekdedicaties,, en wensten zij daarentegen West-Friesland, dat deel van het ge-
westt was maar sinds 1576 een eigen college van Gedeputeerde Staten'4 had, juist 
well  apart vermeld te zien. Dit blijk t tenminste duidelijk uit een soortgelijke en 
beterr gedocumenteerde kwestie rond de opdracht van Scriverius' Principes Hol-
landiae,landiae, et Westfrisiae in 1651.w 

Dee herziene dedicatie van Batavia illustrata had uiteindelijk succes, want nog 
inn het jaar 1609 vereerden de Staten van Holland Scriverius voor diens boek met 
eenn vergulde kop ter waarde van 250 gulden, die het wapen van Holland droeg.1* 
Dee Staten hadden ook kunnen volstaan met een geldbedrag bij wijze van tege-
moetkomingg in de door Scriverius gemaakte kosten. In plaats van een derge-
lijk ee zakelijke afsluiting van de dedicatie verkozen zij echter de toekenning van 
eenn tastbaar bewijs van hun waardering. Zo konden zij de dedicatie van de Ba-
taviatavia illustrata, welk boek Scriverius aan het Statencollege had gepresenteerd 
alss bewijs van zijn vaderlandsliefde, op passende wijze vergelden. Daarmee was 
dee toegekende kop een bijzonder prestigieuze beloning, die Scriverius beslist 
tott eer strekte.97 

Tweee jaar na het verschijnen van Batavia illustrata liet Scriverius bij Elzevier 
nogg eens een herziene editie van dit werk uitgeven, nu getiteld Inferioris Germaniae 
ProvinciarumProvinciarum Unitarum antiquitates ( 'Oudheden van de Verenigde Provinciën van 
dee Nederlanden'). Afgezien van de enigszins gewijzigde opdracht aan - nog 
steeds-- de Staten van Holland, bestond de herziening voornamelijk uit de toe-
voegingg van een lange tekst over de geografie van het oude Batavia van Philip-
puss Cluverius (1580-1623), een aan de Leidse universiteit verbonden geleerde. 
Hierdoorr werd het chorografische gedeelte van de Batavia illustrata nog verder 
versterkt,, en ditmaal ook van kaarten voorzien, want Scriverius liet de bij Clu-
verius'' tekst behorende plattegronden van het Nederlandse gebied tijdens de 
Oudheidd in zijn nieuwe editie afdrukken.iW Na Cluverius' tekst volgde de oude 
inhoudd van Batavia illustrata. 

944 Gedeputeerde Staten (in Holland 'Gecommitteerde Raden' genoemd) droegen zorg voor het dagelijks be-
stuurr van het gewest. 
955 Zie daarover p. 147-150 en Langereis, 'Petrus Scriverius' monument', 206. 
966 Gmrmale index W (1770) O.R. 251, dd. 11-10-1609; Verkruijsse, 'Holland "gedediceerd"', 238. 
977 De uitkering van een geldbedrag was veel gebruikelijker. In 1601 was Janus Dousa senior een vergelijkba-
ree eer te beurt gevallen, toen deze de opdracht van zijn Bataviae HoUandiaeque annates aan de Staten van Hol-
landd door dit college beloond zag met een gouden ketting met medaille ter waaide van 600 pond (daarover 
Vermaseren,, 'De werkzaamheid', 66, die opmerkt dat gouden kettingen uitsluitend werden geschonken aan lie-
denn die zich op meer dan gewone wijze voor het gewest verdienstelijk hadden gemaakt). En in 1642 zou I'.C. 
Hooftt een even opvallend eerbetoon worden gedaan, toen de stadhouder hem een zilveren kan en schotel schonk 
aiss dank voor de Neederlandsche histoorien (daarover Meijer Drees,' 16 januari 1643'). Zie over de symbolische be-
tekeniss van dergelijke beloningen bijvoorbeeld Kom ter. Het geschenk. 
988 Ten overstaan van de lezers deed Scriverius in deze uitgave zijn beklag dat de drukker op eigen gezag één 
vann tie vier door hem geselecteerde kaarten niet had opgenomen, en merkte hij op: 'De lezing van geografi-
schee boeken zónder kaarten erbij te halen, zet immers weinig zoden aan de dijk' ( 'Quippe sine tabularum ad-
hibitione,, geographicorum librorum lectio parum prodest'), Inferioris Germaniae, ):():(2v. 
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Dee nieuwe Divisiekroniek 

Scriveriuss maakte een vliegende start in zijn eerste jaren als oudheidkundig pu-
blicist.. In 1612 verscheen er alweer een volgend boek: een herziening van de 
uitgavee Oudt Batavien nu ghenaemt Holland uit 1606, met als nieuwe titel Be-
schrijvingheschrijvinghe van out Batavien, met de antiquiteiten vandien en in omvang bijna ver-
dubbeld.. In de herziene uitgave was behalve de enigszins gewijzigde chorografie 
overr het oude Batavia, ditmaal met de langere titel 'Naerder verclaringe van out 
Batavienn nu ghenaemt Hollandt',w nu ook de reeks levensbeschrijvingen van 
dee Hollandse graven door Scriverius samengesteld en niet langer door Jacob 
Duym.. Deze reeks was voorzien van portretten van alle graven en droeg de ti-
tell  'Afkomst en historie der edele graven van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, 
vann d'eerste tot de laetste toe'. ""Voorafgaand aan dit alles liet Scriverius bij wij-
zee van motto enige verzen van Melis Stoke afdrukken, waarin de Rijmkroniek-
schrijverr al rond 1300 had opgeroepen tot meer aandacht voor de vaderland-
see geschiedenis."" Achter Scriverius' teksten volgde Duyms serie levensbe-
schrijvingenn van de landvoogden en stadhouders vanaf de tijd van Filips II , met 
eenn nieuwe paginanummering en een apart titelblad waarop het auteurschap 
vann Duym werd vermeld ('D.I.I.D.': DoorlonkerlacobDuym) en nogmaals de uit-
geverr en het jaar van uitgave.1'12 Op de titelpagina voorin de uitgave van het door 
Scriveriuss verzorgde deel prijkte alleen zijn eigen naam, zij het verstopt in een 
woordgrapjee ('bij een nieuwe vaderlands lievende Schrijvernieuwelickx uytge-
geven').. Anders dan in de uitgave van 1606, waarin Scriverius en Duym samen 
opp één titelblad stonden en beider bijdragen waren doorgenummerd, werden 
inn deze herziene uitgave hun bijdragen dus strikt gescheiden gepresenteerd. De 
tekstt van Duym werd met andere woorden door de uitgever bijgebonden. Dat 
blijk tt ook uit het ontbreken van een verwijzing naar Duym aan het slot van Scri-
verius'' 'Afkomst en historie der edele graven', terwijl de lezers van de editie uit 
16066 aan het slot van Scriverius' 'Naerder verclaringe' nog waren doorverwe-
zenn naar Duyms tekst met de woorden 'gaet en vermaeckt u met het naervol-
gende'.'"11 In zijn 'Afkomst en historie der edele graven' besloot Scriverius het 
levenn van de laatste Hollandse graaf, Filips II , met de opmerking dat na Filips' 
vertrekk naar Spanje onrusten waren onstaan, 'hier alle te lanc om te verhalen, 
endee men vindt daer van besonder Boecken beschreven, tot de wekken ick den 
curieusenn leser sende: want het ons voornemen niet en is die oorloghen van die 
tijdenn hier bij te voeghen'. Dit werd gevolgd door een groot 'FINIS'.HM 

Dee reeks levensbeschrijvingen in 'Afkomst en historie der edele graven' be-
stondd uiteen door Scriverius vervaardigde bewerking van de tekst van de 'groote 
Hollandschee Chronyck': de Divisiekroniek van Aurelius, die in 1517 anoniem was 

999 Beschrifvinghe van out Batavien, eerste paginering, f 1 ]-63. 
1000 Besrhnjvinghe van out Batavien, eerste paginering, [ft5]-608. 
1011 Scriverius citeerde de verzen Rijmkroniek I 15-22 (ook geciteerd in Burgers, De Rijmkroniek, 235). 
1022 Beschnp'inghe van uut Batavien, tweede paginering. [1]-213 ('Corte historische beschrijvinghe der Neder-
landscherr oorlogen'). 
1033 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 48. 
1044 Besrhnjvinghe van out Batavien, eerste paginering, (Ï07-60H. 
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verschenenn en waarvan men lange tijd de auteur niet kende. In de zestiende 
enn zeventiende eeuw was de Divisiekroniek het meest gelezen werk over de Hol-
landsee geschiedenis; het werk verving in dit opzicht Beka's kroniek, die vóór 1517 
hett geschiedbeeld had bepaald en die door Buchelius werd uitgegeven. Een uit-
treksell  uit de Divisiekroniek fungeerde zelfs eeuwenlang als schoolboek.105 Scri-
veriuss gaf de tekst van de Divisiekroniek in 1612 opnieuw uit in de vorm van een 
verkortee en kritische bewerking. Daartoe nam hij de tekstdelen over die be-
trekkingg hadden op de levens van alle achtereenvolgende Hollandse graven. 
Dezee stukken tekst paste hij qua spelling en interpunctie aan eigentijdse eisen 
aan.. Hij veranderde de volgorde van de gegevens en vulde de teksten hier en 
daarr aan met verduidelijkende opmerkingen, maar kortte ze verder vooral in, 
waarbijj  grote delen geheel werden weggelaten wanneer hij vond dat de auteur 
vann de Divisiekroniek te uitvoerig was, onzin uitkraamde of teveel van de Hollandse 
gravenn afdwaalde, zoals in de hoofdstukken over de 'pausen- en keizerslinies' 
off  over de bisschoppen van het Sticht Utrecht.106 De op deze manier grondig 
bewerktee levensbeschrijvingen uit de Divisiekroniek werden bovendien steeds ge-
volgdd door kritische 'aenteyckeninghen' van Scriverius, die als het ware fun-
geerdenn als eindnoten, vergelijkbaar met Buchelius' annotatie bij de kronieken 
vann Beka en Heda.107 In deze 'aenteyckeninghen' vergeleek Scriverius de be-
richtenn in de Divisiekroniek over de Hollandse graven met andere humanistische 
enn middeleeuwse geschiedwerken en met archiefstukken. Hij wees de passages 
aann waarin de auteur van de Divisiekroniek het volgens hem bij het verkeerde eind 
hadd en bracht daarbij tevens, indien mogelijk, betrouwbaarder bronnen naar 
voren.. De grote aandacht voor gegevens uit middeleeuwse annalen, kronieken 
enn documenten in de 'aenteyckeninghen' is opvallend, vooral omdat deze bron-
nenn in de Batavia illustrata nog helemaal niet waren opgenomen. 

Dee grote bekendheid van de verhalen in de Divisiekroniek was de reden voor 
Scriveriuss om juist deze kroniek, 'die int licht [lees: uitgegeven] is en van ye-
derr ghelesen wort' zoals hij zelf opmerkte, te bewerken en te becommentarië-
ren,, 'niet om dat ick 't al goet vinde, of daer mede mijn behelpe: maer op dat 
ickk den jonstighen Lesers en goeden Patriooten ten dienst mijn ghevoelen daer 
off  soude verclaeren. Want ick voorwaer altijt groote lust ende begeerte ghehadt 
hebbee om [...] den rechten waerheyt te weten.'108 Scriverius stelde in zijn 'Voor-
redenn aen den Vaderlandts-lievenden Leser' dat hij deze populaire kroniek ui-
termatee onbetrouwbaar achtte.109 De reden daarvoor was dat de Divisiekroniek de 
helee laatmiddeleeuwse geschiedschrijving samenvatte, terwijl de veertiende- en 
vijftiende-eeuwsee kroniekschrijvers volgens Scriverius kritiekloos allerlei oude 
fabelss en legenden hadden overgenomen en naar eigen goeddunken verder had-
denn uitgewerkt. Als voorbeeld noemde hij verhalen over de Trojaanse afstam-

1055 Zie over de invloed van de Divisiekroniek en van dit schoolboek: Tilmans, Aurelius, 167-182. 
1066 Zie voor een voorbeeld van de bewerking van de Divisiekroniek in Beschrijvinghe van out Batavien: Bijlage 2. 
1077 De 'aenteyckeninghen' waren wel genummerd, maar de nummers kwamen niet terug in de hoofdtekst. 
Dee koppeling van de annotatie aan een bepaalde passage in de hoofdtekst geschiedde door de beginwoorden 
vann de desbetreffende passage weer te geven in de annotatie. 
1088 Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 86. 
1099 Beschrijvinghe van out Batavien, .*.2r-,'.7v. 
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26$26$ ï&ifle m De *erfte/öc Xv i n <$raeff 25.25. Portret van graaf Willem II 
(1234-1256)(1234-1256) in Beschrij-
vinghee van out Batavien, eer-
steste paginering, 268. Konink-
lijkelijke Bibliotheek Den Haag. 

3Mtt iBiBatt ƒ10 jis foon/tse tüwebeban hfeit memf 
ïró^ett treerfte ban mft» Utmt fttt ttonintk am üatoojcsy 
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nwtnwt §ftc maet s^it ÖB/ÖO* kH oen ©jtee gmtfe ftopjcn/ 
t»aftt üts bïfïietcn/ fteucacc Sjeti icfe 'Möff ualaojert. 

IE» » 

mingg van middeleeuwse heersers, die terug te voeren waren op onder andere 
dee twaalfde-eeuwse Engelse kroniek van Geoffrey van Monmouth.110 Zo hadden 
ookk 'ons voor-ouders overt twee drie hondert iaeren inde Historiën niet erva-
renn zijnde, ende naer dien tijdt maer geleert' geloofd dat de graven van Hol-
landd op een Trojaanse afkomst konden bogen, 'sonder het selffde naerder te 
ondersoeckenn ende op den steen des Waerheydts te toetsen'.1" Interessant is 
datt Scriverius hier blijk gaf van enig historisch begrip voor een dergelijke goed-
gelovigheid,, aangezien hij opmerkte dat een kritischer instelling eigenlijk niet 
konn worden verwacht van de 'onervaren' en 'ongeleerde' late middeleeuwers. 

Inn Beschrijvinghe van out Batavien testte Scriverius zélf de betrouwbaarheid van 
dee oudere geschiedschrijving over Holland aan de 'toetssteen' van de waarheid, 
zoalss kooplui gouden en zilveren munten op hun echtheid plachten te con-

1100 Beschrijvinghe van out Batavien, .\5r-v. 
1111 Beschrijvinghe van out Batavien, .'.5r. Zie over de Trojaanse afstammingsmythe in de Divisiekroniek Tilmans, 
Aurelius,Aurelius, 122-127. 
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26.26. Portret van graaf Floris V 
(1256-1296)(1256-1296) in Beschrij-
vinghee van out Batavien, eer-
steste paginering, 314. Konink-
lijkelijke Bibliotheek Den Haag. 

331414 fïo?tó öe Woe/öt xix «Sraeff 

«2enn <reniiiAUcRe|&offl»/«ii j£f t ffban em groot $ettrt/ 
5̂ aee tofen tcft oorfcbc naflfl ban 5?!o?is tjeö gt)eb2agl)eit: 
Jkictt minuet alafp bepb'int he eren »  lauws gteujel&t. 
©iee g'lgcfciii bjoomlw" t tuas om goebt en btoc&c te tuagijaW 
25SUU eueii nis lp beptfuectaöelütt üecOagliCii. 

trolerenn door ze over een toetssteen te strijken. Deze metafoor beviel Scriverius, 
hijj  zou haar later opnieuw gebruiken in de editie van het oude Goudse kro-
niekje.1122 In Beschrijvinghe van out Batavien beloofde Scriverius zijn lezers dat hij 
hunn zo betrouwbaar mogelijke informatie zou voorschotelen over 'veler saken 
diee tot de Vaderlandsche Historie dienen: uytwerpende de Logen [lees: leugen], 
diee soo langh met geweldt possessie ghenomen heeft, ende plaets gevende de 
Waerheyt:: d'welcke alleen van't lichaem der Historie siel, leven en geest is.'"! 

Scriveriuss schreef tevens te verwachten dat zijn kritiek en suggesties voor ver-
beteringg van de Divisiekroniek van nut zouden zijn bij het schrijven van 'een nieu-
wee Hollandsche Chronyck', wanneer de auteur daarvan 'ghesindt is uyt het bes-
tee vat veernen wijn te tappen, ende recht in sijn schoen te gaen. Mijns halven', 
voegdee Scriverius hier zelfverzekerd aan toe, 'het hadde mij niet swaer geweest 

1122 Over deze editie en Scriverius' Toets-steen' daarin op p. 145-147 meer. 
1133 Beschrijvinghe van out Batavien, -'-Sr. 
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eenn nieu Chronycxken te beschrijven, zijnde op geen ander grondt dan Waer-
heydt,, off immers waerschijnelicke redenen gebout: midts uytmonsterende 
t'genee off ick onwaerachtich, off twijfelachtich bevonde te wesen. Maer tot sul-
ekenn werek en was ie op dese tij t niet gesint.'"4 

Tweee jaar later, in 1614, gaf Scriverius een nieuwe versie uit van zijn Beschrij-
vinghevinghe van out Batavien, bij dezelfde uitgever als in 1612, Jan Jansz in Arnhem. 
Dee tekst was opnieuw gezet. Wat de inhoud betrof waren in de 'Naerder ver-
claringhe'' en vooral in de 'Afkomst en historie der edele graven' kleine verbe-
teringenn door Scriverius aangebracht."' Op het eerste gezicht valt dit niet zo 
op,, omdat de paginering niet anders is dan die in de editie uit 1612. Bij lezing 
blijkenn er echter vergeleken met de editie uit 1612 korte passages uit de 'Afkomst 
enn historie der edele graven' te zijn weggehaald en nieuwe toegevoegd. Merk-
waardigg is dan wel, dat de levensbeschrijvingen van graaf Willem II en Floris V 
onveranderdd zijn gebleven ten opzichte van de editie uit 1612 - terwijl Scrive-
rius'' correspondentie uit deze jaren laat zien dat hij juist naar deze graven in-
tensieff  onderzoek verrichtte. In hetzelfde jaar 1614 verscheen in Leiden ech-
terr een lange bijdrage van Scriverius in Jan Jansz Orlers' Beschrijvinge der stad Ley-
denden over de levens van de in die stad geboren graven Willem II en Floris V.n" Ver-
gelijkenn we deze bijdrage met de levensbeschrijvingen van de twee graven in Scri-
verius'' boek uit 1612, dan blijkt dat in de in Orlers' werk afgedrukte levensbe-
schrijvingg van Willem II hier en daar passages zijn weggelaten of toegevoegd, 
enn dat in de levensbeschrijving van Floris V zelfs heel veel is veranderd. Orlers 
leiddee een en ander in met de opmerking dat Scriverius' bijdrage genomen was 
uitt diens Beschrijvinghe van out Batavien: de levens van Willem II en Floris V, zo 
schreeff  Orlers, 

sall  ick den begeerighen leser hier bijvoughen ende verhalen, mette woorden de wel-
ckee seer wel ghestelt ende beschreven zijn van mijn sonderlinghen Vricndt, den Hooch-
geleeii  den Historie-Schrijver, ende groot Beminder der Oudtheden D. Petrus Scrive-
riusrius [...] in sijn Beschrijvinge van Batavia ende Historie der Graven: de welck hij met 
sijnn Anteyckeningen in Nederlandsche Tale inden Jaere 1612 heeft laten uytgaen, ende 
anderwerfll  van hem seer verrijekt ende verbetert zijnde voor handen is."7 

Dee laatste opmerking lijk t te verwijzen naar de tweede, herziene editie van Be-
schrijvingheschrijvinghe van out Batavien uit 1614. Orlers ging er blijkbaar vanuit dat de door 
hemzelff  afgedrukte tekst ook in de nieuwe editie van Beschrijvinghe van out Ba-
tavientavien te vinden zou zijn. Verderop maande hij namelijk zijn lezers: 'Dus verre 
ditt ghenomen uyt de Schriften van D. Petrus Scriverius. Die meerder van Graeff 
Floriss begeert te weten, die moet hem selven lesen.'l] K En ook schreef hij: T'geen 

1144 Beschrijvinghe van out Batavien, -".7r-v. 

1155 Vergelijk HaiLsma Muiier, Repertorium, nr. 436a en 436c (veronderstelt een ongewijzigde herdruk); Tuyn-
man,, 'Petrus Scriverius', 20 en idem, 'Two history books', 99 ('the identical reprint of 1614'). 
1166 Titelloze bijdrage in: Orlers, Beschrijvinge der stad Ijsden, 212-240. Deze bijdrage van Scriverius is gesignaleerd 
doorr Verkaik, De moord op Floris V, 14, 35, 37, 91. Scriverius verwees zelf naar zijn bijdrage aan Orlers' boek in 
dee Toets-steen' bij zijn editie van het zogenaamde oude Goudse kroniekje uit 1663 (p. 259). 
1177 Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, 211-212. 
1188 Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, 240. 
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dee voornoemde D. Petrus Scriverius in sijn Verbeterde Batavia [...] verhaelt, sal 
ickk [...] hier bijschrijven.'"', Zoals opgemerkt, verscheen de herziene uitgave van 
Scriverius'' Beschrijvinghe van out Batavien in hetzelfde jaar als Orlers' stadsbe-
schrijving.. Scriverius' werk werd gedrukt in Arnhem, de Leidse stadsbeschrij-
vingg werd door Orlers, Hendrik Lodewijksz van Haestens en Joannes Maire uit-
gegevenn in Leiden. Daarom is het wellicht mogelijk dat Scriverius' verbeterde 
versiee van de levens van Willem II en Floris V niet is opgenomen in de herzie-
nee uitgave van Beschrijvinghe van out Batavien uit 1614 omdat zijn aantekenin-
genn aangaande juist deze levens bij Orlers in Leiden lagen, en de uitgever in 
Arnhemm niet wilde wachten met drukken. 

Dee Divisiekroniek bleef ook na de kritische bewerkingen uit 1612 en 1614 Scri-
verius'' aandacht opeisen. De ongevraagde nieuwe uitgave van Scriverius' be-
werkingg van de Divisiekroniek door Wouter van Gouthoeven gaf Scriverius tenslotte 
aanleidingg om serieus werk te maken van zijn plannen voor weer een nieuwe be-
werkingg van de kroniek. Van Gouthoeven had de tekst van de Leidse oudheid-
kundigee vrijwel ongewijzigd overgenomen in zijn in 1620 in Dordrecht uitgegeven 
DD 'oude chronijcke ende historiën van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van 
Wtrecht.™Wtrecht.™ De ondertitel van de uitgave wekte de indruk dat deze bewerking van 
dee Divisiekroniek door Van Gouthoeven zelf zou zijn vervaardigd: Van nieus over-
sien,sien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe Gheslacht-registeren ende Genealogy-
enen [...]  ende andere beschrijvinghen van Hollandt: Voor desen noyt alzoo ghedruckt ghe-
weest,weest, Door W. van Gouthoeven. In de tekst zelf verantwoordde Van Gouthoeven zijn 
ontleningenn aan het werk van Scriverius wél. Hij stelde in zijn voorwoord aan de 
lezerr dat de 'Bij-voeghsels' met genealogische gegevens van hemzelf waren, maar 
datt de 'seer laborieuse ende gheleerde Aenteyckeninghen' over de levens van 
dee Hollandse graven afkomstig waren van de 'hoog-geleerden Pieter Schrijver 
[...],, int Boeck genoemt Out Batavia'.1-' Hij liet hier echter onduidelijk dat hij 
niett alleen Scriverius' kritische aantekeningen op de levensbeschrijvingen in de 
DivisiekroniekDivisiekroniek had overgenomen, maar ook diens bewerking van de tekst van deze 
kroniekk en zelfs diens 'Naerder verclaringe van out Batavien nu ghenaemt Hol-
landt',, alles gevolgd naar de herziene editie uit 1614. Dit werd door Van Gout-
hoevenn op andere plaatsen in zijn boek alsnog verantwoord.122 

1199 Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, 225. 
1200 Hierop wees eerder Tuynman, 'Petrus Scriverius', 21; idem, 'Two history books', 25-26; zie ook Haitsma 
Muiier,, RejxrUmum, nr. 187a. Vergelijk Tilmans, Aurelius, 180-182, waar de editie /onder meer op naam wordt 
gesteidd van Van Gouthoeven. Dit misverstand is al oud, Frans van Mieris schreef in 1757 al: 'Wouter van Gout-
hoeven,, bewogen door liefde tot de waarheid, heeft de kinderachtige vertellingen en verdichtselen der mon-
niken,, die in de gemelde Divisie Kronijk gevonden werden, uitgemonsterd' (geciteerd door Tilmans, 176). 
1211 Van Gouthoeven, D'oudechronijrke, fol *iijr . Hij bedankte trouwens ook Buchelius, voor diens hulp bij het 
vervaardigenn van de genealogische bijvoegsels (ibidem; op p. 226 prees hij hem als 'Arent van Buchei [...] een 
seerr geleert Antiquatïus, ende ervaren inde Nederlantsche Outheden ende Historiën'). 
1222 Van Gouthoeven, D'oude chronijcke, 227: 'Hier beghint [...] een extract, uyt het Boec genaemt Out-Bata-
via,, uytghegeven by den seer gheleerden Pieter Scriverius, beroerende eenighe outheden van Hollandt' (wat 
volgtt is de 'Naerder verclaringe van out Batavien nu ghenaemt Hollandt' uit Beschrijvinghe van oul Batavien, 33-
63);; 232: 'D'afkomst ende historie der edeler Graven van Hollant ende Zeelant, etc. Met seer-lezens-weerdighe 
aenteyckeninghenn op de selve: Beschreven ende uytghegheven door den seer gheleerden Pieter Scriverius van 
Haerlem'.. Van Gouthoeven hield over het algemeen de tekst in de 1614-editie aan; een enkele keer koos hij 
voorr de versie in de 1612-editie. 



138 8 'Legendoo et scribendo' 

Scriveriuss had zich desalniettemin zeer aan de gang van zaken gestoord en ver-
weett Van Gouthoeven plagiaat te hebben gepleegd. Wellicht werd zijn frustratie 
nogg vergroot door het feit dat Van Gouthoevens editie een redelijk pompeus uit-
gegevenn boek op folioformaat betrof, waarbij vergeleken Scriverius' eigen Be-
sehrijvinghesehrijvinghe van out Hatavien, dat in octavo was uitgevoerd, voor de oppervlakkige 
beschouwerr in het niet viel. In 1635 kreeg hij de kans om een en ander recht te 
zetten,, toen er sprake was van een project van drie uitgevers om de editie van de 
inmiddelss overleden Van Gouthoeven nogmaals uit te geven en ditmaal door Scri-
veriuss zelf te laten herzien.1' ' Hi j nam naar aanle id ingvan dit project contact op 
mett Buchelius, die hij vroeg genealogische gegevens op te sturen. Hij schreef hem 
schertsend:: 'Hoog-geleerde, goethert ige, getrouwe vriendt ende Heer, mijn Heer 
Buchell;; nu sal ick uwe hulp e n de bij-stant alle dagen van doen hebben. Ick ben 
alhierr tot Amsterdam in't Rasphuis geraeckt.' Scriverius was namelijk naar Am-
sterdamm gekomen - waar hij in het huis van zijn broer verb leef- om toezicht te 
h o u d enn op het d rukken van een door hemzelf vervaardigde herz iening van de 
uitgavee van Van Gouthoeven bij uitgever Broer Jansz. Scriverius had daar toe de 
DivisiekroniekDivisiekroniek bij de hand genomen, zo schreef hij , om die in zijn imaginaire Rasp-
huiss 'te besnoeijen, te bedisselen [lees: met een dissel te bewerken], ende te scha-
ven',, en om eindelijk eens iets te doen aan de letterdieverij van Van Gouthoeven: 
'stel lendee opten Titel mijn naem in plaetse vande cornicula Aesopica [het 'Aeso-
pischee kraaitje' Van Gouthoeven]: alsoo 't meest mijn werek was, ende nu meer 
wesenn sal.'1LM Buchelius zond h ie rop de verzochte genealogische aantekeningen 
naarr Amsterdam. Hij wenste Scriverius, die hij een Hercules noemde en 'de groot-
stee geleerde op oudhe idkund ig gebied', veel succes met deze belangri jke taak.1-5 

Toenn Scriverius dit verzoek om assistentie schreef, dee lde hij mee dat de dr ie 
uitgeverss zo voor tvarend tewerk g ingen, dat de kopij 'alreets op te persse [ lag]; 
sooo haesten sij daermee'. '2" Twee jaar later meldde Scriverius echter aan Buchelius 
datt hij zijn medewerk ing aan de nieuwe edit ie inmiddels had gestaakt. Hi j had 
eenn d rukproef gezien en gemerkt dat m en de oude Gott thoevenedi t ie onge-
wijzigdd liet he rd rukken. 

Ickk merekende dat de drucker niet vuijle voeten over 't werek wilde loopen, hebbe ma-
numnum de tabula gelicht [lees: mijn handen ervan afgetrokken]: ende mijne gecorrigeer-
dee copije ingetrocken. [...] dan hier ist bij gebleven, ende de drucker en heeft mij niet 
voerderss gemoeijt, nochte ick hem niet: denckende, als Scriverius gereet is, sal wel een 
druckerr tot sijn werek vinden. Noch beti ick daer mede besigh, ende hoope bij mijn le-
venn een ander werek aen den dagh te brengen. Achterlatende noch andere veele fabelen, 
bijj  W.V.G. bij oochluijckinge of misverstandt toegelaten. Ende in plaetse stellende mul-
tata antiqua sepolta [vele oude vergeten zaken]; de tijdtsal leeren, schrijft de Couran tier.127 

1233 Scriverius aan Buchelius, 19-4-1635: de uitgave zou 'in compagnie' gedrukt en bekostigd worden bij de 
uitgeverss de Weduwe van Wou (Den Haag), Zacharias Roman (Middelburg) en Broer Jansz (Amsterdam). 
1244 Scriverius aan Buchelius, 19-4-1635. Aesopus was de legendarische auteur van een verzameling Griekse 
fabels;; Scriverius verwijst naar één van deze fabels, waarin een kraai zich met andermans veren tooit. 
1255 Buchelius aan Scriverius, 11-5-1635: 'in antiquaria re maxime Jvir]'. 
1266 Scriverius aan Buchelius, 19-4-1635. In het familiearchief Van Hoogstraten bevindt zich een drukproef, 
gedruktt door Broer Jansz (zie Tuynman, 'Two history books', 105-107). 
1277 Scriverius aan Buchelius, 10-9-1637. 
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Dee tweede editie van Van Gouthoevens kroniek verscheen in 1636 vrijwel on-
gewijzigdd in Den Haag bij de wedtiwe Hillebrand Jacobsz van Wou, een van drie 
betrokkenn uitgevers. 

Historiograaff  van Holland 

Vann het voornemen om zelf een nieuwe geschiedenis van Holland te schrijven, 
terr vervanging van de bekende maar onbetrouwbare Divisiekroniek - Scriverius 
gaff  blijk van dit voornemen in zowel zijn Batavia illustrata als zijn Beschrijvinghe 
vanvan out Batavien- kwam nooit iets terecht. Scriverius zou zijn hele leven een bron-
nencommentatorr en -uitgever blijven. Dat zijn voornemen niettemin serieus was, 
blijk tt uit het feit dat hij aan het einde van de jaren twintig geprobeerd heeft een 
aanstellingg als historiograaf van Holland in de wacht te slepen. Een dergelijke 
aanstellingg bracht, behalve een officiële erkenning van iemands kwaliteiten als 
geschiedschrijver,, ook bepaalde privileges met zich mee, zoals toegang tot de 
voorr publiek gesloten overheidsarchieven, en bovendien een salaris of hono-
rariumm en tegemoetkomingen in de materiële kosten.1'*  Eerder waren onder an-
derenn de beroemde Hadrianus Junius en Janus Dousa historiograaf van Holland 
geweest,, maar Junius was slechts toegekomen aan de beschrijving van het oude 
Batavia,, terwijl Dousa's metrische geschiedwerk tot de vroege dertiende eeuw 
reiktee en zijn prozaversie slechts tot de vroege twaalfde eeuw.'-" In de jaren dat 
Scriveriuss dong naar een aanstelling als historiograaf, hadden de Staten al-
leenn Daniël Heinsius in dienst, die opdracht had de meest recente geschie-
deniss - de Opstand tegen Spanje - te beschrijven.'w 

Eindd 1628 benaderde Scriverius met zijn plannen voor een aanstelling als his-
toriograaff  een hoge gewestelijke ambtenaar, Jacob van Myerop (f 1654), de au-
diteurr van de rekenkamer in Den Haag.'" Deze Van Myerop trad in ditjaar in 
dubbell  opzicht op als Scriverius' tussenpersoon bij de Hollandse overheid. Op 
hetzelfdee moment deed hij namelijk, waarschijnlijk in de hoedanigheid van sub-
stituut-houtvester,, een goed woordje voor Scriverius en diens zoon bij de heer 
vann Duivenvoorde, de houtvester van Holland en West-Friesland, tot wiens ta-
kenn het toezicht opjachtzaken behoorde, nadat Scriverius' zoon was opgepakt 
bijj  een overtreding van het jachtverbod.'" Dit betekent dat zijn zoon had ge-

1288 De Staten van Holland kochten bijvoorbeeld op 3-4-1668 ten behoeve van Isaac Vossius, 'Haer Ed. Groot 
Mogendenn historiographus', een manuscript ('Annales Leonis decimi pontificis') Ier waarde van 200 gulden. 
Hett werd nadien in de collectie van de Leidse universiteitsbibliotheek ondergebracht. Algemeen Rijksarchief' 
tee Den Haag, Resoluties van Gecommiteerde Raden van Holland, inv.nr. 3292, generale index resolutiën, tol, 
131.. Ik dank dit gegeven aan dr Paul Knevel. 
1299 Tegelijkertijd mot [anus Dousa was ook P.C. Bockenberg aangesteld als historiograaf van Holland, maar 
zijnn werk was nooit voltooid. 
1300 Sinds 1627, tegen de riante bezoldiging van 750 gulden jaarlijks {(ienrmale index \ (1770) O.R. 296, d.d. 
11-12-1627).. Eerder waren reeds Hugo de Groot en Pieter Christiaensz Bor door de Hollandse Staten aange-
steldd als officieel historiograaf van de recente geschiedenis; zie ook hoofdstuk 4, p. 171-172. 
1311 Zie over hem ook hoofdstuk 4, p. 162-163. 
1322 Van Mverop aan Scriverius, 10-11-1628: via Van Myerop laat de heer van Duivenvoorde weten dat hij de 
tweee 'gijselingen' van Scriverius' zoon zou 'royeren', mits Scriverius en diens zoon zich voortaan 'vande jacht 
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jaagdd in de zogenaamde 'wildernissen', de grafelijke domeinen die zich uit-
strektenn over de duinen en aangrenzende gebieden. Het jachtrecht in de wil-
dernissenn was eenn exclusief adellijk privilege, en zelfs het enige - naast de toe-
gangg tot de Ridderschap - in de zestiende en zeventiende eeuw. De adel hecht-
tee dan ook sterk aan dit standsprivilege, terwijl de Hollandse regenten regel-
matigg tegen het adellijke jachtvoorrecht protesteerden.1" Scriverius, die een 
windhondd hield waarmee hij in de duinen op klein wild kon jagen,1 u had zich-
zelff  en zijn zoon echter willen verdedigen door Van Myerop te wijzen op de jacht-
akte,, die hem ooit was verleend door de heer van Duivenvoorde."" Van Myerop 
konn hem echter meedelen dat deze akte niet langer geldig was, 'alsoe onlancx 
bijbij  placate alle diergelijcke acten, als uwe E. heeft, jae zelver bij zijnen Excel-
lentie,, mijn heeren Den prince van Orangien etc. gegeven, zijn gerevoceert, ende 
tee nijete gedaen, als ick meene uwe E. nijet onbewust te wesen, waer op uwe E. 
zall  hebben te letten.' Van Myerop zond Scriverius een exemplaar van het nieu-
wee plakkaat 'opt stuck vande wildernisse' dat in 1628 was uitgevaardigd, waar-
inn de Leidse geleerde zelf nog eens kon nalezen dat hij en zijn zoon toch echt 
behoordenn tot de voor de jacht 'ongequalificeerde personen'.13" 

Uitt deze kwestie vloeide vervolgens een plan voort van Scriverius om een pu-
blicatiee te vervaardigen over de geschiedenis van het jachtrecht in Holland en 
diee aan te bieden aan de houtvester.137 Deze publicatie zou bestaan uit een ver-
beterdee versie van Paullus Meruia's Placaten ende, ordonnaneiën op 't stuck van de 
wildernissenwildernissen uit 1605; Van Myerop zond Scriverius op 1 december een 'exemplair 
inn schrijffpapier' van Meruia's boek toe 'omme daer op beter de correctien, an-
notatien,, offampliatien te doen'.1 w De briefwisseling tussen Scriverius en Van Mye-
ropp laat zien dat Scriverius hoopte dat de aanbieding van het jachtboek aan de 
houtvesterr uiteindelijk zou leiden tot een aanstelling als officieel historiograaf 
vann de Staten van Holland -dit ondanks Scriverius' devies Laresecreto ('Hij woont 
opp zichzelf, door Scriverius wel gebruikt naast zijn favoriete devies Legendo et scri-

zullenn abstineren'. Van den Arend, Zeivn lokale baljuwschappen, 75 vermeldt voor het jaar 1621 een -
houtvester'' genaamd 'Myrop'; wellicht is dat Scriverius' correspondent Jacob van Myerop. De heer van Dui-
venvoordee moet Johan van Duivenvoorde zijn, die woonde op kasteel Duivenvoorde te Voorschoten, geboren 
omstreekss 1577, gestorven omstreeks 1645 (Van Nierop. Van ridders lot regenten, 28, 151 en 265, nr.61). 
1333 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 47; Van den Arend, Zeven lokale baljuwschappen, 66-76. 
1344 In ieder geval in 1639, toen een gedicht aan Scriverius werd opgedragen, getiteld 'Over eenen Wint hond 
sijnee Ed. gheschoncken' (Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, kopieboek van f. Baselius, hs. 6135, fol. 107r). 
Inn Scriverius aan Polyander a Kerckhovcn, 4-9-1647, schreef Scriverius over het jagen met 'mijn Haeshondt'. 
Vann den Arend, Zeven lokak baljuwschappen, 67, vermeldt dat ook het houden van een jachthond voorbehouden 
wass aan de adel. 

1355 Dat Scriverius contact onderhield met de heer van Duivenvoorde over de jacht blijk t uit het klad van een 
gedichtt van zijn hand voor deze heer, d.d. 18-7-1626, met het incipit 'Mij n Heer van Duyvenvoordt, (Diana macht 
well  weten)': Archiefdienst voor Kennemerland, Stadsarchief, ms. 44/000 731 M. Nog eerder onderhield Scri-
veriuss reeds contact met een voorouder van deze heer, namelijkjohan van Duivenvoorde (1547-1610), die ook 
all  houtvester van Holland en West-Friesland was: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 216 D 7, betrefteen exem-
plaarvann Batavia illustratamel handgeschreven opdracht van Scriverius aan 'Johanni Duvenvordio & Woudano, 
Dominoo Warmondae, Esselickerwoudae, Alckemadae, Caghae, Sec, venationibus saltuariaeque rei per Hollan-
diamm West Frisiamque Praefecto dignissimo, et quondam Argonautarum Batavorum Imperatori fortissimo'. 
1366 Van Myerop aan Scriverius, 10-11-1628. 
1377 Van Myerop aan Scriverius, 17-11-1628. 
1388 Van Myerop aan Scriverius, 17-11-1628 (aldaar het citaat) en 1-12-1628. 
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bendo),bendo), dat zijn hoedanigheid als ambteloos en onafhankelijk privégeleerde moest 
verheerlijken.1399 In november schreef Van Myerop aan Scriverius: 

lekk hebbe gedaen copieren verscheyden brieven [=oorkonden, op de rekenkamer be-
rustende],, die uwe Edele zullen connen dienen tot ampliatie, ende vercieringe vant 
Bouckk vande houtfesterie van Hollant, dat ick verstae, uwe Edele onder handen mede 
tee hebben. Ende twijffele nyet, off t'selve zal een goet middel wesen, omme daer deur 
tott UweEdeles voornemen oock te geraken, zoo vande vrije jacht, als tractement van 
ordinariss historisch rijver vanden voorseyden lande, waertoe ick naer mijn gering ver-
mogen,, uwe Ede/e gaerne wil helpen.14" 

Optimistischh adresseerde Van Myerop deze brief al bij voorbaat aan de 'Histo-
rischrijverr vande Heeren Staten van Hollant, ende Westvrieslant'.141 Scriverius' 
achterliggendee gedachte zal zijn geweest dat de houtvester eventueel een be-
langrijkee rol kon spelen in zijn streven naar een aanstelling als officieel histo-
riograaf,, aangezien de heer van Duivenvoorde lid was van de Ridderschap in 
hett Hollandse Statencollege. In december informeerde Scriverius bij Van Mye-
ropp wat de houtvester vond van zijn plan om een boek over de jacht te schrij-
ven,, en kondigde aan binnenkort met dit boek ('mijnen Hollandsche Tuyn') 
tee beginnen.14" Van Myerop schreef terug dat de heer van Duivenvoorde en-
thousiastwass over Scriverius' plannen voor eenjachtboek: 'ende seijde, dat hij 
gelooffdee uwe E. daer toe selve vermaent, ende geanimeert te hebben.'14' Scri-
veriuss berichtte ook aan Buchelius over zijn voornemen eenjachtboek te pu-
blicerenn en merkte daarbij op dat hij hoopte er het volgende jaar al mee klaar 
tee zijn. Hij stond inderdaad in contact met een uitgever, namelijk de weduwe 
Vann Wou.144 Er zijn aantekeningen voor het jachtboek van Scriverius bewaard 
gebleven,, met afschriften van plakkaten en ordonnanties betreffende de jacht 
enn een 'Nomenclator Cynegeticus', een verklarende woordenlijst van jachtter-
men.. Bij dit alles bevindt zich een gedicht uit 1633 voor de toen juist aangetreden 
nieuwee houtvester, Johannes Polyander a Kerckhoven, heer van Heenvliet en 
eenn vertrouweling van stadhouder Frederik Hendrik.14" Hetjachtboek werd om 
onbekendee redenen echter nooit voltooid, en de pogingen van Van Myerop om 
Scriveriuss een officiële aanstelling te bezorgen bleven zonder gevolg. 

1399 Uit Seneca, HerculesFurens 197; vergelijk Tuynman, 'Petrus Scriverius', 5-6. 
1400 Van Myerop aan Scriverius, 17-11-1628. 
1411 Van Myerop herhaalde dit in de adressering van zijn volgende brieven. Nog in 1648 vinden we in Theo-
dorass Schrevelius' Harlemias, 349 de vermelding dat Scriverius 'Historij-schrijver van de Heeren Staten' zou zijn 
geweest;; dat Schrevelius niet goed was geïnformeerd, blijk t uit de door hem op p. 349-350 afgedrukte publica-
tielijstt van Scriverius, waarin een en ander niet klopt. 
1422 Scriverius aan Van Myerop, 17-12-1628. 
1433 Van Myerop aan Scriverius, 18-12-1628. 
1444 Scriverius aan Buchelius, 15-12-1628 respectievelijk Van Myerop aan Scriverius 17-11-1628. 
1455 'Verzameling brieven, aantekeningen en platen, toebehorend aan P. Scriverius' (Koninklijke Bibliotheek 
tee Den Haag, 130 C 9), fol. 182r-236r (Universiteitsbibliotheek Leiden, BPL 970 betreft een kopie van dit ms. 
doorr Nicolaas Witsen). Het gedicht heeft als incipit: 'Hoe is de Jacht geraeckt dus deerelick om 't leeven?'. Er 
iss ook een brief bewaard van Scriverius aan Johannes Polyander a Kerckhoven, 4-9-1647, waarin Scriverius van-
uitt Woelwijck verzocht om een 'schriftelick consent' voor de hazen- en patrijzenjacht, in verband met een ge-
plandd diner (waarvoor hij ook Polyander uitnodigde). Over Polyander meer in hoofdstuk 4, p. 197-198. 
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Kritie kk op kronieken 

Opp grond van Scriverius' briefwisseling en andere handschriften weten we dat 
hijj  ook gewerkt heeft aan een nieuwe editie van de begin-veertiende-eeuwse Rijm-
kroniekk van Melis Stoke, uiteindelijk zonder resultaat.'4<' Stokes kroniek was in 
15911 voor het eerst uitgegeven door de Amsterdamse rederijker Hendrick Lau-
renszz Spiegel (1549-1612) in samenwerking met Janus Dousa, de bezitter van 
tweee handschriften van de Rijmkroniek. Dousa schreef een lang, berijmd voor-
woordd bij de teksteditie, waarin hij onder meer inging op de grote waarde van 
dee kroniek als voorbeeld van oud en zuiver Nederlands en als historische bron.147 

Vervolgenss was Scriverius in het bezit gekomen van een van deze twee manu-
scripten,, een eind-veertiende-eeuwse perkamenten codex. Op een zeker mo-
mentt heeft hij besloten om een nieuwe editie van de Rijmkroniek voor te be-
reiden.. In 1628 was hij daadwerkelijk in overleg met een uitgever, de weduwe 
Vann Wou, over een editie. Zij betoonde zich geïnteresseerd in het plan voor een 
nieuwee uitgave en stuurde Scriverius een 'exemplair in schrijffpapier' van Me-
liss Stokes kroniek om in te werken, namelijk een ongebonden exemplaar van 
Vann Wou's heruitgave uit 1620 van Dousa's editio princeps uit 1591.1W Scriverius 
bezatt tevens een exemplaar van Janus Dousa's oorspronkelijke editie, waarin hij 
eerderr al tal van notities had gemaakt.14'' Waarschijnlijk was hij uit op een nieu-
wee teksteditie omdat hij in de uitgave van Dousa een oudheidkundig commentaar 
miste,, vergelijkbaar met bijvoorbeeld zijn eigen puntsgewijze kritische aante-
keningenn op de Divisiekroniek of 7Ï\ï\ commentaar op het oude Goudse kroniekje, 
getiteldd de Toetssteen', waarmee hij in ongeveer dezelfde periode bezig was.I5<) 

Bovendienn had hij een geweldige vondst gedaan: waar Dousa de naam van de 
Rijmkroniekschrijverr nog niet kende, had Scriverius als eerste ontdekt dat dit 
Meliss Stoke was geweest. Hij was deze naam op het spoor gekomen toen hij op-
merktee dat een stuk perkament, dat als schutblad 'achter een ander boeck in-
ghenaeytt was', het besluit van de Rijmkroniek bevatte, met de voorheen onbe-
kendee slotverzen waarin de auteur zichzelf bekend maakte.151 In 1614 onthul-
dee hij bij wijze van primeur de naam van 'Melis Stocke' in zijn bijdrage aan de 
Leidsee stadsbeschrijving van Orlers.132 De ontdekking maakte indruk op tijd-

1466 De datering van Stokes kroniek is onlangs bijgesteld door Burgers, De Rijmkroniek, 155: in of kort na 1305 
voltooidee Stoke de kroniek, die hij daarna nog eens reviseerde (na 1308/voor 1315). 
1477 Stoke, HoUandtsche Riim-kronük. Zie Reinders, 'De voorrede van Janus Dousa' en Heesakkers en Reinders, 
GenoeglijkGenoeglijk bovenal, 65-67. Burgers, üe Rijmkroniek, 343-350 handelt over de handschriften. In hoofdstuk 4, p. 165-
1666 meer over deze editie. 
1488 Van Myerop aan Scriverius, 17-11-1628: 'De weduwe van Hillebrandjacohsz van Wouw es te vreden haer 
tee reguleren naer U.E. voorslach opt stuck vantdrucken vanden nyeuwe hollantse Rijmcronijck'. Zie over Scri-
veriuss en de Rijmkroniek ook Tuynman, 'Two history books', 92-97. 
1499 Dit exemplaar is ingebonden in Scriverius' aantekenboek 'Verzameling brieven, aantekeningen en pla-
ten,, toebehorend aan P. Scriverius', fol. 44r-181v. Op het titelblad schreef Scriverius 'Sum Petri Scriverij, MDC' 
('Ikk ben van Petrus Scriverius, 1600'). 
1500 Over deze 'Toets-steen' op p. 146-147 meer. 
1511 Scriverius, Het oude Goulsche (hronycxken, 251. Zie over dit blad perkament Burgers, De Rijmkroniek, 359-360. 
1522 Orlers, Beschrijvinge der stad Ley den, 230, 233, 235, 240; op p. 231 staat per abuis 'Simon Stocke'. Zie over 
dezee primeur Verkaik, De moord op graaf Floris V, 14, noot 5. 
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genoten;; niet lang nadien vroeg Buchelius bijvoorbeeld of Scriverius hem een 
afschriftt wilde sturen van de verzen op het stuk perkament, dat hij een keer bij 
dee geleerde in Leiden had kunnen zien.1"'' 

Scriveriuss kwam behoorlijk ver met de voorbereiding van een nieuwe editie 
vann Stokes kroniek. De weduwe Van Wou liet hem begin 1629 weten dat zij in 
dee gelegenheid was om de Rijmkroniek te gaan drukken. Enkele weken eerder 
hadd Scriverius aan Buchelius geschreven dat hij op dat moment geheel in be-
slagg genomen werd door zijn werk aan 'een nieuwe editie van de Rijmkroniek, 
diee aan zijn auteur Aemilius Stokius moett worden teruggeven', en dat deze edi-
tiee al vroeg in het volgende jaar zou afkomen.154 In mei gaf de weduwe echter 
tee kennen dat zij nog steeds wachtte op Scriverius' kopij. Daarna vernemen we 
nietss meer dat duidt op plannen met de Rijmkroniek. Van de nieuwe editie is 
hett om onbekende redenen nooit gekomen.155 

Uitt andere bronnen dan de briefwisseling blijk t verder dat Scriverius ook een 
roll  heeft gespeeld bij de door Marcus Zuërius Boxhorn (1612-1653) bezorgde 
editiee van het in 1480 in Utrecht gedrukte Hollandse kroniekje dat traditioneel 
wordtt toegeschreven aan Jan Veldener. Boxhorn was in Leiden werkzaam als 
hoogleraarr en sinds zijn jonge jaren een protégé van Scriverius. Hij droeg zijn 
editie,, die evenals Scriverius' uitgave van het oude Goudse kroniekje een groot 
oudheidkundigg commentaar bevatte, in 1650 naar middeleeuwse hoftraditie bij 
wijzee van nieuwjaarsgeschenk op aan zijn leermeester en patroon. Uit deze op-
dracht,, getiteld 'Aen den Acht baeren, Wijsen, ende Hooch geleerden Heer, 
Peterr Scriiver', blijk t dat Scriverius bij de voorbereidingen voor de editie be-
trokkenn is geweest: 

lekk derve thans aen u opofferen dit wel een gering werek, ende daer van het minste 
gedeeltee is het mijne; in 't welcke ick oock twijfele of wel jets te vinden is, het gene 
Uwee keurige ende nauwsiende ooge wel gevallen mach ende behagen. Want boven 
denn weereltcundigen ende langh verdienden roem van Uwe uytmuntende geleertheydt, 
sooo compt U oock sonderling toe de eere van op het naerstichste ondersocht, ende 
opp het geluckichste uytgevonden te hebben alles, dat dient om een helder licht te ont-
steeckenn in de nu al langh verleden duystere tijden, ende te brantmereken de valscheyt 
endee bijnaer oneyndelijcke beuselingen van die, welcke haer in de voorleeden eeu-
wenn onderwonden hebben listelyck op te proncken het gene eertijts hier te Lande 
gewaentt wordt geschiet te sijn [...]. Oversulcx bidde ick [...] U, mijn Heere, [...] dat 
oockk het grootste van alle het gene ick U offeren kan, mij noch doet erkennen dat 
ickk in schuit verblijve, ende ben, ende geern ben, Mii n Heere, Uwe Ach tb are Verplichte 
endee dienstschuldichste vrient, M. Zuerius van Boxhorn. In Leyden, op den eersten 
dachh van het Iubeljaer 1650 [...].151' 

1533 Buchelius aan Scriverius, 7-12-1616. Scriverius zou de verzen publiceren in de Toets-steen' bij Het oude 

GoutscheGoutsche chronyexken, 252. 
1544 Scriverius aan Buchelius, 15-12-1628: 'nova editione Chronici Rithmici, auctori suo Aemilio Stokio re-

donandi '. . 
1555 Van Myerop aan Scriverius, 6-1-1629 respectievelijk 10-5-1629. Over de reden van dit afstel is niets bekend. 
Uitt de tussenliggende periode zijn helaas geen brieven van of aan Scriverius bewaard gebleven. 
1566 Veldener, Chromjrk van Hollandt, opdracht (ongepagineerd). Overigens blijk t uit Boxhorns editie van de 
zestiende-eeuwsee kroniek van Jan van Reygersberch (ca.1510-1591), die in 1551 voor het eerst was uitgegeven, 
niett dat Scriverius ook bij deze uitgave een rol zou hebben gespeeld (Van Reygersberch, Chraniirk van Zeelandt), 
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17% 17% DD I E C H R O N I K E 

MARI AA BVRGVNDA , Catoli Audacis Filja, 
Comess Hollandiat XXVII . 

27.27. Portret van gravin Maria 
vanvan Bourgondië (1477-1482) 
inin Het oude Goutsche chro-
nycxken,, 178. Koninklijke 
BibliotheekBibliotheek Den Haag. 

MmttMmtt Conhjia p*tr!  mdtlifaH, mfn,m CemtUH Htt!a-JU,Zdt>nSéoi4i & 
XrtfaDmmaXrtfaDmma , tttmfym bmOji (wia ,mu> i i 7 7 , Dtm MtxmUuiu 
CtfCtf FC fih, nmt*,ptp*tit F % * « HmÜ,hl»i«nt<m Carets v 11 l.Gnttigr. R, 
deflKufutm,deflKufutm, é> Jthanai Jnufpmtm friotip isuftmi , pmfom dues mtfcuhti» 
}uvntMit}uvntMitxxtmxmxexmittmxmxexmitllrm,drm,daa,nftlm,nftlm ixcqwctfu, *ffim« „mbo ftmnt, 

llfifrt,sxti»iiiimrm,fifrt,sxti»iiiimrm, 14S1. fi}*lt»8rtiiu.  MAXI -

Err is een exemplaar van Boxhorns editie overgeleverd waarin Scriverius vele 
handgeschrevenn oudheidkundige aantekeningen heeft gemaakt onder verwij-
zingg naar de folia in de oorspronkelijke wiegedruk van Veldeners kroniekje.157 

Uitt enkele aantekeningen blijkt dat Scriverius ze heeft aangebracht in of kort 
vóórr 1650. Omdat in dit exemplaar het eigenlijke titelblad ontbreekt, evenals 
dee opdracht aan Scriverius, zou het hier een drukproef kunnen betreffen. De 
annotatiess van Scriverius betreffen vergelijkingen van Veldeners tekst met an-

1577 Exemplaar Universiteitsbibliotheek Leiden, 766 C 27 (ibidem, exemplaar 766 C 28 en het handschrift 'Aan-
teikeningenn van d'heere Petrus Scriverius', Universiteitsbibliotheek Leiden, BPL 1879 betreffen kopieën van 
Scriverius'' aantekeningen door Cornells van Alkemade respectievelijk Pieter van der Schelling). In de veiling-
cataloguss van Scriverius' bibliotheek worden drie exemplaren vermeld van Veldeners wereldkroniek Fasciculus 
temporumtemporum (Historici in folio nrs.4-6) uit 1480. In deze wiegedruk besloeg het gedeelte over Holland de folia 283-
3144 (Carasso-Kok, Repertorium, nrs. 311 en 317); in zijn aantekeningen in Boxhorns editie verwijst Scriverius pre-
ciess naar deze folia. 
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28.28. Portret van Maximiliaan 
vanvan Oostenrijk (regent voor zijn 
zoonzoon graaf Filips de Schone in 
dede jaren 1482-1493 en 1506) 
inin Het oude Goutsche c h ro 
nycxken,, 179. Koninklijke 
BibliotheekBibliotheek Den Haag. 

V A NN H O L L A N D . «73 3 

MAXIMIL IANV SS A VSTRI AC VS, 
Comett  Holland!*  XX VIII . 

Mttx'militmxsMttx'militmxs Auftr'i/um,i»Sn Mariauniti Btlgn Rtndt unica,Ctmeixxv ii j . 
pojlpojl dilella cmjugit mteritum, Tilippifitii  pttpiUi tutortm Mgtnt, atque ex v-dtne, r«-
f*hf*h imperiaïique dicuUmot*inftgiitM,ptflqne extiniïum filïum, nepattimCaroliac 
ttrdmmdittrdmmdi tuttlamfitfopiem, iff» ajinsmm LIX  fate ajfit, ntniponti, anno 151S
ftpuÜMftpuÜM Keojloéifoft malt* dtmifrifampn imperii digtiwtfrttkr'g'fia. 

deree b ronnen en zijn zo uitgebreid dat ze niet bedoeld zullen zijn om in de druk-
proeff  gewijzigd te worden. Well icht heeft Scriverius de du ikp roef voor zichzelf 
bestemdd als 'werkexemplaar' en was hij van plan om ooit de edit ie nog eens over 
tee doen.l r " 

Eenn verha lende b ron die dan toch daadwerkeli jk door Scriverius zou worden 
ui tgegevenn in een integrale en becommenta r iee rde edit ie - zij het dat deze uit-
gavee pos tuum moest worden verzorgd - was het anon ieme zogenaamde 'oude 
Goudsee kroniekje ', dat in 1478 voor het eerst in Gouda was gedrukt en in 1480 
opn ieuww in Le iden. Di t betrof een tegenwoord ig n iet als al te belangri jk be-

1588 De annotaties van Scriverius zijn niet opgenomen in Boxhorns editie. Uit enkele annotaties blijkt dat Scri-
veriuss wel een lezerspubliek op het oog had. Hij verwees deze lezers bijvoorbeeld naar zijn eigen bronnenuit-
gavee Principes, die volgens de annotatie op dat moment werd gedrukt; dit werk verscheen in 1650 (zie de an-
notatiee in Veldener, Chronijck van Hollandt, exemplaar Universiteitsbibliotheek Leiden, 766 C 27, p. 6). 
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schouwdd kroniekje, dat de geschiedenis van Holland, Zeeland, Utrecht en Fries-
landd vanaf de vroegste tijden tot in de vijftiende eeuw tot onderwerp had. Scri-
veriuss zelf schreef in zijn editie over het kroniekje: 'bevinde het in veelen dee-
lenn seer maeger en soober ghestelt', hetgeen nog positief was bedoeld; 'behal-
vee daer het met groove, lange, vette, dicke fabelen en beuselingen doorspekt 
enn versien is [...]: voornaementlijck heeft dit plaets in den begin, daer het tot 
aenn de Graeven toe, nauwelijcks een waerwroordt isdatghy leest'.159 In 1628 had 
hijj  echter eenmaal opgemerkt dat hij dit geschiedwerkje beschouwde als 'een 
goedtt Chronijckxken\ aangezien er veel in werd vermeld dat in de Divisiekro-
niekniek niet te vinden was."1" 

Inn de postume editie van 1663 was de kroniektekst opgedeeld in partjes be-
treffendee het leven van alle achtereenvolgende graven van Holland, geïllustreerd 
mett een reeks gravenportretten. Er zijn vele kanttekeningen bij het kroniekje 
vann Scriverius' hand te vinden, waarvan een deel de lezer doorverwees naar het 
grotee oudheidkundige commentaar van de Leidse geleerde dat achterin de uit-
gavee was opgenomen."'1 Aan dit commentaar ging eerst nog een continuatie van 
hett kroniekje tot en met de tijd van Filips II vooraf, getiteld 'Bij-voegsel tot Vol-
treckingee van de voorgaende Chronycke tot de leste Grave toe; door Petrus Scri-
veriuss uyt verscheyden Chronycken ende Memorien in 't cort beschreven. Anno 
MDCXXX' ,, dus al in 1630 geschreven."'2 In dit bijvoegsel merkte Scriverius ten 
overstaann van zijn lezers op dat hij zich helaas verplicht had gevoeld zijn stijl af 
tee stemmen op die van het oude kroniekje, en dat hij hoopte ooit nog eens een 
zelfstandigee geschiedenis van Holland te publiceren. "w 

Voortss volgde dan het aparte, uitgebreide oudheidkundige commentaar ge-
titeldd 'Toets-steen: waer aen beproeft worden ontallijcke plaetsen uyt de voor-
schrevee Oude Chronijke van Hollandt'."4 Deze 'Toets-steen' bestond eigenlijk 
uitt een serie eindnoten bij de tekst van het kroniekje."1" Reeds in 1631 vermeldde 
Scriveriuss in een brief aan Buchelius dat hij geheel opging in zijn werk aan de 
kanttekeningenn bij het kroniekje en aan het schrijven van het commentaar, dat 
hijj  toen al de 'Toetssteen' noemde."16 Eenjaar eerder had een andere corres-
pondent,, de edelman Carel van Riedwijck, Scriverius notabene verzocht om het 
hemm lang geleden uitgeleende Leidse exemplaar van het kroniekje eindelijk eens 
terugg te geven.167 Het volgende bericht over het kroniekje dateert pas uit 1654, 

1599 Het oude Goulsche thrmiyixken, 200. Deze postume uitgave verscheen in 1663 in Amsterdam bij [an Hen-
dricks// Boom, Joost Pluvmer en Caspar Gomindin. Zie over het oude Goudse kroniekje Carasso-Kok, lieperto-
riitin,riitin,  nr. 152, en over Scriverius' editie Hugenholtz, 'Zeventiende-eeirwse historische kritiek'. 
1600 'Laure-crans' in: Ampzing, Beschrijving? ende lof, tweede paginering, 89. 
1611 Het oude Goutsche chronyexken, [1]-146 bevat de tekst van het kroniekje. 
1622 Het oude Goutscke chnmyrxken, [153]-196. 
1633 Het oude Goutsche chronyrxken, [154]. 
1644 Het oude Goutscke chronyexken, 197-280. 
1655 De opmerkingen in de 'Toets-steen' waren gekoppeld aan bepaalde passages in de hoofdtekst door een 
vermeldingg van het paginanummer van de editie, gevolgd door een weergave van de beginwoorden van de des-
betreffendee passage. 
1666 Scriverius aan Buchelius, 30-7-1631. Scriverius schreef hij dat hij klaar was met zijn annotaties op het kro-
niekjee en nog bezig was mei het 'commentarium meum quem inscripsi De Toetsteen'. 
1677 Van Riedwijck aan Scriverius, 25-2-1630. 
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ruimm twintigjaar nadien. Toen ontving Scriverius een brief van de geleerde let-
terkundigee Constantijn Huygens, die door Scriverius moet zijn verzocht om het 
manuscriptt van de 'Toets-steen' nog eens kritisch te lezen vóór een mogelijke 
publicatie.. Huygens schreef dat hij de tekst in de trekschuit op weg naar zijn 
woonplaatss Den Haag had doorgenomen, en er meteen een lofdicht op had ge-
componeerdd dat Scriveritis bij de uitgave kon opnemen.1*  Uit passages in de 
Toets-steen'' blijkt dat Scriverius de tekst in deze periode opnieuw onder han-
denn heeft genomen. 

Magnumm opus 

Inn 1650, toen Scriverius 74 jaar oud was, verscheen zijn magnum opus: een mo-
numentaall  uitgegeven en zeer erudiet bronnenboek getiteld Principes Hollandiae, 
etet Westfrisiae ('De vorsten"'" van Holland en West-Friesland').17" Hierin waren de 
naarr Scriverius' mening betrouwbaarste bronnen voor de levens van alle ach-
tereenvolgendee Hollandse graven afgedrukt, van Dirk I uit de tiende eeuw tot 
enn met Filips II . De tekst werd opgeluisterd door prachtige, speciaal voor deze 
uitgavee vervaardigde portretten van de graven. Anders dan Scriverius' voorgaande 
verzameleditie,, de Batavia ülustrata, waarin alleen teksten uit de zestiende en ze-
ventiendee eeuw waren opgenomen, bevatte Principesóók de teksten van vele mid-
deleeuwsee annalen en kronieken en van enkele middeleeuwse documenten, 'met 
dee allergrootste betrouwbaarheid opgediept uit oude, handgeschreven ge-
schiedwerkenn van onbesproken betrouwbaarheid en uit de archieven', zo roem-
dee de opdracht aan de Staten van Holland, Zeeland en West-Friesland.171 De reik-
wijdtee van de bloemlezing in deze uitgave toont de oogst van een lang geleer-
denleven.. Alles samengenomen presenteerde Scriverius fragmenten uit onge-
veerr tachdg verschillende teksten, waaronder vele, soms vrij obscure middeleeuwse 
geschiedwerken.. In zijn becommentarieerde bewerking van de Divisiekronieken 
inn de editie van het oude Goudse kroniekje ging het Scriverius in de eerste plaats 
omm het signaleren en bestrijden van de fabels die deze kronieken naar zijn oor-
deell  verkondigden. De bloemlezing uit de humanistische en middeleeuwse bron-
nenn in Principes was door Scriverius samengesteld om andere geschiedbeoefenaars 
zonderr meer de betrouwbaarste teksten ter beschikking te stellen voor een nieu-
wee geschiedschrijving over het graafschap Holland. 

Scriveriuss droeg het werk op 'aan de zeer doorluchtige en machtige Staten 
vann Holland, Zeeland en West-Friesland, de algoede en almachtige vaderen des 

1688 Huygens aan Scriverius, 29-10-1654. 
1699 Dat wil zeggen: tie graven. 
1700 Principes Hollandiae, et W'estjnsme, ab anno Christi DCCCLXIII, Öf primo comité Throdorico, usque ad ultimum 
1'hilippum1'hilippum Hispaniarum regrm, aeri omnes incisi, ac jideliter descnpti, auspicijs Petri Scriverii. Ihvulgabal P. Houtman ('I)e 
vorstenn van Holland en West-Friesland, vana) het jaar 863 na Christus en de eerste graaf Dirk tot aan de laatste, 
koningg Filips van Spanje, allen in koper gesneden, en getrouw beschreven, onder auspiciën van Petrus Scrive-
rius.rius. P. Soutman gaf het uit '). 
1711 Principes, opdracht (ongepagineerd): 'ex antiquis incorruptae fidei annalibus manuscriptis et archivis sum-
maa cum tide eruta' (citaten uit het exemplaar: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, ÜF 69-19). 
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29.29. Titelpagina van Principes Hollandiae, et Westfrisiae. Koninklijke Bibliotheek üen Haag. 
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vaderlands'.17-- Hij schreef zijn bronnenboek aan dit college te willen opdragen 
'tott getuigenis van zijn eigen liefde en trouwjegens het vaderland',171 nu die pa-
triatria  een 'glorieuze vrede' met Spanje had gesloten en haar politieke zelfstan-
digheidd (herhaaldelijk licht het woord 'vrijheid' in rode drukinkt op in de op-
dracht)) erkend zag. Hij prees het grootse, deugdzame, rechtschapen en stand-
vastigee beleid van de Staten die, nu profiterend van de vrede, hun onderdanen 
vann dag tot dag gelukkiger tijden bezorgden, terwijl de letteren - met name in 
Leidenn - en wereldwijde land- en zeehandel bleven voort bloeien. Dit alles werd 
nógg eens tot uitdrukking gebracht in de prent op de titelpagina, met afbeel-
dingenn die zelfverzekerd verwezen naar de strijd tegen Spanje en de economi-
schee voorspoed van Holland. Scriverius vervolgde zijn relaas met de opmerking 
datt de recente vrede van Munster hem aanleiding had gegeven om middels zijn 
boekk over de oude graven 'deze vroegere vorsten van de heerlijkheden [Hol-
land,, Zeeland en West-Friesland]' op te dragen aan de Staten, evenals 'de ge-
schiedeniss van deze vorsten - en daarmee ook die van het vaderland - en hun 
belangrijkstee wapenfeiten in vredes- of oorlogstijd'.174 Hoffelijk gaf Scriverius daar-
bijj  toe heus wel te beseffen dat zelfs de belangrijkste daden van de oude gra-
venn minder relevant waren dan de heldhaftige strijd tegen de Spaanse 'vijan-
denn van de voorouderlijke vrijheid', die in de otide en nieuwe wereld met zo-
veell  succes was gevoerd. Niettemin was hij zelf nu eenmaal 'de burger die ui-
termatee is toegewijd aan de vereeuwiging van de daden en heerschappij van die 
vorsten'.'"**  Deze grafelijke heerschappij was sinds 1581 voltooid verleden tijd, 
enn Scriverius' Principes eindigde daarom met de bronnen voor het leven van Fi-
lipss II , de laatste graaf. Hier sloot Scriverius af met de tekst van het Plakkaat van 
Verlatinge,, gevolgd door een groot gedrukt 'Hollandiae, Zelandiaeque ac Fri-
siaee Principum finis'. 

Dee Haarlemse kunstschilder Pieter Soutman had de uitgave van het vanwe-
gee de omvang en het plaatwerk zeer kostbare boekwerk gefinancierd. In 1651 
boodd Soutman Principes aan bij de Staten van Holland in de hoop op een fi-
nanciëlee tegemoetkoming, maar tevergeefs. De Staten weigerden in maart van 
datt jaar de dedicatie te aanvaarden tenzij de formulering van Scriverius' opdracht 
zouu worden veranderd, zodat het boek aan de Staten van Holland en West-Fries-
landd zou worden opgedragen, en niet eveneens aan de Zeeuwse Staten die nu 
inn strijd met de voorschriften werden vermeld, en nog wel tussen die van Hol-
landd en West-Friesland in.17fi In de latere resoluties van de Staten werd niet meer 

1722 Principes, opdracht: 'Illustr. ac potentiss. Hollandiae, Zelandiae, Westfrisiaeque, ordinibus, patriae patri-

buss opt. max.' 
1733 Principes, opdracht: 'qualiscunque suae pietatis in patriam ac fidei monumentum'. 
1744 Principes, opdracht: 'hos ditionum olim principes, eorumque. ac simul patriae vetusta tempora, resque maxi-
mass [...] pace bellove partas'. 
1755 Principes, opdracht: 'avitae f...] libertatis hostibus' respectievelijk 'aeternitati rernm eorum f principum] 
acc imperii devoüssimus civis, Petrus Scriverius'. 
1766 Cenrmnlr indrxVW, onder bet trefwoord hoeken, 27-3-1651; Verkruijsse, 'Holland "gedediceerd"', 234. Zie 
ookk ibidem, 233, waar de kwestie over een verkeerd geformuleerde dedicatie van Isaac Vossius wordt vermeld: 
Vossiuss wilde in 1646 ^ijn werk opdragen aan de Staten van Holland en Zeeland; op aandringen van de Hol-
landsee Staten moest dat worden veranderd in een opdracht aan de Staten van Holland en West-Friesland (en 
eenn aparte opdracht aan die van Zeeland in een aantal speciaal voor dit Statencollege bestemde exemplaren). 
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opp de dedicatie teruggekomen, hoewel uit tenminste één exemplaar van Prin-
cipescipes blijk t dat de gewenste herziening van de opdracht wel heeft plaatsgevon-
den.1777 Het is trouwens maar de vraag of de Staten ernaar uitkeken Soutmans 
werkk met een geldsom te belonen. Juist in deze tijd probeerden zij strenger vast 
tee houden aan hun voornemen aangeboden boeken niet langer te subsidiëren.178 

Inn oktober ving Soutman ook bot bij de Haarlemse burgemeesters aan wie 
hijj  Principes in de hoop op een beloning had gepresenteerd.179 Deze aanbieding 
wass niet zo ongerijmd als op het eerste gezicht misschien lijkt . In het boek was 
eenn gedicht van Scriverius over het Haarlemse stadswapen opgenomen dat aan 
dee burgers van Haarlem en het burgemeesterscollege was opgedragen.1"0 Haar-
lemm had als voormalige hofplaats een band met de Hollandse graven, en de gra-
venportrettenn in Principes waren bovendien gebaseerd op de befaamde pa-
neelschilderingenn uit het Haarlemse karmelietenklooster die sinds het einde 
vann de zestiende eeuw in de grote zaal van het Haarlemse stadhuis hingen. Het 
iss goed mogelijk dat de weigering van de burgemeesters de dedicatie van dit boek 
tee aanvaarden hun door zuinigheid werd ingegeven; bij een zo kostbaar boek 
pastee immers een gulle beloning. 

Misschienn deed Soutman zijn aanbod bij beide colleges ook op een ongelukkig 
moment.. In 1651 werd er van januari tot en met augustus, naar aanleiding van 
hett plotselinge overlijden van stadhouder Willem II in november 1650, in een 
Grotee Vergadering te Den Haag door de verschillende gewesten overlegd over 
dee wenselijkheid van een nieuwe stadhouderlijke opvolging. Het gewest Hol-
landd had op deze vergadering aangestuurd omdat Willem II in de paar jaren 
vann zijn stadhouderschap een aantal Hollandse regenten gevangen had gezet 
opp slot Loevestein en een mislukte aanslag op Amsterdam had gepleegd, na-
datt hij zijn positie bedreigd had gezien door de Hollandse Staten, die de vre-
dessluitingg met Spanje bij de overige gewesten hadden doorgedreven en daar-
naa hun troepen eigenmachtig hadden afgedankt. De lofzang op de door Wil-
lemm II tegengewerkte 'Hollandse' vrede van Munster in Scriverius' opdracht zal 
dee Staten dan ook wel hebben aangesproken. Desondanks lag het voor de Sta-
tenn wellicht toch wat moeilijk om de aanbieding van Principes, waarin de oude 
gravenn van Holland werden verheerlijkt, te aanvaarden. De beslissing van de Gro-

Mett het oog op de toekomst resolveerden de Staten 'geen Dedicatien van andere Boeken hier aan te neemen, 
alss daar Holland en West-vriesland saamen staan.' Eerder in dit hoofdstuk kwamen de op juist dit punt ver-
schillendee versies van de opdracht in Batavia illustrata uit 1609 al aan de orde (p. 129-131). 
1777 Koninklijke Bihliotheek te Den Haag, 42 B 4 (zie afb. 40, p. 249). Niet herzien in de volgende exempla-
ren:: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, OF 69-19 (dit exemplaar is nb. in een moderne band gebonden sa-
menn met ander plaatwerk van Soutman, uitgevoerd door Visscher: een serie portretten van de Oostenrijkse Habs-
burgsee keizers uit 1644 en een serie Nederlandse heiligenportretten uit 1650); Universiteitsbibliotheek Leiden, 
Planoo 39 C 3; Provinciale Bibliotheek Friesland, Hof 653 fol; Koninklijke Bibliotheek te Brussel, VB 10636'D. 
Corneliss van Alkemade vermeldde in Stoke, Hollandse Jaar-boeken, 10-11 dat Scriverius door de Staten 'plegte-
lij kk bedankt' zou zijn voor zijn opdracht, maar geeft hiervoor geen bewijs. 

1788 Verkruijsse, 'Holland "gedediceerd"', 232. 

1799 Archiefdienst voor Kennemerland, Stadsarchief, Burgemeestersresoluties rood 223, 11-10-1651, fol. 185r: 
'Mr.. Pieter Soutman doende presentatie om seecker Boeck met alle de affbeeldinge van alle de graven van Hol-
lantt by hem geteeckent, ende doen snijden, ende het geschrifte bij Petrum Schrijverum gemaeckt, te vereeren 
[aann te bieden], Is daerover door den Secretaris doen bedancken, ende de presentatie excuseren.' 
1800 Principes, 'Scutum' (ongepagineerd). 
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30.30. Portret van graaf Dirk I in Principes Hollandiae, et Westfrisiae. Koninklijke Bibliotheek 
DenDen Haag. 
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tee Vergadering in Den Haag om geen nieuwe stadhouder aan te stellen en de 
inn de daarop volgende jaren groeiende tegenstelling tussen voorstanders van 
dee 'ware \rijheid' en prinsgezinden maakten dat na 1650 publicaties over de oude 
gravenn niet te onderschatten politieke implicaties zouden krijgen.IM De stad-
houder,, ooit de belangrijkste plaatsvervangend vertegenwoordiger van het gra-
felijkk gezag, had in de Republiek immers een tweeslachtige positie toebedeeld 
gekregen.. Vanaf 1588 had het gewestelijke Statencollege zichzelf de lands-
heerlijkheidd (de grafelijke titel met andere woorden) toegeëigend, hetgeen de 
stadhouderr tot dienaar van de Staten maakte; maar de stadhouder beschikte on-
dertussenn toch over enige soevereine, van de graven 'overgeërfde' bevoegd-
heden,, waaronder rechten op magistraatsbenoemingen. In 1581 had het Hol-
landsee Statencollege de grafelijke titel zelfs nog aangeboden aan stadhouder 
Willemm van Oranje. Oranje had dit aanbod afgeslagen ten faveure van de her-
togg van Anjou; nadat deze zich in 1583 onmogelijk had gemaakt betoonde Oran-
j ee zich alsnog bereid om de soevereiniteit te aanvaarden, maar toen wilden de 
Statenn niet meer.1SL' De beraadslagingen van de Grote Vergadering te Den Haag 
overr de overdracht van de stadhouderlijke benoemingsrechten aan de gewes-
telijkee Staten speelden misschien ook een rol bij de weigering van de Haarlemse 
burgemeesterss om de dedicatie van Principes te aanvaarden. Vier maanden voor 
dee afwijzing van de dedicatie had het Haarlemse stadsbestuur een brief aan de 
Hollandsee Staten doen uitgaan, waarin het dit college eraan herinnerde dat het 
rechtt op verkiezing van burgemeesters en schepenen ooit door de graven en 
gravinnenn 'metveele en verscheyde Privilegiën' aan de stad en de burgerij van 
Haarlemm was geschonken. In 1492 was dit recht de stad echter door dezelfde 
gravenn afhandig gemaakt, vervolgde de brief, en sinds de afzwering van Filips 
III  was het vervolgens in handen van de stadhouders gekomen.18*  Wellicht vond 
hett Haarlemse stadsbestuur het ongepast uitgerekend nu de eigenmachtig op-
tredendee oude graven te eren met een boek als Principes. 

Hoee dit ook moge zijn, Soutman had nog een derde ijzer in het vuur. Een exem-
plaarr van Principes bevat een alternatieve opdracht, door Soutman opgesteld en 
ondertekend,, aan de 'zeer verheven en machtige, katholieke, vredestichtende, 
zeerr vrome en serene monarch Filips IV' (1621-1665) van Spanje, gezet in de-
zelfdee opvallende kapitalen als Scriverius' opdracht aan de Staten.IM! Soutman 
streefdee als leerling van Rubens een Hollandse hofkunst na. Zo vervaardigde hij 
bijvoorbeeldd een grote prentenreeks met portretten van de Nassaus. Hij werkte 
ookk voor buitenlandse vorsten en had eerder al een reeks keizerportretten van 
dee Oostenrijkse Habsburgers uitgegeven. '*"' Een opdracht aan de Spaanse koning 
konn in 1650-1651 in de Republiek wel door de beugel gezien de juist gesloten 

1811 Zie over de gevolgen van het optreden van Willem II voor het politieke denken en de geschiedschrijving 
Kampinga,, Opvattingen, 161 e.v.; Kossmann, Politieke t/mme, 30 e.v.; Hailsma Mnlier, The myth, 120 e.v. 
1822 Israel, Tfie Dutch Rejmblic, 214-216. 
1833 Archiefdienst voor Kennemerland, Stadsarchief, Vroedschap.siesolmies rood 88, 19-6-1651, fol. 229r e.v. 
bevatt een afschrift van deze brief (het jaar 1492 betrof de opstand van het Kaas- en Broodvolk). 
1844 Hei zog August Bibliothek te Wolfenbüttel, (.. Hist. 2 : 'Augnstissimo. potentissinio monarchae, Philip-
pee IV, [...] catholico, pacifico, piissimo, serenissimo'. 
1855 Van der Waal, Drie eeuwen I, 167-168; zie ook noot 178. 

file:///rijheid'
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vredee van Munster. Desondanks is het opvallend dat de katholieke Soutman, en 
niett Scriverius, voor deze opdracht tekende. Het vernieuwen van opdrachten wan-
neerr een dedicatie niet de gewenste beloning had opgeleverd kwam overigens 
well  vaker voor.'*  De reeks gravenportretten en de stamboom van het Habsburgse 
keizershuiss achterin Principes, die beide doorliepen tot en met Filips IV, wijzen 
err misschien op dat in dit geval de dedicatie aan de Spaanse vorst al bij voorbaat 
wass gepland. Óf deze dedicatie vruchten heeft afgeworpen is mij niet bekend. 

Dee perikelen rond de dedicatie namen niet weg dat Scriverius zelf erg trots 
wass op zijn Principes. In zijn handgeschreven aantekeningen bij Boxhorns edi-
tiee van het kroniekje van Jan Veldener prees hij het werk aan als 'het Toneel van 
dee Graven van Hollant, Twelck heerlick werck noch onder de Druk-persse sucht 
[...];daersall  men goed en vast bescheydt vinden', en inde Toets-steen' bij het 
oudee Goudse kroniekje verwees hij 'wie naerder en klaerder begheert te weten7 

naarr 'het Groote Boeck van de Graeven'.1* 7 Scriverius1 levenswerk op het gebied 
vann de vaderlandse oudheidkunde is sinds de zeventiende eeuw echter enigs-
zinss in de vergetelheid geraakt. Hoewel Principes als platenatlas zeer invloedrijk 
iss geweest - de met zorg uitgevoerde portretten van de graven in dit werk heb-
benn tot in de twintigste eeuw ons beeld van de graven in hoge mate bepaald1* " -
verdweenn de uitgave als tekstboek tii t de belangstelling. Dit zal mede te maken 
hebbenn met het feit dat de bloemlezing nauwelijks integrale tekstuitgaven be-
vatte,, maar vooral gedeelten uit vele annalen en kronieken, hetgeen historici 
vanaff  een zeker moment moet hebben tegengestaan. Daardoor is echter ver-
getenn dat Principes ooit een grootse prestatie was op het gebied van vroegmo-
dernee uitgaven van middeleeuwse geschiedwerken. Wanneer we Scriverius' ver-
dienstenn op het gebied van de oudheidkundige geschiedbeoefening op waar-
dee willen schatten is het in de eerste plaats dit werk dat de aandacht verdient, 
hoewell  zijn Nederlandstalige uitgaven veel bekender zijn.'** ' 

Samengevatt kan over Scriverius en zijn oudheidkundige bronnenpublicaties 
wordenn vastgesteld, dat hij als uitgever van verhalende bronnen voor het ver-
ledenn van Holland steeds op twee fronten opereerde. Enerzijds streefde hij er-
naarr becommentarieerde edities te verzorgen van afzonderlijke Hollandse kro-
nieken,, waarin hij evenals Buchelius in diens Beka- en Hedauitgave blijk gaf 
vann zijn kritiek op de historische traditie. Anderzijds heeft Scriverius zich, an-
derss dan Buchelius, tevens beziggehouden met het samenstellen van bloem-
lezingenn uit de oudere geschiedwerken, die door hem juist zonder al te veel 
commentaarr op de inhoud als betrouwbare verhalende bronnen werden ge-
presenteerd.. Een en ander zou hij in Batavia illustrata nog eens aanvullen met 

1866 Begin achttiende eeuw werd over de/e praktijk geklaagd: Stegeman, 'Patronage', 192-193. 
1877 Handgeschreven aantekening van Scriverius in Veldener, ('Jironijrk van llollandt, exemplaar Universi-
teitsbibliotheekk Leiden, 766 (. 27, p. 6; Het oude Coutsrhe chronyexken, 238. 
1888 De Jong, 'Gravenportretten in de zestiende en /.eventiende eeuw*, 86-92; idem, 'Gravenportretten in de 
achttiendee eeuw', 99-101. 
1899 l'nncipes verdient een eigen nummer in Haitsma Muiier, RefH'rtorium, waar het nu onder nr. 436b als slechts 
eenn vermeerderde herdruk van een tekstdeel uit Batavia illustrata wordt vermeld. Zie ook Hugenhokz, 'Zeven-
tiende-eeuwsee historische kriüek', waarin alleen Scriverius' editie van het oude Goudse kroniekje wordt besproken. 
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eenn repertorium van archeologische bronnen voor de periode vóór de Mid-
deleeuwen. . 

Overr mogelijke plannen om ook een oorkondenverzameling uit te geven le-
zenn we niets in Scrn-erins' briefwisseling, ondanks het feit dat hij archiefstuk-
kenn zeker bestudeerde. Buchelius heeft wel dergelijke plannen gekoesterd, zo-
alss wre hebben gezien. Dit was een vrij uitzonderlijk gegeven in de eerste helft 
vann de zeventiende eeuw, en had waarschijnlijk alles te maken met Buchelius' 
beroepsmatigee archievenkennis dankzij zijn jarenlange advocatuur en met zijn 
bijzonderr grote interesse in genealogie en heraldiek. Hij moet afschriften van 
tall  van documenten hebben gemaakt, in eerste instantie vooral met het oog op 
hett aanvullen van zijn stamboom- en wapenboeken, zoals hij zelf ooit eens schreef 
aann Adriaen Ploos.1'"' De ambteloze Scriverius stelde het zonder een dergelijke 
grotee dossierkennis. Ook heeft hij zich vergeleken met Buchelius waarschijn-
lij kk minder intensief met genealogie en heraldiek beziggehouden. Uit zijn cor-
respondentiee blijk t wel dat hij zich beslist met genealogie en heraldiek heeft in-
gelatenn - dat kon ook niet anders voor een in de Middeleeuwen geïnteresseerde 
oudheidkundigee - maar er zijn van zijn hand geen stamboom- of wapenboeken 
overgeleverd. . 

Scriveriuss concentreerde zich voortdurend op het controleren en selecteren 
vann de verhalende bronnen. Met zijn erudiete bloemlezingen in Batavia iüustrata 
enn vooral in het opvallend uitgevoerde Principes Hollandiae, el Westfrisiaezou hij 
eenn uiterst zelfverzekerd monument voor de Hollandse geschiedenis oprichten. 
Daarmeee was zijn oudheidkundige werk heel anders van toonzetting dan Bu-
chelius'' editie van Beka en Heda, met het enorme kritische notenapparaat dat 
moestt laten zien hoe verwrongen de historische overlevering was, als het op de 
Utrechtsee geschiedenis aankwam. Scriverius vertrouwde erop dat de annalen, 
kroniekenn en archeologische bronnen in zijn bloemlezingen aangaande de Hol-
landsee geschiedenis voor zich zouden spreken. Hij achtte deze bronnenedities 
dann ook waardig genoeg om te worden opgedragen aan de Hollandse Staten. 
Inn deze opdrachten roemde hij de macht en welvaart van het gewest en voer-
dee hij zijn eigen vaderlandsliefde aan als motief voor de uitgave en dedicatie. 
Eenn en ander was in het Latijn gesteld, zodat een internationaal publiek van ge-
leerdenn en bestuurders kon worden bereikt. Beide uitgaven deden een appèl 
opp het historische zelfbewustzijn van het zeventiende-eeuwse Holland, dat dank-
zijj  de Opstand razendsnel in macht en rijkdom was gegroeid, maar zijn positie 
binnenn de Republiek door de overige gewesten betwist zag. Scriverius wilde met 
zijnn oudheidkundige werk laten zien dat de machtige positie van Holland in de 
zeventiendee eeuw terugging op een Hollands overwicht tijdens Oudheid en Mid-
deleeuwen.. Zijn voorstellingvan dit Hollandse verleden zal in het hiernavolgende 
uitgebreiderr aan de orde komen in de hoofdstukken vijf en zes. 

1900 Zie het voorgaande hoofdstuk, p. 94. 



Hoofdstukk 4 
Dienstt en wederdienst 
DeDe oudheidkundige netwerken van 
BucheliusBuchelius en Scriverius 

Omm de verdiensten van Buchelius en Scriverius op hun juiste waarde te kunnen 
schattenn is het van belang te beseffen, dat zij hun oudheidkundige werkzaam-
hedenn verrichtten binnen omstandigheden die in veel opzichten heel anders wa-
renn dan die voor moderne historici. In de eerste plaats was de op het verleden 
vann de Nederlandse Republiek, van het eigen gewest of van de eigen woonplaats 
gerichtee geschiedbeoefening in de vroegmoderne tijd over het algemeen, afge-
zienn van de activiteit van enkele officiële historiografen, een onbezoldigde be-
zigheidd en een kwestie van particulier initiatief. Deze activiteiten speelden zich 
aff  buiten de universiteiten, waarvóór de negentiende eeuw geen zelfstandige ge-
schiedenisopleidingg bestond en waar men bovendien nauwelijks aandacht schonk 
aann de niet-klassieke geschiedenis. De geschiedbeoefenaars waren soms wel ver-
bondenn aan een hogeschool of universiteit, maar zij verrichtten hun onderzoek 
dann niet uit hoofde van hun academische aanstelling. Een veel grotere groep on-
derzoekerss en schrijvers had wel gestudeerd maar had géén academische be-
trekking,, noch een aanstelling als officieel historiograaf. Dit betekende dat ver-
rewegg de meeste onderzoekers en schrijvers in de vrije tijd en op eigen kosten 
opereerden;; de advocaat Buchelius en de rentenier Scriverius behoorden tot deze 
groep.. In de voorgaande biografisch getinte hoofdstukken werd reeds beschre-
venn hoe deze mannen ervoor kozen om hun leven voor een zeer groot deel of 
zelfss vrijwel geheel in dienst te stellen van de studiën, de oudheidkunde in de 
eerstee plaats. Een dergelijke levensstijl was maar voor weinigen weggelegd. De 
keuzee voor een ambteloos geleerdenbestaan werd voor Buchelius en Scriverius 
vergemakkelijktt door het welvaren - in het geval van Scriverius zelfs de puissante 
rijkdomm -van hun familie en schoonfamilie. Eerst had hun status als enige of 
oudstee zoon eraan bijgedragen, dat de familie juist hen had voorbestemd tot de 
studiee - zij het niet met het oogmerk dat ze een 'carrière' als oudheidkundige 
zoudenn gaan nastreven. Later waren zij in staat om hun vermogen en niet te ver-
getenn dat van hun echtgenotes aan te spreken om, zoveel mogelijk bevrijd van 
dee normale beslommeringen van het werkende leven, van geschiedenis hun am-
bachtt te maken en al hun tijd en geld te spenderen aan het lezen en schrijven 
overr 'het verleden, het heden, en soms zelfs de toekomst'.' 

Hett particuliere karakter van het onderzoek naar het eigen verleden, dat een 
gevolgg was van het ontbreken van officiële werkplaatsen, maakte dat de vader-

11 Buchelius aan Scriverius, 23-6-1632 (zie ook hoofdstuk 1, p. 27-28). 
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landsee geschiedbeoefenaars afhankelijk waren van briefwisselingen met ande-
ree geleerden en, eventueel, van persoonlijke ontmoetingen in de studeerkamer 
omm uit hun isolement te kunnen treden. De contacten tussen geschiedkundi-
genn bleven steeds informeel, omdat het in de zeventiende-eeuwse Republiek 
eveneenss ontbrak aan geleerde genootschappen, vergelijkbaar met de Engel-
see Society of Antiquaries.1 Men was aangewezen op gesprekken en brieven om dis-
cussiee te voeren, gegevens uit te wisselen, boeken en handschriften ter inzage 
tee verkrijgen, en - in deze periode zonder wetenschappelijke tijdschriften - nieu-
wee publicaties te signaleren en te bekritiseren. Het leggen van contacten met 
anderee geleerden was voor geschiedkundigen des te noodzakelijker gezien de 
geslotenheidd van het vroegmoderne bibliotheek- en archiefwezen, en gezien de 
prill ee fase waarin de uitgave van bronnen voor de geschiedenis van de Neder-
landenn zich bevond. Om een succesvol geschiedbeoefenaar te worden diende 
menn dan ook niet alleen te beschikken over voldoende vrije tijd en voldoende 
vermogen,, maar ook overvoldoende connecties. Enerzijds dienden geschied-
beoefenaarss in staat te zijn om zelf een significante privébibliotheek aan te schaf-
fen,, anderzijds moesten zij de juiste contacten zien aan te knopen en te culti-
verenn met andere geleerden en boeken-en handschriftenbezitters, en ook met 
bestuurderss of ambtenaren die eventueel voor toegang tot de archieven kon-
denn zorgen. Om deze reden waren de correspondentienetwerken van vroeg-
modernee geschiedkundigen - en van geleerden in het algemeen - doorgaans 
zoo enorm uitgestrekt en intensief. Briefwisselingen speelden namelijk een cru-
cialee rol in het initiëren en onderhouden van contacten met de gewenste per-
sonen.. Via de cultivering van de humanistische 'geleerdenvriendschap' in deze 
correspondentiess werden allerlei diensten en wederdiensten uitgewisseld.' 

Dee oudheidkundige correspondentienetwerken van Buchelius en Scriverius 
staann in dit hoofdstuk centraal. In het navolgende zal om te beginnen dieper 
wordenn ingegaan op de toestand waarin het vroegmoderne bibliotheek- en ar-
chiefwezenn in de Nederlanden verkeerde en op de stand van zaken op het ge-
biedd van bronnenuitgaven in de tijd van Buchelius en Scriverius. Vervolgens 
wordtt de aandacht gericht op de kwaliteit en kwantiteit van hun geleerde con-
tacten,, voor zover ons daarover informatie is overgeleverd dankzij hun bewaard 
geblevenn briefwisseling, en op de groei van Buchelius' en Scriverius' reputatie 
alss deskundige antiquaren en grote boeken- en handschriftenbezitters. Daar-
bijj  zullen eerst hun contacten met andere onderzoekers van de gewestelijke ge-
schiedeniss aan de orde komen. Vervolgens zien we hoe lokale geschiedbeoe-
fenaarss contact zochten met Buchelius en Scriverius om van hun oordeel en bron-
nenverzamelingg te kunnen profiteren; omgekeerd stelden deze contacten Bu-

22 De leden van de door de Engelse vorst officieel erkende Society of Antiquaries, oudheidkundigen, archiefbe-
waarders,, boekenverzamelaars enzovoorts, kwamen regelmatig samen in een eigen vergaderruimte. Ook in het 
Duitsee rijk en Frankrijk verschenen van overheidswege geformaliseerde en begunstigde oudheidkundige ge-
nootschappen,, vaak 'academies' genoemd, zoals in 1663 de Académie drs Inscriptions in Parijs. In de Nederland-
see Republiek ontbrak het echter aan een sterk en in cultuurpolitiek geïnteresseerd centraal ge/ag dat over de 
stads-- en provinciegrenzen heen de geleerde activiteiten kon bundelen. Voor een vergelijking tussen Europe-
see en Nederlandse genootschapstradities zie Mijnhardt, Tot heil, 25-123. 
33 Zie daarover Stegeman, 'Patronage en dienstverlening'. 
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cheliuss en Scriverius in de gelegenheid om bekendheid te geven aan hun in-
zichtenn en zich te profileren als antiquarische mentoren. Ter afsluiting kijken 
wee niet alleen naar hun contacten met andere geschiedbeoefenaars, maar ook 
naarr die met overheden, dat wil zeggen het stadhouderlijk hof, dat een beroep 
heeftt gedaan op de diensten van Buchelius en Scriverius in de jaren dat zij zich 
eenn reputatie van gezaghebbende genealogen en heraldische specialisten had-
denn verworven. 

Bibliothekenn en archieven 

Inn de periode waarin Buchelius en Scriverius werkzaam waren, ontbrak het zo-
alss gezegd aan goed toegankelijke bibliotheken of openbare archieven. Er ont-
stondenn vanaf het einde van de zestiende eeuw wel enige universiteitsbiblio-
thekenn in de Nederlanden, maar die waren niet automatisch voor iedereen te 
bezoeken.44 Zo was de bibliotheek van de in 1575 opgerichte universiteit van Lei-
denn oorspronkelijk bedoeld voor hoogleraren en voor studenten die zelf niet 
inn de gelegenheid waren boeken aan te schaffen; in de zeventiende eeuw kon-
denn ook andere geïnteresseerden deze collectie raadplegen. De bibliotheek van 
dee in 1585 opgerichte universiteit van Franeker was daarentegen jarenlang uit-
sluitendd toegankelijk voor hoogleraren. De Leidse bibliotheek was welgeteld vier 
uurr per week open voor bezoekers. Buiten deze uren diende men zich te ver-
voegenn bij de bibliothecaris, die de sleutel tot de bibliotheek in zijn bezit had. 
Boekenn moesten in principe op zaal worden geraadpleegd, en de grote formaten 
staand,, omdat die met kettingen waren bevestigd aan hoge lessenaars. Aange-
zienn de Nederlandse universiteiten nieuwe stichtingen waren, moest de biblio-
theekcollectiee vanuit het niets worden opgebouwd. Tijdens de eerste jaren van 
dee Leidse bibliotheek bestond de collectie nog uit één boek, een door Willem 
vann Oranje geschonken polyglotbijbel. Bij de daaropvolgende spectaculaire uit-
breidingg van de collectie werd het accent uiteraard op de klassieken gelegd. Voor 
geschiedkundigenn die zich met het eigen verleden wensten bezig te houden be-
tekendee dit vaak dat er niet altijd iets van hun gading te vinden was in de uni-
versiteitsbibliotheek,, althans op het gebied van de Middeleeuwen." 

Daarnaastt bezaten veel plaatsen kerk- of kloosterbibliotheken en stadsbiblio-
theken,, maar ook deze collecties waren vaak moeilijk toegankelijk voor bezoe-
kers.. De stadsbibliotheek van Leiden bijvoorbeeld was gevestigd op de secreta-
rierie van het raadhuis." Oude kerk- of kloosterbibliotheken werden na de Refor-
matiee in beslag genomen door de stadsbesturen, vaak met het doel de boeken 
inn een voor het publiek toegankelijke verzameling bijeen te brengen. Zo ver-

44 Het navolgende is gebaseerd op Leidse universiteit 400, 132-158; HulshofFPol, 'The first century'; Otterspeer, 
Werkplaatsen,Werkplaatsen, 23-25. 
55 Zie over dit probleem ook Rinsema, 'Groninger hoogleraren', 19-20 (over de bibliotheek van de in 1614 
gestichtee universiteit van Groningen). 
66 Leidse universiteit 400, 143. Aan het einde van de zestiende eeuw werd een groot deel van deze boekencol-
lectiee overgebracht naar de Leidse universiteitsbibliotheek. 
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ordonneerdee het Utrechtse stadsbestuur in 1581 dat de boeken van de kapit-
telkerkenn en kloosters ondergebracht dienden te worden in een nieuw op te 
richten,, openbare stadsbibliotheek, die werd ingericht in de Sint-Janskerk. La-
terr ging deze Doekencollectie op in de bibliotheek van de in 1636 gestichte plaat-
selijkee universiteit. Afgezien van het Sint-Janskapittel zelf werkten de oor-
spronkelijkee bezitters van de boeken echter niet aan deze plannen mee, zodat 
dee meeste boeken verspreid bewaard bleven in verschillende kapittelkerken.7 

Bucheliuss beschreef in zijn 'Commentarius' een bezoek aan deze bibliotheek 
inn 1589, en merkte daarbij op dat de beste boeken elders werden vastgehouden. 
Hijj  kon trouwens ook constateren dat de wel aanwezige boeken in de Sint-Jans-
kerkk 'eerder motten en boekwormen dan mensen van nut waren'.8 

Dergelijkee omstandigheden maakten het voor geleerden noodzakelijk om 
enerzijdss zoveel mogelijk contacten aan te knopen en te cultiveren met ande-
ree grote bibliotheekbezitters en anderzijds zelf een zo goed mogelijk gevulde 
privébibliotheekk op te bouwen. Buchelius en Scriverius beschikten aan het ein-
dee van hun leven allebei over grote bibliotheken. Vanwege hun oudheidkun-
digee belangstelling waren daarin niet alleen gedrukte boeken te vinden, maar 
ookk veel handgeschreven archiefstukken, annalen en kronieken, zowel origi-
nelee oude exemplaren als -vaak door henzelf vervaardigde - kopieën van ooit 
vann andere handschriftenbezitters geleende originelen. Buchelius heeft in de 
jarenn derüg zijn boekenbezit vastgesteld op ongeveer 3500 titels.9 Scriverius heeft 
onss helaas geen zelfvervaardigde boekeninventaris nagelaten. Er is wel een vei-
lingcataloguss uit 1663 van zijn boeken en handschriften; deze bevatte ongeveer 
43000 titelbeschrijvingen.'" 

Ookk archiefonderzoek was in Buchelius' en Scriverius' tijd geen vanzelf-
sprekendee zaak.'1 Oude documenten in overheidsarchieven bleven gedurende 
dee gehele vroegmoderne periode in de regel rechtsgeldig en waren daarom niet 
openbaarr toegankelijk. Inzage werd uitsluitend verleend indien men daartoe 
opdrachtt had gekregen van overheden. De 'staatsstukken' waren vóór de Op-
standd als het ware het privébezit van de landsheer, in Holland dus van de graaf. 
Inn de tijd van de Republiek gingen de landsheerlijke rechten over op de ge-
westelijkee Statencolleges, die daarmee ook de erfgenamen werden van de lands-
heerlijkee archieven. Deze archieven werden van oudsher op verschillende plaat-

77 Hogenelst en Van Oostrom, Handgeschreven wereld, 51. 
88 'Commentarius' II , fol. I07v; 'üneis blattisque magis quam hominibus serviebant'. 
99 Universiteitsbibliotheek Utrecht, mss. 845-847. Er is ook een veilingcatalogus van zijn bibliotheek uit 1642: 

CatalogusCatalogus librorum. 
100 Bibliotheca Scriveriana (3 april 1663), met afzonderlijke titelbeschrijvingen. Er is ook een lAbri appendiciarii 
bibliothecaebibliothecae Scriverianae (8 augustus 1663), waarin niet alleen afzonderlijke titelbeschrijvingen, maar ook kavels 
zijnn opgenomen met de in april nog niet verkochte titels. Ook Scriverius' handschriften werden geveild, Vei-
lingcatalogii  vormen een enigszins problematische bron voor de samenstelling van bibliotheken. Enerzijds hoe-
venn niet alle titels uit de bewuste bibliotheek te zijn gekomen (er werden bijvoorbeeld vaak winkeldochters mee-
geveild);; anderzijds kunnen achter één titelbeschrijving mogelijk meerdere titels schuilgaan, omdat er wel eens 
sprakee was van convoluten. 
111 Het navolgende is gebaseerd op Smit, 'Een bijdrage'; Muller, Feith en Fruin, Handleiding, Formsma en Ke-
telaar,, Gids, 17-25; Bos-Rops en Bruggeman, Archief-wijzer, 11-15; Kruisheer, De oorkonden I, 194-204; Kort, Het ar-
chiefvanchiefvan de graven!, 55, 138-149; Roelevink, 'Bewezen', 
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senn bewaard. De grafelijke kanselarij, waar vanaf het einde van de twaalfde eeuw 
dee vervaardiging van officiële documenten en, aanvankelijk nogal incidenteel, 
dee registratie van uitgaande en ingekomen stukken had plaatsgevonden, be-
waardee samen met enkele gespecialiseerde administratieve afdelingen, zoals de 
grafelijkee rekenkamer, een deel van de stukken in de charter- of registerkamer 
vann het grafelijk Hof in Den Haag. Maar omdat het landsheerlijk gezag oor-
spronkelijkk ambulant was, fungeerden ook kloosters, kerken of kasteeltorens 
alss bewaarplaats, zoals in Engeland staatsstukken onder meer in de Westmin-
sterr Abbey en de Tower in Londen werden bewaard. Belangrijke delen van het 
archieff  van de graven van Holland werden mogelijk al vroeg geborgen in de ab-
dijdij  van Egmond, en gedurende vrijwel de gehele zestiende eeuw lag een groot 
aantall  archiefstukken opgeslagen in het Sint-Aagtenklooster in Delft (het late-
ree Prinsenhof) en in een versterkte toren van het kasteel van Gouda.12 

Dee lotgevallen van de archieven in het kasteel van Gouda gedurende de ja-
renn zestig en zeventig van de zestiende eeuw zijn een goed voorbeeld van het 
politiekee belang dat de overheden aan oude 'staatsstukken' hechtten en van de 
dubbelzinnigee gevolgen daarvan voor geschiedschrijvers. In 1560, aan de voor-
avondd van de Opstand, namen voor het eerst vertegenwoordigers van het Hol-
landsee Statencollege deel aan de inspectie van de archieven in het kasteel van 
Gouda.. Gewoonlijk viel deze inspectie onder de verantwoording van functio-
narissenn van de grafelijke rekenkamer. Het assertieve optreden van de Hollandse 
Statenn kwam voort uit de grote behoefte die zij in de jaren zestig van de zestiende 
eeuww hadden aan het opsporen van oude archiefstukken, waarin de landelijke 
enn stedelijke rechten tegenover de landsheer waren vastgelegd.11 De aanstelling 
vann HadrianusJunius tot gewestelijk historiograaf, met de opdracht om dergelijke 
grafelijkee oorkonden op te sporen en de inhoud daarvan te publiceren, dient 
dann ook in deze context te worden begrepen. In 1565 kondigden de Staten Ju-
nius'' geschiedwerk bij de landvoogdes Margaretha van Parma aan, in een brief 
mett de woorden: 'dat het soo by getuygen, Brieven [=oorkonden] en oock eens-
deelss by een Cronyke mochten blycken, dat de Staten van dies en omme by haer 
selvenn te vergaderen, sonder eenigh consent van den [grafelijke] Raede te be-
hoeven,, waren geweest van alle memorie van menschen in possessie'.14 Toen Ju-
niuss in 1570 klaar was met het eerste deel van zijn werk bleek de stemming van 
dee Staten onder invloed van de meest recente onlusten echter te zijn omgesla-
gen.. Zij weigerden Junius het hem vijfjaar eerder toegezegde honorarium uit 
tee betalen én zij wensten zijn geschiedwerk, dat aan het Statencollege was op-
gedragen,, niet te publiceren, waarschijnlijk omdat zij Alva niet wilden provo-
ceren.. Het gevolg was dat de Batavia bijna twintigjaar lang onuitgegeven bleef; 
Juniuss had wel plannen om zijn werk zonder medewerking van de Staten te pu-

122 Smit, 'Een bijdrage'; Formsma en Ketelaar, Gids, 21-22; Kort, Het archief van de graven I, 55, 138-149 merkt 
opp dat het onzeker is, of de Egmondse abdij inderdaad dienst deed als grafelijke archiefbewaarplaats. Vergelijk 
overr het Engelse archiefwe/en Smith Fnssner, The historical trvolution, hoofdstuk twee en drie. 
133 Smit, 'Een bijdrage'. 151, n.1; Vermaseren. 'Het ontstaan', 415. 
144 Geciteerd door Vermaseren, 'Het ontstaan', 415-416; zie ook hoofdstuk 1, p. 51. 
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bliceren,, maar miste daan-oor de middelen.1' Nadat de politieke situatie in 1572 
eenn geheel nieuwe wending had genomen, besloten de Staten tijdens hnn eer-
stee vrije vergadering in hetzelfde jaar om nu zelf, met voorbijgaan aan de rech-
tenn van de landsheer, over te gaan tot 'openinge van de chartres van Hollandt' 
inn Gouda, om 'daerdoere de oude privilegiën, rechten ende usantien, de ste-
denn doer de Albanissche tyrannye [lees: het schrikbewind van Alva] onttrocken, 
wederr in heure onderhoudinge ende wesen gebrocht te moegen worden'."' De 
Statenn zonden inspecteurs naar Gouda, waaronder Janus Dousa als vertegen-
woordigerr van de Ridderschap, die een lijst aanlegden van de daar aanwezige 
stukkenn die konden dienen 'tot vrydomme ofte gerechticheyt van den graef-
schappee van Hollant'.17 Later zou dezelfde Dousa de Batavia van Junius alsnog 
uitgevenn en een vervolg op het werk vervaardigen. 

Naa de afzwering van Filips II in 1581 en de overname van de landsheerlijke 
rechtenn door de Statencolleges werden de grafelijke stukken zoveel mogelijk 
overgebrachtt naar de oude registerkamer in Den Haag. De Staten stelden uit 
hunn midden Dousa aan tot registermeestervan Holland, en na hem Johan van 
Oldenbarnevelt.. De immer rechtsgeldige oude archieven waren hiermee nog 
steedss niet openbaar toegankelijk.'*  Voor raadpleging ten behoeve van stu-
diedoeleindenn was toestemming van de overheden nodig, en deze toestemming 
goldd als een gunst, niet als een recht. In de praktijk kwamen alleen geschied-
kundigenn die in opdracht van overheden werkten, of op zijn minst goede con-
nectiess hadden met de regenten en hun vertrouwen genoten, in aanmerking 
voorr een dergelijke gunst. Men diende vervolgens de stukken te bestuderen on-
derr supervisie van de registermeester, die voor deze dienst een aardige betaling 
verwachtte.. Dan konden delen van de archieven alsnog gesloten blijven voor 
dee geschiedschrijver in kwestie. Zo klaagde nog in de achttiende eeuw iemand 
diee toegelaten was tot het archief van de Staten van Utrecht, maar de resolu-
tieboekenn niet mocht inzien, 'dat de toegang tot de boekkamers der gemeene 
vergaderingenn doorgaans zoo ongenaekbaer is'.''' Voltooide geschiedwerken 
hoefdenn in principe niet getoond te worden aan de overheden om toestemming 
tott publicatie aan te vragen, aangezien het in de Nederlandse Republiek - an-
derss dan in het zeventiende-eeuwse Frankrijk of Engeland - niet langer nodig 
wass om een privilege aan te vragen voor wat voor uitgave dan ook.20 Wel con-

155 Vcrmasereu, "Het ontstaan'. 1I9-12li. In november 1572 schreef Junius nog een nieuwe opdracht, nu aan 
Willemm van Oranje, maar tevergeefs. In 1575 overleed Junius. Het duurde zo lang voordat Junius' werk alsnog 
zouu worden uitgeven ( 1588) omdat zijn manuscript een tijdlang zoek was. Zie Vermaseren. 'De werkzaamheid', 
51-52,, 7:1-81. 
166 Geciteerd door Smit, 'Ken bijdrage'. 151. 
177 Ibidem. 155. 

188 Heerlijke rechten en andere privileges werden pas afgeschaft na de Franse revolutie; toen werden zowel 
dee oude als de nieuwe overheidsarchieven openbaar gemaakt, omdat men er voortaan vanuit ging dat de bur-
gerr in staat moest worden gesteld het overheidsbeleid te kunnen controleren. Formsma en Ketelaar, Gids, 27-
28:: Bos-Rops en Bruggeman. ArchirJ-wijzer, 14-15. Dat vóór deze revolutie op archiefgebied de rechtsgeldigheid 
vann oude stukken vroegmoderne overheden daadwerkelijk voor problemen kon stellen, blijkt bijvoorbeeld wel 
uitt de in 1651 tegenover de Hollandse Stalen gedane aanspraken van de stad Haarlem, op basis van oude gra-
felijkee documenten, inzake de verkiezing van burgemeesters en schepenen (zie hoofdstuk 3, p. 152). 
199 Roelevink, 'Bewezen', 85-89. citaat op p. 87. 
200 Weekhout, Hoekencensuur, 87. Octrooiaanvragen waren in de Nederlanden facultatief en dienden uitslui-
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troleerdenn de bestuurders het werk van hun officiële geschiedschrijvers en van 
anderee personen die archieven hadden ingezien van tevoren. Wanneer de in-
houdd dan niet beviel, konden zij wijzigingen verplicht stellen en in het uiterste 
gevall  de publicatie verbieden. Ook de op particulier initiatief aan overheids-
collegess opgedragen geschiedwerken werden gecontroleerd (zoals we hebben 
gezienn in het geval van Scriverius' Batavia illustrata en Principes), alvorens men 
dee opdracht accepteerde en zodoende de inhoud van het te publiceren werk 
vann een officiële goedkeuring voorzag, en - gebruikelijkerwijze - de auteur be-
loondee met een financiële tegemoetkoming. Tevens konden overheden publi-
catiess in voorkomend geval achteraf controleren, en dan eventueel alsnog wij-
zigingenn laten aanbrengen. Soms lieten ze zelfs de uitgave uit de handel nemen 
enn bestraften ze de auteur en de uitgever door middel van geldboetes.21 

Watt betreft het archiefbeheer op stedelijk niveau, waar de stadssecretaris de 
zorgg en bewaking van de archiefstukken (niet voor niets 'secreten1 genoemd) 
tott taak had, was de situatie voor de in deze bronnen geïnteresseerde ge-
schiedschrijverr even ongunstig als bij de gewestelijke archieven. In feite dien-
dee óók de stadssecretaris officieel toestemming te vragen aan het stadsbestuur, 
wildee hij de stukken zelf kunnen raadplegen.aï In de praktijk waren desalniet-
teminn juist deze ambtenaren al sinds de vijftiende eeuw geneigd tot het opte-
kenenn van de lokale geschiedenis, in het kader van de stedelijke administratie. 
Hierbijj  raadpleegden zij de archiefstukken, die vaak in extenso in deze stadsge-
schiedenissenn werden verwerkt.-5 De Leidse stadssecretaris Jan van Hout (1542-
1609)) vertegenwoordigde nog aan het begin van de zeventiende eeuw deze tra-
ditionelee vorm van stadsgeschiedschrijving met zijn gepubliceerde Dienst-bouc 
(1602).. In 1577 had het stadsbestuur Van Hout opgedragen de oude stadspri-
vilegess en keuren bijeen te zoeken om ze te doen drukken. Vijfentwintig jaar 
laterr was Van Hout klaar, maar toen had het bestuur zijn interesse voor dit pro-
jectt allang verloren en weigerde het om Van Houts werk als officiële stadsuit-
gavee te laten verschijnen. Van Hout gaf zijn Dienst-bouc op persoonlijke titel uit, 
nadatt hij eerst nog een - uiteindelijk kwijtgescholden - rekening van 1200 gul-
denn gepresenteerd had gekregen van het stadsbestuur wegens het gebruik van 
dee stadsdrukkerij.-'4 

Dee lotgevallen van Van Hout, evenals die van Hadrianus Junius, geven aan 
datt het voor geschiedschrijvers met een officiële opdracht de overheidsarchie-

tendd om roofdruk tegen te gaan. Wel stelden auteur en uitgever zich bij een octrooiaanvraag bloot aan con-
trolee vooraf door de overheden en dus mogelijkerwijze aan hun censuur (ibidem, 86-88). 
211 Ibidem, 371-389 geeft een overzicht van uit cle handel genomen boeken. 
222 Roelevink. 'Bewezen'. 86. 
233 Carasso-Kok, Refurtorium, nrs. 295 (in Rotterdam, over de periode ca. 1462-1499, door stadssecretarissen 
Jann Allertszoon en Cornelis Janszoon); 290, 300 en 353 (in Kampen, over de periode ca. 1466-1547, door res-
pectievelijkk stadssecretarissen Jacob Bijndop, Johan van Breda en Reinier Bogerman van Dockum); 350 (in 's-Her-
togenbosch,, over de periode ca. 1500-1525, door stadssecretaris Pieter van Os). Stedelijke rechtsbof ken kon-
tienn eveneens een historisch karakter hebben (dit genre is niet opgenomen door Carasso-Kok); te denken valt 
bijvoorbeeldd aan het Rechtsboek van Den Briel van de Brielse stadssecretaris Jan Matthijssen, vervaardigd kort 
naa 1400 (zie Van An rooi j , Hetckn, 189 en 201). De 'administratieve' stadsgeschiedenissen en rechtsboeken ble-
venn destijds ongepubliceerd. 
244 Van Hout, Diens! hour, Koppenol. Leids heelal, 36-38, 173-176. 
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venn te raadplegen vaak niet eenvoudig was hun werkzaamheden tot een goed 
eindee te brengen. Geïnteresseerden als Buchelius en Scriverius, die het zonder 
opdrachtt moesten stellen, waren niet verplicht om hun werk aan de bestuur-
derss voor te leggen. Dat Scriverius zich toch onderwierp aan hun 'preventieve' 
controlee door enkele van zijn publicaties op te dragen aan de Staten van Hol-
land,, heeft te maken met het feit dat hij, als particulieree oudheidkundige zon-
derr aanstelling als 'historiograaf, behoefte had aan officiële erkenning en waar-
deringg en hoopte op enige geldelijke compensatie voor zijn onbetaalde in-
spanningen.. Overigens had hij ook geen problemen te verwachten waar het ging 
omm het publiceren van archivalia, aangezien hij die in zijn bronnenpublicaties 
vrijwell  geheel achterwege liet. 

Scriveriuss was - evenals Buchelius - ondanks de geslotenheid van de vroeg-
modernee archieven toch in staat om bij bepaalde archiefstukken te komen. In 
dee praktijk van de vroegmoderne bureaucratie kon in de informele sfeer im-
merss veel buiten de regels om tot stand worden gebracht.-3 Daadwerkelijke toe-
gangg tot de archieven was dan wrel voor de meeste mensen uitgesloten, maar nu 
enn dan werden wel kopieën van archiefstukken vervaardigd voor personen met 
dee juiste connecties en met een ruim budget waaruit de betrokken ambtena-
renn en klerken konden worden beloond. Scriverius heeft in dit opzicht zeer kun-
nenn profiteren van zijn contact met de eerdergenoemde Jacob van Myerop 
(f1654),, de auditeur van de rekenkamer in Den Haag. Deze was afkomstig uit 
eenn familie die al in de tijd van keizer Karel V hoge gewestelijke ambtenaren 
voortbracht,, met name voorde Haagse rekenkamer. Jacob van Myerop zelf werd 
inn 1606 klerk van de rekenkamer, in 1624 promoveerde hij tot auditeur.26 Hij 
wass jarenlang Scriverius' leverancier van afschriften van oude documenten in 
hett beheer van de rekenkamer, zoals grafelijke oorkonden, extracten uit gra-
felijkee rekeningen, enzovoorts, die formeel gesproken niet ter inzage mochten 
wordenn gegeven aan derden. Scriverius verplichtte zich dan 'de clercken [te] 
loonen','77 en bij wijze van tegenprestatie zal hij Van Myerop zelf voor de bewe-
zenn 'groote vriendschap en sonderlinghe beleeftheyden' regelmatig van boe-
kenn en andere geschenken hebben voorzien, waarschijnlijk zonder daar geld 
aann te pas te laten komen.m Wat precies de motivatie van Van Myerop is geweest 
blijf tt overigens onduidelijk; uit zijn brieven blijkt wel dat hij zich evenals Scri-
veriuss met belangstelling had verdiept in de geschiedenis van Floris V en an-
deree onderwerpen.L" ' 

Dee correspondentie tussen Van Myerop en Scriverius laat zien dat de laatste 
niett zelf de registerkamer bezocht. Van Myerop selecteerde de stukken voor 

255 Over de \Toegmoderne bureaucratie / ie Knevel, Het Haags? Bureau. 
266 Zie over de familie Van Mverop: Van Nierop, Van ridders lot regenten, 36, 38, 164-165. Zie over de carrière 
vann Jacob van Myerop: Generaal index IV (1770) O.R. 225, d.d. 24-8-1606 en O.R. 246, d.d. 21-9-1606; ibidem V 
(11 770) O.R. 24 d.d. 22-3-1624, /ie ook 22-1 2-1623; en zie ook Tuynman, 'Two history books', 90-92. 
277 Scriverius aan Van Mverop, 17-12-1628. 
288 Scriverius aan Van Myerop, 17-12-1628; zie ook Van Myerop aan Scriverius, 18-1-1614 ('lek bedancke U.Kd. 
vandee exemplaren vande historiën van hollant, ende 't beleg van oostende mij vereert'); Van Myerop aan Scri-
verius,, 1-12-1628. 
299 Van Myerop aan Scriverius, 28-1-1614. 

file:///Toegmoderne
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hem.ww Zo zond Van Myerop de Leidse geleerde in januari 1614 allerlei mate-
riaall  over de Hollandse graven: 

lekk hebbe eenige stucken opgesocht, ende order gegeven over te doen copieren, tot 
voldoeningee van U.Ed. begeerte, ende sal se nyet naelaten opt spoedichste U.Ed. toe 
tee senden, ende naementlick eene deductie vande gelegentheyt vande sake van Graeff 
Floris,, ende Gerard van Velsen, d'welcke all veel anders es dan men onder 't gemee-
nee volck daer van spreeckt, waer inne ick meene dat U.Ed. een sonderling behagen 
zultt hebben." 

Dee door Van Myerop bedoelde 'Waerachtige Deductie' zou Scriverius inlassen 
inn zijn in hoofdstuk drie al genoemde levensbeschrijving van Floris V, die in 1614 
werdd gepubliceerd in de stadsbeschrijving van Jan Jansz Orlers. Deze deductie 
brachtt voorheen onbekende en belangrijke gegevens aan het licht over gedra-
gingenn van graaf Floris die mogelijk aanleiding hadden gegeven tot het com-
plott van de ontvoerders en moordenaars van de graaf, Gijsbrecht van Amstel, 
Hermann van Woerden en Gerard van Velsen. De gegevens waren afkomstig uit 
stukkenn van de rekenkamer.w Scriverius liet de naam van Van Myerop onvermeld: 
'Duss verre de Deductie', besloot hij de inlas, 'wylen by een goet Heer ende groot 
liefhebberr vande Waerheyt uyt oude stucken ende autentique munimenten ver-
gadertt ende te samen gestelt.'̂  Dat Van Myerop zijn Leidse correspondent van 
hett bestaan van deze oude 'staatsstukken' op de hoogte had gebracht en af-
schriftenn had gestuurd, was op zich al een omzeiling van het officiële archief-
beleid,, en ze publiceren ging nóg een stap verder. Wellicht wilde Scriverius zijn 
informantt in bescherming nemen door hem anoniem op te voeren. Toen Or-
lers'' stadsbeschrijving opnieuw werd uitgegeven in 1641, zou Van Myerop ech-
terr wél worden vermeld als de auteur van de Deductie." Mogelijk lag de be-
langrijkstee aanleiding om Van Myerop in 1614 onvermeld te laten in de gedu-
rendee de Bestandsjaren alsmaar groeiende spanning tussen de Hollandse re-
gentenn en de stadhouder, die tot op zekere hoogte kon worden beschouwd als 
dee opvolger van de oude graven. In de literatuur uit deze jaren was er in ieder 
gevall  sprake van opinievorming over het optreden van graaf Floris naar aan-
leidingvann de actuele politieke ontwikkelingen.1' 

Mett de oude kerkelijke archieven van de Noordelijke Nederlanden - gedurende 
dee Middeleeuwen vormden die in feite de Utrechtse overheidsarchieven - was 
hett iets anders gesteld dan met de Hollandse grafelijkheidsarchieven.ir' Aangezien 

300 Scriverius bezat wel een overzicht van de 'Iïoucken ende Registeren bevonden in de Registercamere van 
Hollant'' (Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, Handschriftenverzameling, nr. 1562). 
311 Van Myerop aan Scriverius, 18-1-1614. 
322 Vergelijk Kbcls-Hoving, 'Kloris V', 289, waarin wordt verondersteld dat er tot ver in de achttiende eeuw geen 
belangstellingg /on zijn geweest voor bronnenonderzoek naar Floris. 
333 Orlers, Beschnjvinge der stad Leydtn, 235-238 (citaat op 238). 
344 Tuvnman, Two history books', 90-92. 
355 Tijdens tie Bestandsjaren verscheen P.C. Hoofts toneelstuk Gênant van Velsen, waarin Hooft de desastreu-
zee gevolgen van politieke radicalisering wilde laten zien. Jaren later zou Vondel zijn toneelstuk (iysbreght van Aem-
slelslelopdragenopdragen aan Hugo de Groot, de tegenstander van Maurits. Duits, Van Barlholomeusnaeht, 25-27, 33. 
366 Het navolgende over kerkelijke archieven is geput uit: Vermeulen, Verslag, 14-19; Muller, Feith en Fruin. 
Handleiding,Handleiding, 8-9; Dekker, Kerkelijke archieven; Formsma en Ketelaar, C.id.s, 17-25. 
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dee kerkelijke instellingen van het bisdom Utrecht de oudste bestuursorganisa-
tiess in de Noordelijke Nederlanden waren, bezat de schatkamer van de Utrecht-
see Domkerk samen met haar 'dependances' elders de oudste archieven van 
Noord-Nederlandsee bodem. Omdat Utrecht dankzij de aanwezigheid van de bis-
schoppenn al vroeg een stad van betekenis was, was overigens ook het stadsar-
chieff  aldaar zeer rijk; vandaag de dag bevat het de oudste stedelijke oorkonde. 
Inn 1528 deed de bisschop-elect Hendrik II van Beieren afstand van al zijn we-
reldlijkee macht in Utrecht en het Opper- en Nedersticht ten gunste van Karel 
V,, in ruil voor keizerlijke steun tegen een rivaliserende bisschoppelijke pre-
tendent.. Voor de kerkelijke archiefstukken die betrekking hadden op de we-
reldlijkee rechten van de bisschoppen betekende dit dat zij naar de grafelijke ar-
chievenn in Holland werden overgebracht. Na 1579 werd ten gevolge van de Re-
formatiee ook het bisdom Utrecht opgeheven en werden de kerkelijke bezittin-
genn geseculariseerd. De rechten op deze goederen gingen over op Statencol-
legess en stadsbesturen, die de inkomsten uit de goederen voortaan beheerden 
off  het beheer daarvan uitbesteedden aan particuliere rentmeesters. De nieu-
wee bezitters droegen tevens zorg voor de bijbehorende archieven. Zo behoor-
dee het archief van de abdij van Egmond toe aan het voormalige grafelijke Hof 
inn Den Haag, en kwam het archief van de Sint-Paulusabdij in Utrecht terecht 
opp de Utrechtse Statenkamer. Toegang tot de kerkelijke archieven was in dit soort 
gevallenn even moeilijk te verkrijgen als die tot de Hollandse grafelijkheidsar-
chieven.'77 Vele kerkelijke goederen kregen echter geen nieuwe eigenaar, maar 
werdenn opgeheven en de kerk- en kloostergebouwen afgebroken, zoals de Sal-
vatorkerkk in Utrecht. Ook zijn vele van de oudste kloosters ten gevolge van de 
oorlogshandelingenn tussen Geuzen en Spanjaarden al in de jaren zeventig van 
dee zestiende eeuw vernietigd. Dit lot ondergingen onder andere de abdij van 
Egmond,, die in de tiende eeuw was gesticht en daarmee het oudste Hollandse 
kloosterr was, en het twaalfde-eeuwse nonnenklooster van Rijnsburg; beide ab-
dijenn waren van oudsher sterk verbonden geweest aan het Hollandse graven-
huis,, dat er zijn belangrijke documenten bewaarde en zijn familieleden begroef. 
Verderr zorgden ook maatregelen in het kader van de bisschoppelijke herindeling 
vann 1559 voor de opheffing van bepaalde kloosters, zoals die van het kort na 
12000 gestichte Groningse Bloemhof bij Wittewierum, welke abdij in 1561 werd 
opgeheven,, om in 1566 te worden verwoest.™ 

Dezee vernietiging van middeleeuws erfgoed had tot gevolg dat oudheidkun-
digenn als Buchelius monumentale overblijfselen gingen optekenen, zoals we in 

377 Zit*  daarover Roelevink, 'Bewc/en', 87-88 over de achttiende-eeuwse oudheidkundige Pieler Bondam, ciie 
toestemmingg kreeg tot inzage in de archieven van de Utrecht.se Staten, stad én kapittels; in dezelfde tijd merk-
tee een andere geleerde echter aangaande 'de archiven van den dom of andere capitels' op: 'dog daer is niet bij 
tee komen' (ibidem, 88, noot 33). 
388 De abdij van Egmond werd ten gevolge van oorlogshandelingen verwoest in 1573 (door de Geuzen), die 
vann Rijnsburg in 1574 (door de Spanjaarden). Ook de dertiende-eeuw.se abdij Leeuwenhorst in Holland werd 
verwoestt (1574, door de Geuzen). In Friesland en Groningen verdwenen het twaalfde-eeuwse Klaarkamp (1580 
gesloopt),, het twaalfde-eeuwse Mariëngaarde (1561 opgeheven; vóór 1578 gesloopt), het twaalfde-eeuwse Adu-
ardd (1580 verwoest), en het vroeg-dertiende-eeuwse Bloemhof (1561 opgeheven; 156(» verwoest). De twaalfde-
eeuwsee abdij van Middelburg werd na de confiscatie in gebruik genomen als vergaderzaal van de Zeeuwse Sta-
tenn en de Utrechtse Sint-Paulusabdij kreeg na de secularisatie een nieuwe bestemming als het Hof van Utrecht. 

http://Utrecht.se
http://dertiende-eeuw.se
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hoofdstukk twee hebben gezien. Voor de kerkelijke archieven betekende de af-
braakk van kerken en kloosters dat veel stukken werden vernietigd; overheden 
off  particulieren verpatsten de archivalia vaak als oud-papier aan handelaren. 
Veell  raakte echter ook verspreid, omdat vluchtende geestelijken allerlei hand-
schriftenn uit de archieven en bibliotheken van kerken en kloosters meenamen 
inn een poging ze veilig te stellen. Deze verspreiding heeft er vaak toe geleid dat 
dee stukken uiteindelijk in het bezit kwamen van particuliere verzamelaars of over-
heden.. Dit gebeurde niet alleen met officiële documenten als oorkonden, maar 
ookk met annalen en kronieken die ooit waren vervaardigd in opdracht van kloos-
terss of landsheren en daarom bewaard waren in de kerkelijke archieven of bi-
bliotheken.. Op deze manier leidden de Reformatie en de vernietiging van ker-
kenn en kloosters er uiteindelijk ook toe dat archiefstukken en geschiedwerken 
voorr publiek toegankelijk raakten, langs uiteenlopende wegen onder de aan-
dachtvann geschiedkundigen kwamen en soms zelfs gepubliceerd werden. 

Zoo ontving Dousa van een Haarlemse regent en leenman van de abdij van Eg-
mond,, Willem Heda genaamd,31*  het uit de Egmondse kloosterbibliotheek af-
komstigee perkamenten manuscript met de autograaf van de veertiende-eeuw-
see monnik Wilhelmus Procurator, die de oude kloosterannalen (uit de twaalf-
dee eeuw) had afgeschreven en deze had vervolgd tot en met het jaar 1332.4" Dou-
saa ontving nog twee andere belangrijke Egmondse handschriften van de laat-
stee prior van de abdij van Egmond, Jacob Blondelius, die op zijn vlucht naar de 
stadd Leiden een vijftiende-eeuwse perkamenten codex had meegenomen met 
eenn kopie van het Chronicon Egmundanum (de dertiende-eeuwse Egmondse 
kloosterkroniek)411 en een handschrift met de tekst van de Rijmkroniek die door 
dee grafelijke klerk Melis Stoke aan het begin van de veertiende eeuw was vol-
tooid.422 Dousa's uitgave van Stokes kroniek was de allereerste editie van een 
Noord-Nederlandsee middeleeuwse kroniek, die plaatsvond op grond van zowel 
taalkundigee als oudheidkundige motieven. De redenen om deze in het Mid-
delnederlandss gestelde kroniek uit te geven waren, volgens Dousa in zijn be-
rijmdee voorwoord bij de tekstuitgave, 'eerst, onse Tael ter eeren; / Voorts om 
dee feyten groot van wapenen te leeren / Van onsen GRAVEN coen'.43 Ook waar 
hett ging om de Hollandse Middeleeuwen gingen filologische of taalkundige in-

399 Niet te verwarren met de vroeg-zestiende-eeuwse geschiedschrijver wiens kroniek door Buchelius zou wor-
denn uitgegeven. 
400 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 407. Het manuscript van Procurator bevindt zich tegenwoordig in de Staats-
undd Universitatsbibliothek te Hamburg, Cod. hist. 17. Met aantekeningen van Dousa en Scriverius. 
411 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 138. Tegenwoordig in de Staatsbibliothek te Berlijn, cod. Phillipp. 1891. Met 
aantekeningenn van Dousa en Scriverius. 
422 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 358. Dousa bezat twee handschriften van Stokes kroniek, één van perkament 
enn één van papier, waarvan het papieren exemplaar inmiddels verloren is gegaan. Eén kreeg hij van Blonde-
lius,, de ander uit de nalatenschap van Hadrianus Junius. Het resterende perkamenten manuscript (eind veer-
tiende-eeuws)) wordt tegenwoordig handschrift 'C' genoemd en bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te 
Denn Haag, 128 E 5. Met aantekeningen van Dousa en Scriverius. Burgers, De Rijmkroniek, 343-350 zet uiteen dat 
hett onduidelijk blijf t of Blondelius handschrift 'C' of het nu verdwenen papieren handschrift meenam uit Eg-
mond. . 
433 Stoke, HoUandtsche Riim-kromik, Voorrede (ongepagineerd); Reinders, 'De voorrede van Janus Dousa', be-
vatt een geannoteerde editie van Dousa's voorrede met genummerde verzen, waarnaar hier wordt verwezen: ver-
zenn 57-59. 
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teressee en oudheidkundige belangstelling dus hand in hand.44 In zijn voorwoord 
riepp Dousa andere bezitters van oude handschriften op, die te publiceren, 

[...]]  eer dat deur onkund vet 
(Zulxx alsmen hudendakhs geschieden veeltyts ziet) 
Inn plaets van vuyl-papier, komm' ind' Apteek te raiken, 
Voirr suycker, peper, cruydtom huyskens af te maiken. 

Dee kans was inderdaad groot dat handschriften anders als oud-papier bij de apo-
thekerr terecht kwamen, waar er 'huyskens', puntzakjes van gemaakt werden.15 

Dee handschriftencollectie van Janus Dousa kwam na diens overlijden voor een 
deell  in handen van Scriverius, waaronder ook de belangrijkste annalen en kro-
niekenn uit de abdij van Egmond.4'' De tekst van het Chronicon Egmundanum 
enn van Procurators kroniek zou Scriverius uitgeven in zijn bronnenboek Prin-
cipescipes uit 1650; voor de kroniek van Procurator was dit de editio princeps." Eerder 
hadd Scriverius al eens de eerste uitgave van het Chronicon Egmundanum uit 
16200 vergeleken met zijn eigen manuscript; vervolgens had hij de tekstbezor-
ger,, Andreas Scottus, via Franciscus Sweertius gewezen op een aantal corrupte 
passagess in diens editie.4" Sweertius beschreef Scriverius met enig leedvermaak 
Andreass Scottus' reactie: 'hem heb de faulten gethoont in anonymo Egmon-
dano,, staet en siet gelijck een die in sijn bedde heeft gepist, ende hem is leet 
U.L.. exemplar niet en heeft gehadt.'49 

Inn de periode waarin Buchelius en Scriverius begonnen aan hun antiquari-
schee onderzoek naar het oudere verleden van de Nederlandse Republiek, de 
periodee van het einde van de zestiende tot en met het begin van de zeventiende 
eeuw,, stond het uitgeven van bronnen voor de vaderlandse geschiedenis nog 
inn de kinderschoenen. Dit gold zowel voor oude geschiedwerken als voor ar-
chivalia.. Wat de middeleeuwse annalen en kronieken betreft was de uitgave van 
Meliss Stokes belangrijke Rijmkroniek in 1591 lange tijd een eenzaam hoogte-
punt.. Pas in 1612 volgde een tweede gewichtige bronneneditie, namelijk Fur-
merius'' uitgave van de invloedrijke Hollands-Utrechtse kroniek van Johannes 
Bekaa uit circa 1350 (in combinatie met het vroeg-humanistische geschiedwerk 
vann Wilhelmus Heda uit 1521, dat destijds ongepubliceerd was gebleven). Tot 
enn met 1612 waren er verder nog slechts twee andere Noord-Nederlandse ge-
schiedwerkenn van vóór 1500 in druk verschenen, allebei voornamelijk van lo-

444 Zie ook Dekker, " T he light under the bushel"', 4, 28, 33, 52-54; 203 in het bijzonder over de Stoke-editie. 
455 Reinders, 'De voorrede van Janus Dousa', verzen 373-376. 
466 Dousa had bij testament zijn boeken en handschriften vermaakt aan zijn zoon Theodoras (Dirk van der 
Does,, 1580-1663). Scriverius, die de kinderen van Dousa goed kende, moet de oudheidkundige handschriften 
vann Theodorus hebben gekregen of geleend. Zie ook Heesakkers, 'Petrus Scriverius', 116, n. 22 (citaat uit Dou-
sa'ss testament in verband met de poëticale handschriften van Dousa, die eveneens in het bezit van Scriverius 
zijnn gekomen en in 1609 door de laatste werden uitgegeven). 
477 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 407 vermeldt als editio princeps de integrale uitgave door Antonius Matthaeus 
inn 1700. 
488 Sweertius aan Scriverius, [6]-9-1620; zie ook Scottus aan Scriverius, 13-9-1620. Scottus had een wat jonger 
handschriftt (eind-vijftiende-eeuws) van het Chronicon Egmundanum gebruikt: tegenwoordig in de Koninklij -
kee Bibliotheek te Brussel, hss. 6405-6407, fol. 57r-73v. 
499 Sweertius aan Scriverius, [6]-9-1620. 
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kalee betekenis: Heribert Rosweyde publiceerde in 1583 een vijftiende-eeuws 
kloosterkroniekjee uit Hulsbergen, en Johannes Pontanus in 1611 een door het 
humanismee beïnvloede beschrijving van Amsterdam uit het einde van de vijf-
tiendee eeuw/'" Na 1612 vormde Franciscus Sweerüus' verzameleditie uit 1620 
eenn derde hoogtepunt, met één van de oudste verhalende bronnen voor de 
geschiedeniss van Holland, het Chronicon Egmundanum, en met de eind-vijf-
tiende-eeuwsee Hollandse kroniek van Johannes a Leydis, die van grote invloed 
opp Aurelius' Divisiekroniek was geweest. Voor het overige verscheen er tussen 
16122 en 1643, het jaar waarin Buchelius' nieuwe editie van de werken van Beka 
enn Heda werd uitgegeven, niet veel bijzonders." Wanneer we als volgend 'ijk-
jaar'' 1663 nemen, het jaar waarin Scriverius' editie van het oude Goudse kro-
niekjee verscheen, kunnen we vaststellen dat in de periode 1643-1663 alleen de 
nieuwee editie is uitgegeven van het aan de vijftiende-eeuwse drukker Jan Vel-
denerr toegeschreven Hollandse kroniekje (dat al in 1480 in Utrecht was ge-
drukt)) , in 1650 verzorgd door Marcus Zuërius Boxhorn in samenwerking met 
Scriverius.52 2 

Ditt alles betekende dat in Buchelius' en Scriverius' tijd verscheidene anna-
lenn en kronieken niet in druk voorhanden waren die tegenwoordig van enige 
historischee waarde worden geacht, zoals de twaalfde-eeuwse Annales Egmun-
denses,, de oudste Egmondse annalen die nog voorafgingen aan het Chronicon 
Egmundanum,™™ en het vervolg daarop, de eerdergenoemde veertiende-eeuw-
see kroniek van Wilhelmus Procurator, totdat die in 1650 door Scriverius werd 
uitgegeven.. Ook de dertiende-eeuwse kroniek uit het Groningse klooster Bloem-
hofvann de daar verblijvende abten Emo en Menko was onuitgegeven.54 Van de 
onuitgegevenn jongere geschiedwerken kunnen worden genoemd de Holland-
see kronieken van een anonieme schrijver, die zich een 'Clerc uten laghen lan-
den'' noemde, en van Claes Heynenzoon alias heraut Beyeren, beide geschre-

500 Dit blijk t uit de bestudering van Carasso-Kok, Repertorium (nr. 183. Kroniek van het fraterhuis te Hulsber-
gen,, gedeeltelijk door Rosweyde uitgegeven in Antwerpen in 1583 en opnieuw in 1621; nr. 212, Descriptio op-
pidii  Amstelodamensis, door Pontanus uitgegeven in Amsterdam in Uil 1). 
511 Bestudering van Carasso-Kok, Repertorium levert voor de periode 1612-1643 uitgaven van de volgende ge-
schiedwerkenn op (waarvan enkele notabene na 1500 waren geschreven): nr. 372, Chronica Montis Sanctae Ag-
netiss en nr. 210, Continuatie» ad chronicon Montis Sanctae Agnetis (beide vijftiende eeuw), in Antwerpen in 
16211 gezamenlijk uitgegeven door Heribert Rosweyde; nr. 98, Vriesche Aenteyckeninge (vijftiende eeuw) en 
nr.. 224, Edujongama's annales en memoires (nb. begin zestiende-eeuws), in Franeker in 1622 gezamenlijk uit-
gegevenn door Pierius Winsemms; nr. 310,Johannes Placentitis' Catalogus omnium antistitum Tungarorum, Tra-
iectensiumm ac l.eodiorum [...] (editiopnnceps 1529), in Leiden/Amsterdam in 1633 uitgegeven door Marcus Zuë-
riuss Boxhorn; nr. 246, Gedicht op de verwoesting van Egmond (veertiende eeuw), in Alkmaar in 1637 uitge-
gevenn door Antonius Hovaeus; nr. 276, Henrick Ftoriszoons Verhaal over het instorten van de Sint-Pieters-kerk-
torenn te Leiden (nb. begin zestiende-eeuws), in Leiden in 1641 uitgegeven door Jan Jansz Orlers. 
522 Ook dit werd vastgesteld aan de hand van Carasso-Kok, Repertorium, nr. 317. Daarnaast verscheen in 1644 
nogg een uitgave van een ongedateerd gedicht op Floris V (ibidem, nr. 247), opgenomen in Boxhorns nieuwe 
editiee van de zestiende-eeuwse Zeeuwse kroniek vanjohan van Reygersberch (editio princeps 1551). 
533 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 111. Het originele manuscript van deze Egmondse kloosterannalen is begin 
zeventiendee eeuw onder verder onbekende omstandigheden in Londen terechtgekomen, waar het zich tot op 
dee dag van vandaag bevindt (Gumbert, 'Een en ander', 55, n. 2-3). Het Chronicon Egmundanum betrof een 
bewerkingg van deze annalen. Rond 1332 kopieerde Wilhelmus Procurator de originele kloosterannalen, om 
diee vervolgens voort te zetten tot zijn eigen tijd. 

544 Carasso-Kok, Repertorium, nrs. 225 (Emo), 333 (Menko). 
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venn in de vroege vijftiende eeuw." Een grote 'edidegolf van middeleeuwse ge-
schiedwerkenn zou pas plaatsvinden rond 1700, voornamelijk dankzij het werk 
vann een kleinzoon van Johannes Pontanus, de hoogleraar rechten in Utrecht 
enn Leiden Antonius Matthaeus, die over een deel van de handschriften van Scri-
veriuss kon beschikken."" Heiligenlevens, die bij ontstentenis van annalen of kro-
niekenn de belangrijkste verhalende bronnen vormen voor de periode vóór het 
eindee van de tiende eeuw in de Zuidelijke, en vóór de twaalfde eeuw in de Noor-
delijkee Nederlanden, werden in groten getale in de Zuidelijke Nederlanden uit-
gegevenn door Heribert Rosweyde en zijn navolgers, maar men beschouwde deze 
levenss over het algemeen niet als bruikbare historische bronnen. Wat uit de Zui-
delijkee Nederlanden afkomstige annalen en kronieken betreft was de situatie 
overigenss niet veel anders: er waren in Buchelius' en Scriverius' tijd een aantal 
vann deze geschiedwerken in druk voorhanden, maar belangrijke bronnen als 
hett oudste 'Nederlandse' geschiedwerk, de tiende-eeuwse kroniek van de ab-
dijj  van Lobbes door Folcuïnus, waren onuitgegeven, evenals bijvoorbeeld Jacob 
vann Maerlants beroemde Spiegel Historiael uit de dertiende eeuw en het veer-
tiende-eeuwsee vervolg daarop van Lodewijk van Velthem, of de Brabantse kro-
niekenn van Jan van Heelu uit de dertiende eeuw, Jan van Boendale uit de veer-
tiendee eeuw en Edmond de Dinter uit de vijftiende eeuw."7 

Voorr Noord-Nederlandse geschiedwerken uit de periode van het vroege hu-
manismee gold dat een redelijk aantal werken al in die tijd zelfwas uitgegeven.'8 

Tochh waren vele andere werken ongepubliceerd gebleven, bijvoorbeeld van Jan 
vann Naaldwijk, Reinier Snoy, Wilhelmus Heda en enkele verhandelingen van 
Corneliuss Aurelius. De uitgave van een deel van deze teksten was destijds ver-
hinderdd door het succes van wel verschenen geschiedwerken, die de markt had-
denn verzadigd.3'' Maar in deze periode zal men regelmatig ook meer prijs heb-
benn gesteld op het bezit van een handschrift dan op dat van een gedrukte tekst, 
voorall  wanneer het ging om manuscripten met ingekleurde afbeeldingen van 
bijvoorbeeldd wapenschilden.15" 

Zowell  voor de middeleeuwse als voor de vroeg-humanistische geschiedschrij-

555 Carasso-kok, Ref/rrtorium, nr. 202 (deClerc); zie Verbij-Schillings, Beeldvorming, 293-304 voorde handschriften 
vann heraut Beyeren. 
566 Carasso-Kok, Repertorium, nrs. 118, 130, 137-138, 148, 157, 208, 225, 234, 236, 259, 289, 297-299, 303-304, 
307,, 315, 317, 323, 333, 335, 369, 404, 407, 412 zijn alle door Matthaeus uitgegeven. 
577 Zo blijk t uit 'Verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden'. Wel uitgegeven waren ondermeer de 
bekendee twaalfde-eeuwse wereldkroniek van Sigebertus Gernblacensis, in Parijs (diverse edities) en Antwerpen 
16088 (door Aubertus Miraeus); het twaalfde-eeuwse werk van Galbertus Brugensis, in Parijs (diverse edities) en 
Bruggee 1642 (door O. Vredius); verscheidene vecrtiende-eeuwse Henegouwse kronieken en vijl tiende-eeuwse 
Bourgondischee kronieken waren in Frankrijk uitgegeven (o.a. van Jacques de Guise,Jean de Froissard, Olivier 
dee la Marche - deze ook in Brussel 1616en Leuven 1645 - en Philippe de Commines). Zie 'Verhalende bron-
nenn uit de Zuidelijke Nederlanden' en De Wind, Bibliotheek. 
588 Bijvoorbeeld Gerard Gelden houwers Zeeuwse en Gelderse geschiedenis (in 1514, 1520 en 1530), de Divi-
siekrimiekvansiekrimiekvan Cornelius Aurelius (1517), de Hollands-Gelderse geschiedenis van Willem Hermans/ (1517), Ha-
drianuss Barlandus' geschiedenis van de Hollandse graven (1519-1520) en Lambertus Hortensius' Utrechtse ge-
schiedwerkk (1546). 
599 Tilmans, Aurelius, 59. 
600 Tilmans, 'De Trojaanse mythe voorbij', 205 beschrijft hoe het eind-vijftiende-eeuwse handschrift van de Kat-
tendijke-kroniek,, dat aanvankelijk was bestemd voor de drukpers, onuitgegeven bleef en toen werd opgewaar-
deerdd door de toevoeging van illustraties. 
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vingg gold kortom dat zeker tót het einde van de zeventiende eeuw de bekend-
wordingg voor een groot deel nog steeds op basis van handschriften plaatsvond. 
Annalen,, kronieken en historiën circuleerden in oude manuscripten of recen-
teree afschriften onder geleerden; de bereidheid elkaar waardevolle en soms zelfs 
onvervangbaree handschriften uit te lenen was over het algemeen opvallend groot. 
Bucheliuss en Scriverius verwierven in de loop der jaren zelf een flink aantal be-
langrijkee handgeschreven geschiedwerken en bouwden goede contacten op met 
bezitterss van ander interessant en nog niet gepubliceerd materiaal. 

Tenslottee begonnen vanaf de zeventiende eeuw ook uitgaven van archief-
stukkenn incidenteel te verschijnen. De sporadische zeventiende-eeuwse edities 
werdenn niet voorbereid aan de universiteit, waar men zich, zoals we in hoofd-
stukk drie hebben gezien in het geval van Leiden, concentreerde op het uitge-
venn van klassiek bronnenmateriaal, zoals Romeinse inscriptieverzamelingen. Uit-
gavenn van archiefstukken verschenen op initiatief van overheden en van parti-
culieree oudheidkundigen. De Statencolleges of stadsbesturen laveerden voort-
durendd tussen angst voor openbaarheid van de archieven en een behoefte aan 
uitgavenn van documenten die de positie van deze overheden konden verstevi-
genn - getuige de opdrachten aan Hadrian us Junius en Jan van Hout. Ook wa-
renn uitgaven nodig van stukken die regelmatig werden geraadpleegd in de recht-
spraak.611 De uitgaven werden doorgaans verzorgd door al dan niet praktiserende 
juristen.. In hun rechtspraktijk kwamen zij voortdurend in aanraking met oude 
stukken,, en in het geval zij een ambtelijke of bestuurlijke functie bekleedden, 
haddenn zij vaak tijdens hun academische opleiding kennis gemaakt met dit soort 
bronnen.. Ofschoon het onderwijs aan de rechtenfaculteit officieel geheel was 
gerichtt op de bestudering van Romeinse rechtsteksten, werd er namelijk zelfs 
inn Leiden toch wel enige aandacht besteed aan de bestudering van het inheemse 
recht.. De universiteitscuratoren lieten hun juridische faculteit herhaaldelijk we-
tenn dat zij de rechtenstudenten goed voorbereid wilden zien op de uitoefening 
vann hun toekomstige beroep, waarbij zij te maken zouden krijgen met zowel het 
Romeinsee recht als het geschreven en ongeschreven gewoonterecht.6- Hoewel 
dezee wens gedurende de zestiende en zeventiende eeuw al met al niet bepaald 
overtuigendd werd vervuld,,s:t was er bij tijd en wijle, afhankelijk van de persoon-
lijk ee voorkeur van docenten, inderdaad sprake van colleges over het Holland-
see leenrecht en werd er ad hoc wel enige aandacht geschonken aan de rechts-
praktijkk en aan vergelijkingen tussen het Romeinse en het inheemse recht."4 Dit 

611 Roelevink, 'Bewezen', 86: 'Telkens moest worden afgewogen of het nut van een uitgave opwoog tegen het 
politiekee gevaar.' 
622 Pas in 1809 werd de gelding van het Romeins recht (dat tot die tijd 'subsidiair' was, dat wil /eggen werd 
toegepastt in hel geval er geen inheems recht gesproken kon worden) in Nederland definitief afgeschaft. Van 
denn fiergh, Spruit en Van de Vrugt, Rechtsgeleerd Vtrechl, 10-11. 
633 Van den Bergh, Spruit en Van de Vrugt, Rechtsgeleerd Utrecht, 10, 12-13; Ashmann, Colkgia, 253-255. 
644 Woltjer, De Leid.se universiteit, 31-33; Leidse universiteit 400, 87. Ook publiceerden sommige Leidse hoogle-
rarenn wel eens een handboek met betrekking tot het inheemse recht; Ashmann, Collegia, bespreekt een aantal 
vann de/e publicaties, namelijk: 21-23, Meruia's Synopsis praxeos civilis, Maniere van procederen (1592; Meruia ge-
bruiktee dit boek zelfs als handboek bij zijn privaatcolleges); 100-101, Bronchorsts Methodusfeudorum (1613; niet 
gebruiktt bij de colleges); 139-140, Tunings Institutionum luris civilis /.../ com mentanus (1618); zie ook 42-44, over 
hett college over het Hollandse leenrecht van Cornelis de Groot. 

http://Leid.se
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rechtt kon worden bestudeerd op grond van middeleeuwse wetsteksten en an-
deree juridische documenten.'" Door de bestudering van dit soort bronnen werd 
onderr juristen een belangstelling voor de middeleeuwse geschiedenis en oud-
hedenn aangemoedigd, aangezien kennis daarvan nodig was om deze teksten juist 
tee kunnen interpreteren. Ook de belangstelling voor de ontwikkeling van de 
volkstaall  werd aangemoedigd. Niettemin zou dit pas in de achttiende eeuw lei-
denn tot een vloed aan uitgaven van niet-verhalende bronnen uit de Middel-
eeuwen."'' De belangrijkste activiteiten van vóór die tijd vonden plaats in Ant-
werpen,, waar Aubertus Miraeus een serie oorkondenboeken uitgaf; Buchelius 
raaktee bij dit project betrokken, zoals we in hoofdstuk twee hebben gezien. 

Dee geschetste omstandigheden op het gebied van bibliotheken, archieven en 
bronnenuitgavenn maakten dat het succes van onderzoek naar het vaderlandse 
verledenn voor een zeer groot deel afhing van de connecties van geschiedbeoe-
fenaarss met andere geschiedschrijvers en antiquaren, met bezitters van grote 
bibliothekenn en zeldzame handschriften, met particuliere bezitters van inte-
ressantee familie- en heerlijkheidsarchieven en met overheidspersoneel bij de ar-
chieven.. In de vorige twee hoofdstukken en in deze paragraaf zijn de geleerde 
connectiess van Buchelius en Scriverius hier en daar al aan de orde gekomen, 
onderr andere waar het ging om contacten met archiefbewaarders. In het na-
volgendee zal dieper worden ingegaan op hun oudheidkundige corresponden-
tienetwerken. . 

Eenn aardige invalshoek voor de reikwijdte van hun connecties met andere ge-
schiedkundigenn vormt een brief uit 1615 of 1616 van Buchelius aan Janus Gru-
terus."77 Buchelius gaf in deze brief zijn Heidelbergse correspondent een over-
zichtt van recentelijk in de Republiek verschenen publicaties over het verleden 
vann de Nederlanden. Daarmee biedt hij ons in de eerste plaats een interessan-
tee momentopname van de ontwikkelingvan de Nederlandse geschiedschrijving 
aann het begin van de zeventiende eeuw. Bovendien valt op dat bij het verschij-
nenn van alle in deze brief genoemde gewestelijke en stedelijke geschiedwerken 
ofwell  Buchelius ofwel Scriverius, en soms zelfs Buchelius en Scriverius tegelij-
kertijd,, een zekere rol hebben gespeeld. 

Eenn brief over  geschiedschrijving rond 1615 

Inn zijn aan Janus Gruterus gerichte brief uit 1615 of 1616 maakte Buchelius een 
duidelijkk onderscheid tussen de werken over de Opstand van de Verenigde Pro-
vinciënn en de provinciale of stedelijke geschiedwerken. Gruterus had kennelijk 
naarr werken over de Nederlandse Opstand geïnformeerd, want Buchelius be-

655 Zie de opmerking van Grotius, Inteidinge tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid, xxviii : 'Uit de Roomsche regh-
tenn heb ik hier ingesteld, 'tgeende bij ons in gebruike is [...]: waar by ik heb gevoegd ons eigen recht, voor zoo 
veell  hetzelve my was bekent door de oude handvesten, vonnissen en andere bewyzen.' 
666 Zie over de vele achttiende-eeuwse edities Roelevink, 'Bewezen'. 
677 Buchelius aan Gruterus, [na maart 1615/begin 1616]. 
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gonn zijn brief met een verwijzing naar de recente geschiedschrijving over 'de ver-
richtingenn van onze Staten', namelijk de Staten-Generaal."8 De publicaties over 
dee oorlog tegen Spanje waren vrijwel de enige zeventiende-eeuwse geschied-
werkenn waarin een 'nationale', dat wil zeggen 'intergewestelijke' beschrijving werd 
gegevenn van het gezamenlijke verleden van de Verenigde Provinciën, die 'de Ne-
derlanden'' of zelfs 'Nederland', en in Latijnse teksten Germania Inferior of Belgi-
umum werden genoemd.m Verschillende Statencolleges, met name de Staten-Ge-
neraall  en de Staten van Holland, initieerden of subsidieerden sinds het einde 
vann de zestiende eeuw onderzoek naar de wordingsgeschiedenis van de Repu-
bliek.. De hieruit voortvloeiende Nederlandstalige en Latijnse publicaties waren 
gerichtt op binnenlands en buitenlands publiek. Dit soort geschiedwerken dien-
dee de Opstand tegen de Spaanse landsheer en het bestaansrecht van de Repu-
bliekk te verdedigen. Ook hechtten de Statenleden belang aan een officiële ge-
schiedschrijvingg over de Opstand omdat de bestuurlijke elite, die meer en meer 
uitt geschoolde humanisten bestond, behoefte had aan didactische geschied-
werkenn op het gebied van politiek en oorlogsvoering naar het voorbeeld van het 
werkk van Thucydides, Tacitus en andere klassieke historici. 

InIn 1615-1616 was de prille geschiedenis van de Republiek inmiddels van ver-
schillendee kanten historisch belicht. Buchelius raadde Gruterus alvast de nog te 
verschijnenn 'complete geschiedenis van de Nederlandse onlusten' aan van Hugo 
dee Groot, de advocaat-fiscaal van het Hof van Holland en pensionaris van Rot-
terdam.7""  Op voorspraak van Van Oldenbarnevelt was De Groot sinds 1601 bij zijn 
geschiedschrijvingg door de Staten van Holland ondersteund met geldsommen, 
zijj  het dat zij hem niet wensten aan te stellen tot hun officiële, dat wil zeggen jaar-
lijk ss bezoldigde, historiograaf. In 1612 hadden de Hollandse Staten echter ge-
weigerdd zijn inmiddels voltooide geschiedwerk te laten publiceren. We weten niet 
hoee de tekst er toen uitzag. Mogelijk had de weigering te maken met de groei-
endee politiek-religieuze spanningen van de Bestandsjaren en De Groots reflec-
tiee daarop; de Staten waakten er wellicht voor de toestand op scherp te zetten. 
Sindsdienn werkte De Groot aan een nieuwe versie.71 Ook verwees Buchelius Gru-
teruss naar de politiek eveneens gevoelig liggende deelstudie van Johannes Meur-
sius,, die evenals De Groot een connectie met Van Oldenbarnevelt had, over Al-
va'ss regime en het Twaalfjarig Bestand. Meursius had hieraan vanaf 1611 gewerkt 
inn opdracht van de Staten-Generaal, tegen een honorarium. Zijn werk was ver-
schenenn in 1612. Het streek het contraremonstrantse kamp tegen de haren in, 
zodatt Meursius op verzoek van de Staten-Generaal in 1614 de inhoud moest her-

688 Ibidem: 'Res gestat' Ordinum nostrorum'. 
699 De laatste aanduidingen waren afgeleid van het klassieke (iermania Inferior en Gallia Belgica uil de Romeinse 
tijd.. Zie bijvoorbeeld de opdracht van Smetius, Oppidum Batavorum, seu Noviomagum, *2r, aan de Staten van de 
'L'nitarumm Inferioris Germaniae Provinciarum' (1644/1645). 'Belgium' was vaak van toepassing op de geza-
menlijkee Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, zie bijvoorbeeld de titel van Sweertius' Rerum Brlgicarum an-
natesnates chronici et historici (1620); maar toch ook wel eens op de Noordelijke Nederlanden alleen, zie bijvoorbeeld 
dee titel van De Groots Annates et histxmae de rebus Belgiris (1657), hetgeen in 1681 werd vertaald als Nederlandtsche 
jaerboekenjaerboeken en historiën. Zie ook Haitsma Mulier, 'Het begrip "vaderland"'. 
700 Buchelius aan Gruterus, [na maart 1615/begin 1616]: 'historiam integram Rerum tumultuum Belgicorum'. 
711 Grotius, Annates et hisloriae; zie over hem Bell, 'Hugo Grotius: historian', hoofdstuk 1. 
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zien.. Daaraan voegde Buchelius nog toe het boek uit 1613 over de totstandko-
mingg van het Twaalfjarig Bestand van Dominicus Baudius, die ooit advocaat bij 
hett Hof van Holland was geweest, en die eveneens sinds 1611 in opdracht van de 
Staten-Generaall  had gewerkt. Baudius had bij de Staten-Generaal langdurig aan-
gedrongenn op een aanstelling tot hun officiële historiograaf, maar tevergeefs, want 
evenalss Meursius kreeg hij slechts een honorarium. In 1613 was hij overleden.'-

Daarmeee had Buchelius alle recente, min of meer officiële geschiedwerken 
overr de Opstand besproken. Nooit voltooid was het overzichtswerk over de Op-
standd van Paullus Meruia, die, nadat hij op eigen kracht een gedeelte had ver-
vaardigdd en aangeboden aan de Staten-Generaal, in 1598 door dat college was 
aangesteldd tot officieel historiograaf. Meruia's handschrift was kwijtgeraakt na 
zijnn overlijden in 1607.7:' Het in 1595 voor het eerst verschenen werk van de in 
Utrechtt geboren en in Holland werkzame notaris Pieter Bor werd door Buchelius 
niett vermeld in zijn brief aan Gruterus, waarschijnlijk omdat het Nederlands-
taligg was en niet tot het genre van de historia behoorde. Dit werk betrof een uit-
gavee van documenten en een registratie van gebeurtenissen uit de oorlog te-
genn Spanje, alles door Bors eigen commentaar aaneengeregen tot een lopend 
verhaal,, maar toch in de eerste plaats bedoeld als een jaarsgewijs geordend na-
slagwerkk voor de toekomstige geschiedschrijvers van de Opstand. Bor had van 
dee Utrechtse en Hollandse Staten toegang verkregen tot hun archieven, en ook 
viaa zijn zwager, die griffier was bij het Hof van Holland, had hij de beschikking 
overr de nodige stukken. Hij ontving van de Staten van Holland vanaf 1615 een 
jaarlijkss inkomen en verkreeg later een sinecure in de vorm van een aanstelling 
tott rentmeester-generaal van Noord-Holland.71 Verder werden ook de 'memo-
riën'' of 'commentariën' over de Opstand van Emanuel van Meteren, consul van 
dee Nederlandse kooplieden in Londen, niet door Buchelius genoemd in zijn 
brief.. Ook dit werk bestond uit chronologisch geordende documenten en eigen 
aantekeningen,, waarvan de auteur hoopte dat ze een toekomstig geschied-
schrijverr van nut zouden zijn. Dit werk was vanaf 1593 verschenen in het Duits, 
Engelss en Latijn, en vanaf 1599 ook in het Nederlands, onder groot bezwaar 
vann de Hollandse en Utrechtse Staten en de Staten-Generaal tegen de inhoud. 
Inn 1614, kort na Van Meterens dood, werd een door de Staten-Generaal geau-
toriseerde,, Nederlandstalige versie uitgegeven.75 

Vervolgenss ging Buchelius in zijn brief aan Gruterus in op het soort geschiedwerken 
waarr hij zelfde meeste affiniteit mee had: de gewestelijke en stedelijke geschie-
denissenn (singularumprovinciarum imo civitatum historiae) die, naar zijn zeggen, da-
gelijkss van de pers rolden. Dit was wat al te sterk uitgedrukt, maar inderdaad was 

722 Meursius, Rerum Relgicarum liber unus en idem, Return Belgicarum libri  qualuor; Baudius, Libri tres de fnduciis 
bellibelli lielgici. Zit' over hen Haitsma Muiier, [{epertonum, nrs. 36 (Baudius) en 334 (Meursius). 
733 Haitsma Muiier, Repertorium, nr. 332; Haak, Paullus Meruia. 
744 Haitsma Muiier, Repertorium, nr. 75;Janssen, 'Pieter Bor'; idem, 'A "Trias Historica"'. 
755 Haitsma Muiier, Rsf>ertonum, nr. 333; Biutnmel, 'Emanuel van Meteren'; Janssen, 'A "Trias Historica"'; Week-
houi,, Boekenrensuur, 35. De werken van Everard van Reyd en P.C Hooft over de Opstand verschenen pas vanaf 
162tii  respectievelijk 1642. Beide werken waren Nederlandstalig, maar Hoofts SWoWlandsrhe histoonev was naar 
inhoudd en stijl een regelrechte Tacitusimitatie. 
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err aan het begin van de zeventiende eeuw in de Republiek sprake van een plots 
opwellendee stroom van streek- en stadsgeschiedenissen, die dus door Buchelius 
interessantt genoeg samengenomen en apart van de contemporaine en 'nationale' 
geschiedschrijvingg over de Opstand werden besproken. De regionale en lokale 
geschiedbeoefeningg werd gestimuleerd door de nieuwe politieke zelfstandigheid 
vann gewesten en steden binnen het staatsbestel van de Republiek. Buchelius' brief 
uitt 1615-1616 laat zien hoe op dat moment de stand van zaken er voorstond op 
hett gebied van de Nederlandse streek- en stadsbeschrijvingen, die in dit schrij-
venn overigens nu eens descriptio, dan weer historia werden genoemd. Buchelius 
schreeff  Gruterus dat over de geschiedenis van Friesland reeds veel was gepubli-
ceerd,766 maar dat de ereprijs beslist uitging naar het geschiedwerk {historia) van 
Ubboo Emmius dat op het punt stond voltooid te worden (en uiteindelijk zou ver-
schijnenn in 1616). De Amsterdammers hadden inmiddels hun eigen historicus, zo 
vervolgdee Buchelius, en ook van Leiden en Hoorn waren inmiddels beschrijvin-
genn voorhanden, en wel in de volkstaal {descriptiones vernacula lingua) - waarmee 
Bucheliuss doelde op het werk van achtereenvolgens Johannes Pontanusjan Or-
lerss en Theodorus Velius (uit 1611, 1614 en 1604). Verder meldde Buchelius dat 
Scriveriuss een beschrijving van Haarlem voorbereidde, en een niet met name ge-
noemdd persoon één van Dordrecht. Dat kan Gerard Vossius zijn geweest, die ooit 
gegevenss over de geschiedenis van zijn geboorteplaats van Buchelius kreeg toe-
gestuurd,777 of, waarschijnlijker nog, Wouter van Gouthoeven, die een nooit ge-
publiceerdee beschrijving van Dordrecht heeft vervaardigd.™ 

Bucheliuss merkte tenslotte nog op dat Paullus Meruia helaas was overleden 
voordatt de Gelderse geschiedenis {historia), waaraan deze sinds 1597 had ge-
werktt in opdracht van de Staten van Gelre, was afgekomen. Hij betwijfelde ern-
stigg of diens opvolger Luntius dit werk alsnog zou voltooien.7-1 Ookjacobus Eyn-
diuss 'Batavus', die geruime tijd bezig was geweest met voorbereidingen voor een 
Zeeuwsee geschiedenis {historia), was voortijdig overleden, zo besloot Buchelius 
zijnn overzicht."" Hiermee had hij ongeveer alle stadsbeschrijvingen en gewestelijke 
geschiedwerkenn waarin streekbeschrijvingen waren opgenomen opgesomd, voor-
zoverr ze in 1615-1616 voorhanden of - vooralsnog - gestrand waren. Het lof-
dichtt van P.P. Koek op Enkhuizen uit 1603 noemde hij niet, noch Samuel Amp-
zingss stedendicht op Haarlem uit 1616 of dat van Cornelis Plemp op Amster-
damm uit hetzelfde jaar. De laatste werken waren misschien nog niet uit toen Bu-
cheliuss zijn briefschreef, maar het negeren van Kocks stedendicht kan aange-
venn dat Buchelius dit genre het predicaat 'geschiedschrijving' onwaardig acht-

766 Aan de namen van de bedoelde auteurs maakte Buchelius verder geen woorden vuil, eerder had hij Gru-
teruss al op de hoogte gesteld van zijn bedenkingen tegen de bezigheden van Bcrnardus Furmerius. 
777 Blijkens Rademaker, Leven en werk, zijn er echter geen aantekeningen voor een dergelijke beschrijving van 
Vossiuss bewaard gebleven. 
788 Van der Aa, Hiographisrh woordenboek VII , 424 schrijft Van Gouthoeven een 'Boecxken: vervattende de Be-
schrijvinghee ende Chronijcxken der stede Dordrecht' toe. 
799 Later schreef Buchelius aan Pontanus, [vóór 19-5-1633], dat Luntius 'in colligendis et coacervandis mo-
numentiss quarn scribendo vir nielior', 'beter in het verzamelen en ophopen van bronnen was dan in het schrij-
ven'.. Merula's werk zou inderdaad pas in 1639 worden voltooid door Pontanus, in opdracht van de Gelderse 
Staten.. Zie ook Van Schevichaven. 'De wording der Historia Gelrica'. 
800 Dit werk zou in 1634 op last van de Staten van Zeeland alsnog worden uitgegeven. 
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te.KII Buchelius ging ook voorbij aan de Batavia van Hadrianus Junius en Janus 
Dousa'ss Batavioe Hollandiaeque annaks, maar deze werken waren dan ook alwreer 
zo'nn dertig respectievelijk vijftien jaar eerder verschenen.N-

Bucheliuss en Scriverius hebben bij de voorbereidingen voor alle door Bu-
cheliuss vermelde gewestelijke en stedelijke geschiedwerken een zekere rol ge-
speeld.. In het hiernavolgende zal nader worden ingegaan op de aard van hun 
betrokkenheidd bij het werk van de genoemde auteurs en van enkele geschied-
schrijverss uit de periode na 1615-1616. 

Dee 'communicatio' met gewestelijke geschiedschrijvers 

Inn de zestiende en zeventiende eeuw verschenen verschillende gewestelijke ge-
schiedenissenn en streekbeschrijvingen, sommige in opdracht van een Staten-
college,, sommige op particulier initiatief. Het waren de Statencolleges van Hol-
land,, Zeeland, Friesland en Gelre die vanaf het einde van de zestiende eeuw en-
kelee malen geschiedschrijvers een officiële opdracht verstrekten om het oude-
ree verleden van het gewest te boek te stellen.*' Daarnaast boden particuliere 
auteurss hun werk vaak met succes bij de Staten aan, zoals Scriverius die een kost-
baree vergulde 'kop' mocht ontvangen voor de dedicatie van zijn verzameling 
vroeg-zestiende-eeuwsee streekbeschrijvingen in Batavia illustrata. Uit de streek-
gebondenn publicaties blijkt dat geleerden hun gewest wensten te onderschei-
denn door te wijzen op de regionale historische ontwikkeling sinds de Oudheid 
enn Middeleeuwen, waarbij de aandacht onder andere uitging naar de wor-
dingsgeschiedeniss van de gewestelijke territoria. De gewestelijke geschied-
schrijverss gingen doorgaans te werk naar het model van de humanistische cho-
rografie,, die in de omringende landen al sinds lange tijd opgeld had gedaan 
enn in de Noordelijke Nederlanden in het begin van de zestiende eeuw was geïn-
troduceerd.. In tegenstelling tot in Italië, het Duitse keizerrijk en Engeland kwam 
inn de Nederlanden echter geen plan van de grond voor een 'nationale' bun-
delingg van gewestelijke geografisch-historische beschrijvingen. 

811 Beschrijving van Fnkhuizen, door ecu verder onbekende P.P. Koek: Nijhoff, Riblwgraphie, nr. 161; beschrijving 
ranran Amsterdam, door Cornelis Plemp, een katholieke advocaat: Nijhoff, liibüographie, nr. 249. Over Samuel Amp-
zingg en Buchelius' oordeel over diens stadsbeschrijvingen volgt op p. 191 meer. 
822 De enige eveneens vóór 1616 verschenen stadsbeschrijvingen die door Buchelius niet werden vermeld, wa-
ren:: een korte beschrijving van Deventer door G. Sylvanus, rector van de Latijnse school in die stad, uit 1609 
(Jappee Alberts en Van der Steur, Handleiding, 30; Haitsma Muiier, Repertorium, nr. 463 beschrijft een editie uit 
1714,, waarbij opgemerkt wordt: 'een mogelijke zelfstandige uitgave uit 1616 [!] is door ons niet teruggevon-
den');; en een /eer korte beschrijving van Franeker door de plaatselijke predikant S.G. Vomelius, in 1613 uil-
gegevenn samen met Vomelius" vertaling van werk van Sailustius (Haitsma Muiier, Repertorium, nr. 499). 
833 Tijdens het leven van Buchelius en Scriverius waren de volgende officiële historiografen, met de opdracht 
hett oudere verleden te beschrijven, actief: in Holland was Hadrianus Junius opgevolgd door Janus Dousa (1585) 
enn PieterCorneiis/.n Bockenberg (door de Staten in 1586 aangesteld als historiograaf naast Dousa); pas in 1642 
kwamm er een nieuwe gewestelijke historiograaf, Matthaeus Vossius, die tegelijkertijd in dienst van Zeeland werk-
tee (in 1646 opgevolgd door Isaac Vossius). In Gelre was Paullus Meruia in dienst genomen (1597. opgevolgd in 
16077 dooi Johannes Luntius en in 1621 door Johannes Pontanus). Van de overige gewesten had alleen Fries-
landd historiografen met een dergelijke opdracht in dienst: Suffridus Petrus (1590, opgevolgd in 1597 door Ber-
narduss Furmerius. in 1616 door Pierius Winsemius, en in 1644 door Simon Abhes Gabbema). 
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Dee Nederlandse chorografen combineerden vaak, zoals Hadrianus Junius zich 
datt ooit had voorgenomen en vader en zoon Janus Dousa dat in hun proza-an-
nalenn hadden gedaan, een gewestelijke chorografische 'inleiding' met een chro-
nologischh opgezet vervolg waarin de daden van de achtereenvolgende landsheren 
centraall  stonden. In deze chorografische 'inleidingen' stond zowel de oude als 
dee eigentijdse gedaante en bewoning van streken en plaatsen centraal. Alles werd 
beschrevenn volgens een min of meer vast patroon: in de regel werden achter-
eenvolgenss de natuurlijke omgeving, de etymologie van de streeknaam, het ka-
rakterr en de cultuur van de bevolking, en de geschiedenis en topografie van de 
belangrijkstee steden behandeld. Deze chorografische 'inleidingen' waren sterk 
oudheidkundigg van karakter. Hadrianus Junius had destijds in zijn opdracht aan 
dee Hollandse Staten geschreven dat hij het verslag van zijn bronnenonderzoek 
mett betrekking tot de vroegste geschiedenis van land, steden en volk van Hol-
landd welbewust had ondergebracht in een apart chorografisch boek. Zo wilde 
hijj  voorkomen dat hij de stijl van het nog te voltooien deel, de narratio over de 
dadenn van de Hollandse graven, geweld zou moeten aandoen door de inlas van 
ontoepasselijkee uitweidingen over andere onderwerpen dan de levens van de gra-
venn en over zijn literatuur- en bronnenonderzoek.8' 

Hadrianusjuniuss en Janus Dousa werkten aan hun chorografieën lang voor 
Bucheliuss en Scriverius zich tegenover de buitenwereld zouden profileren als 
oudheidkundigen.. Maar twee andere grote beschrijvers van de regionale geo-
grafie,, topografie en geschiedenis, Ubbo Emmius en Paullus Meruia, konden 
zijj  nog bijstaan in hun werkzaamheden."' Emmius en Meruia waren beiden reeds 
vermaardee geschiedkundigen toen zij aan hun Friese en Gelderse chorografieën 
werkten.. Buchelius en Scriverius zochten, toen zij als jonge dertigers naam be-
gonnenn te maken in de vaderlandse oudheidkunde, uit eigen beweging contact 
mett Meruia respectievelijk Emmius, in de hoop een interessante briefwisseling 
mett deze ervaren geleerden te beginnen en zelf opgemerkt te worden als aan-
stormendd talent. Uiteraard namen zij hierbij de rol van dienstverleners op zich. 

Bucheliuss liet in 1600 zijn eerste brief aan Meruia bezorgen via zijn zwager Eve-
rarduss Vorstius. Buchelius' correspondentiekring was op dat moment nog zeer 
beperkt,, maar daar ging verandering in komen, nu hij professor Meruia een keu-
rigee brief had geschreven. Hij begon met een verwijzing naar Plato's gevleugel-
dee woorden dat de mens niet slechts voor zichzelf wordt geboren, maar ook om 
zichh verdienstelijk te maken voor het vaderland. 'Daarom heb ik altijd die man-
nenn grote lofwaardig geacht, die alle krachten van hun talent en alle inspanningen 
vann hun werkzaamheid besteedden aan het behoud van de herinnering aan het 
grootsee verleden, en die zich naarstig inspanden om zichzelf en de hunnen, be-
vrijdd uit de duisternis van de onwetendheid, voor de Eeuwigheid onsterflijk te ma-

844 Junius, De vaoneonrden, 38-45. 
855 De ihorografie in Dousa's Ralnviae Hollandiaer/ue annaln (1601) was het werk van Janus Dousa junior. Hij 
werktee waarschijnlijk van 1587/1588 tot eind 1593 (toen ging hij op Grand Tour) aan de chorografie en an-
deree delen van de uitgave: Heesakkers en Reinders, Genoeglijk, 68-69. Emmius was overigens een generatiege-
noott van Dousa senior. Dousa's werk was echter voltooid in 1601, terwijl Emmius nog tot en met 1616 aan zijn 
Friesee chorografie en geschiedenis zou blijven werken. 
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ken.'*""  Buchelius verklaarde volgaarne een bijdrage aan Meruia's werk te wallen 
leverenn door zijn verzameling boeken en manuscripten ter beschikking te stel-
lenn en zond Meruia daarvan een catalogus. Dit was een aantrekkelijk aanbod van 
Buchelius,, die reeds in deze \roegejaren over een aanzienlijke bibliotheek en hand-
schriftencollectiee beschikte. Meruia accepteerde het aanbod, waarop een cor-
respondentiee en uitwisseling van bronnenmateriaal volgden/7 Aanvankelijk draai-
dee het hierbij om Meruia's voorbereidingen voor het geschiedwerk over de oor-
logg tegen Spanje dat de Staten-Generaal hem hadden opgedragen te schrijven. 
Laterr kwam ook Meruia's Gelderse werk, 'mea Gelrica, tam Geographia, quam 
Historia'' ('Mij n Gelderse geografie annex geschiedschrijving') zoals hij zelf schreef, 
aann de orde;**  de aantekeningen voor deze chorografie kon Buchelius tijdens een 
bezoekk aan de Leidse geleerde zelf een keer bekijken/' Om Meruia bij dit werk 
vann dienst te zijn stuurde Buchelius onder andere het kroniekje van Willem Her-
manszz getiteld Olandie Gelriequehelium ('De Hollands-Gelderse oorlog'), dat om-
streekss 1517 in Amsterdam was gepubliceerd. Uit een latere brief aan Scriverius 
blijk tt dat Buchelius dit kroniekje en vele andere uitgeleende teksten na het over-
lijdenn van Meruia was kwijtgeraakt: alles was toen in het bezit van Luntius geko-
men,, en die had het nooit aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd.'"' Meruia 
wass in 1607 vrij onverwachts gestorven. Voor Buchelius betekende dit dat hij zijn 
dienstenn niet verzilverd zag in de vorm van een bijdrage aan een daadwerkelijke 
publicatiee van Meruia. Jaren later kon hij deze schade echter alsnog inhalen, door 
hulpp te bieden aan Meruia's succesvolle opvolger Johannes Pontanus. 

Scriveriuss kwam in contact te staan met Ubbo Emmius in de tijd dat deze werk-
tee aan zijn grote Friese geschiedenis. Emmius was toen al jarenlang rector van de 
Latijnsee school in Groningen; in 1614 zou hij daaraan de nieuw opgerichte uni-
versiteitt benoemd worden tot hoogleraar." Scriverius heeft zichzelf zoals al is op-
gemerktt waarschijnlijk bij de oude geleerde geïntroduceerd door in 1609 een ge-
schenkexemplaarr van zijn Batavia illustrata op te sturen. In februari 1610 dankte 
Emmiuss hem hartelijk voor enkele geschonken boeken en voor de begeleiden-
dee brieven met de nodige complimenten aan zijn adres. Scriverius had hem ge-
vraagd,, waar hij zoal mee bezig was; Emmius schreef daarop terug dat hij al een 
tijdlangg niet was toegekomen aan het voltooien van zijn Friese geschiedwerk.*2 Wat 
laterr stuurde Scriverius Emmius ook een kado-exemplaar van Beschrijvinghe van 
outout Batavim, die hij zijn 'beuzelachtige boekje in de volkstaal' noemde."1 

866 Buchelius aan Mer uia, 17-5-1600: T n de eos semper non minima lande dignos putavi, qui omnes ingenij 
vires,, ac industriae conamina, ad memoriam rerum praerlare gestarum conservandam, collocarent; idque la-
horarentt sedulo, ut se, ac suos, ex ignorantiae tenebris erutos, Aeternitati consecrarent.' De bemiddelaarsrol 
vann Vorstius blijk t uit de in de volgende noot vermelde brieven. 
877 Buchelius aan Meruia, 17-6-1600; .Meruia aan Buchelius, 2-7-1600. 
888 Buchelius aan Meruia, 21-9-1605; Meruia aan Buchelius, 6-10-1605 (aldaar het citaat). 
899 Buchelius aan Pontanus, [vóór 19-5-1633]. 
900 Scriverius aan Buchelius, [tussen 13-5 en 20-5-1632]; Buchelius aan Scriverius, 20-5-1632. 
911 Zie over Emmius: Walerbolk, Twee eeuwen; Klippers, Ubbo Emmius. 
922 Emmius aan Scriverius, 15-2-1610. 
933 Scriverius aan Emmius, 12-6-1614: 'libello vernaculo & nugatorio'. Scriverius merkte in de/e brief op dat 
hijj  dit boek twee jaar eerder aan Emmius had geschonken. 

file:///roegejaren
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Inn de daaropvolgende jaren later kon Scriverius zich verdienstelijk maken bij 
hett drukken van Emmius' Rerum Frisicarum historia, distincta in decades sex ('His-
toriee van de Friese gebeurtenissen, verdeeld in zes decaden'). De eerste vijf de-
lenn of 'decaden' van Emmius' werk waren al tussen 1596 en 1607 verschenen. 
Inn 1616 werd het gehele werk, samen met de zesde en laatste decade, in een im-
posantee folio-editie van meer dan 1300 pagina's uitgegeven bij Louis Elzevier in 
Leiden.. Scriverius verleende hierbij allerlei hand- en spandiensten: bezorging 
vann Emmius' manuscripten bij Elzevier, correctie en opsturen van de drukproeven 
naarr Emmius in Groningen, correspondentie met Emmius over de vorderingen 
vann de Leidse drukkers, enzovoorts.94 Het drukproces van Emmius' Rerum Frisi-
carumcarum historia nam maar liefst driejaar in beslag. In 1616 verscheen de grote fo-
lio-editie,, die de politieke geschiedenis van Friesland tot onderwerp had, aan-
gevuldd met onder meer een 'Chorographia Frisiae' en een beschrijving van Gro-
ningen.. Er werd groot belang aan dit werk gehecht, want het volgende jaar wer-
denn alle leden van de Staten-Generaal met een exemplaar vereerd.̂ Toen Em-
miuss in de zomer van 1616 dan eindelijk het eindresultaat van al zijn werk mocht 
aanschouwen,, raakte hij overigens zeer verbolgen, want het viel hem dadelijk op 
datt enkele chorografische plattegronden ontbraken: 'Vandaag heb ik voor het 
eerstt een exemplaar gezien van wat mijn dan wel voltooide, maar allesbehalve 
volmaaktee werk is', schreef hij heet van de naald aan Scriverius. In een volgen-
dee brief merkte Emmius op dat Elzevier afbeeldingen van steden blijkbaar voor-
rangg had gegeven boven de plattegronden, wat hij ten zeerste betreurde daar 
hijhij  eerstgenoemde illustraties van geen enkel belang vond, terwijl de kaarten toch 
zoo nuttig zouden zijn geweest. Emmius verontschuldigde zich voor zijn onte-
vredenheidd na alle inspanningen van Scriverius, en drukte hem op het hart dat 
hijj  hem niets kwalijk nam en dankbaar bleef voor alle geleverde diensten.'6 

Inn de tussenliggende tijd had Scriverius de gelegenheid te baat genomen om 
Emmiuss zijn eigen bevindingen over een aantal historische vraagstukken mee 
tee delen, in de hoop dat Emmius een en ander uit de Batavia illustrata en de Be-
schrijvingheschrijvinghe van outBatavien zou overnemen in het Friese geschiedwerk.'7 Emmius 
liett zich echter niet makkelijk overtuigen door de jonge oudheidkundige, zo blijkt 
uitt hun briefwisseling over kwesties als de moord op graaf Floris V.')S Desondanks 
paktee het contact met Emmius zeer voordelig uit voor Scriverius. Bij wijze van 
tegenprestatiee voor al het verzette werk bij het drukken van de Rerum Frisicarum 
historia,historia, zou Emmius namelijk een aantal belangwekkende manuscripten aan de 
Leidenaarr uitlenen. In dezelfde brief als die waarin hij met enige tegenzin zijn 

944 Emmius aan Scriverius, 26-5-1614; Scriverius aan Emmius, 12-6-1614; Emmius aan Scriverius, 18-6-1 1614]; Scri-
veriuss aan Emmius, 24-6-1614; Einmins aan Scriverius, 2-7-1614; Emmius aan Scriverius, 4-9-1614; Emmius aan Scri-
verius,, 8-HM614; Emmius aan Scriverius, 10-2-1615; Emmius aan Scriverius, 10-4-1615; Emmius aan Scriverius, 5-
5-1615;; Emmius aan Scriverius, 19-2-1616; Emmius aan Scriverius, 2-8-1616; Emmius aan Scriverius, 10-8-1616. 
955 Bergsma, 'Suffridus Petrus', 96-97. 
966 Over de/e kwestie: Emmius aan Scriverius, 2-8-1616 en 10-8-1616. Het citaat uit de brief van 2-8: 'Hodie 
piïmumm vicli exemphu ia operis qualiscunque mei perfecia, non perfecta.' In Emmius' Rmiin Frisicarum historia 
iss overigens geen dankwoord opgenomen, noch een gedicht van Scriverius. 
977 Scriverius aan Emmius, 12-6-1614. 
988 Emmius aan Scriverius, 18-6-[ 1614]. Zie ook hoofdstuk 6, p. 244. 
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oorr l eende aan Scriverius' visie op Floris V, be toonde Emmius zich zo vr iende-
lij kk om een autograaf van een van de belangri jkste Neder landse humanist ische 
geschiedschri jverss uit de vroege zest iende eeuw mee te sturen: 

Gegroett zeer geachte, zeer erudiete, en ten zeerste door mij te vereren heer. Ik heb 
aann onze gemeenschappelijke vriend, de geachte en geleerde heer Castricomius, en-
kelee losse papieren gegeven, geschreven door de hand van Gerardus Noviomagus, op-
datt hij op weg naar Holland ze aan u zou geven. Die papieren zijn weliswaar niet om-
vangrijkk en van zeer weinig belang, maar omdat ze zijn geschreven door die man, die 
bekendd is van zijn geschriften, en die de Bataafse geschiedenis heeft beschreven (de-
zelfdee geschiedenis die u nu ook behandelt, met uw beroemde verstand en pen), heb 
ikk toch gedacht dat het geen kwaad kan wanneer ik dezelfde papieren, voor wat ze waard 
zijn,, aan u zou sturen. Wat mij betreft zit het zo, dat ik in dit soort zaken, waaraan ik 
mijnn studie heb gewijd, ook het allerminste niet versmaad of mijn lezing onwaardig acht." 

Bovendienn heeft Emmius in 1615 enkele ui terst kostbare handschr i f ten uitge-
leendd aan Scriverius, d ie hij liet bezorgen d o or de naar de vergader ing van de 
Staa ten-Generaal afreizende academicus Eitzo Tiarda. Het ging toen om de on-
u i tgegevenn vroeg-zestiende-eeuwse Friese kron iek van Worp van Thabor,""1 een 
p e r k a m e n t enn oud-Fries wetboek met teksten in het Fries en Latijn,"" en bo-
vend ienn de dert iende-eeuwse p e r k a m e n t en codex met de autografen van Emo 
enn Menko tii t het k looster Bloemhof bij Wit tewierum. Di t was het oudste en be-
langwekkendstee middeleeuwse geschiedwerk afkomstig uit het Fries-Groning-
see gebied, ouder ook dan bijvoorbeeld Melis Stokes Rijmkroniek. Emo's en Men-
ko'ss k loosterkron iek was in 1561, na de ophef f ing van de abdij Bloemhof, door 
dee laatste abt Cornel ius Hermanszoon m e e g e n o m en naar de stad Groningen.1" 2 

Dee handschr i f ten zijn in het bezit gekomen van de stad, die ze vervolgens in 
bru ik leenn had gegeven aan Emmius op g rond van zijn aanstel l ing als stedelijk 
wetenschappel i jkk adviseur.1"3 Over de codex van Emo en Menko schreef Emmius: 

Hett andere handschrift, in perkament en geschreven in nogal kleine lettertjes, werd 
mijj  toevertrouwd door onze stad, om het te gebruiken toen ik me bezig hield met het 
schrijvenn van de geschiedenis van die tijd. Ik verzoek u daarmee heel voorzichtig te 

999 Kmmius aan Scriverius, 18-6-[ 1614]: 'S.P. Clarissime eruditissimeque vir, pliirimum mihi coleririe. Dedi com-
munii  amico nostro clarissinio & consultissimo Domino Gastricomio chartas quasdam paucas & dissolutas manu 
Gerardii  Noviomagi scriptas, ut eas ad vos iter habens tibi traderet. Sunt quidem pei tenues, at minimi momen-
ti,, sed lamen quia ab eo viro scriptae. qui nomen ex literis habet. & Batavica scripsit, quae eadem tu nunc quo-
quee illustri ingenio 8c stilo luo tractas, non peccaturum me putavi, si bas ipsas qualescunque ad te mitterem. Mihi 
sanee boe accidit, ut hujusmodi in rebus, in quas studium meum converti, ne minima quoque quaeque asperner, 
autt lectione mea indigna arbitrer.' In 1610 schreef Emmius reeds over een autograaf van Gerard Geldenhouwer 
(Emmiuss aan Scriverius, 15-2-1610). Eén van deze handschriften zal het verzamelhandschrift betreffen 'Libelli , 
Epistolae,, Sehedae Historicae a[nn]o 1520, 1530, scripta autographa Gerardi N'ovioinagi Geldenhaurij [andere 
hand:: qui obiit 1542]. Ex hac farragine Epistolae nonnullae manu ipsius Erasmi scriptae, a lavernatione nescio 
quoo sublatae. P.S.' (Koninklijke Bibliotheek te Brussel, ms. II 53), met het ex libris 'Sum Petri Scriverij'. 
1000 Garasso-Kok, Repertorium, nr, 411. In vele zestiende-en zeventiende-eetiwse handschriften overgeleverd. 
Lbboo Emmius bijvoorbeeld had voor zichzelf een afschrift vervaardigd. Worp van Thabor wordt soms Vorpi-
riuss Taborita genoemd. 
1011 Brugmans en Wachter, de uitgevers van Emmius, RriefwechsftW, 198 noot 2, vermelden dat onbekend is 
we!kk van de oud-Friese wetboeken dit precies betrof. 
1022 [ansen, Emo, 55-57. 
1033 Deze aanstelling wordt vermeld door Waterbolk, 'Enige tendenties', 160. 
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zijn,, zodat het veilig en zonder beschadiging naar mij terugkomt, om terug te wor-
denn gegeven aan de stad. Ik heb wat betreft onze vaderlandse geschiedenis niets an-
derss in zijn soort gezien dat zó oud was. Ik bedoel dan originele manuscripten. [...] 
Gegroet,, en reken me tot de uwen, die u hoogachten."14 

Dee mogelijkheid zo'n belangrijk, maar toch vrijwel onbekend werk te lenen was 
eenn enorme buitenkans voor Scriverius. Nog in 1619 moest Emmius hem drin-
gendd om terugzending van de codex vragen. Scriverius heeft dit handschrift waar-
schijnlijkk wel teruggeven; in ieder geval bevindt het zich tegenwoordig in de Gro-
ningsee universiteitsbibliotheek.10^ 

Mett gewestelijk georiënteerde geschiedschrijvers die evenals Buchelius en Scri-
veriuss zelf pas vanaf het begin van de zeventiende eeuw enige bekendheid ver-
wiervenn binnen de Nederlandsee geleerdenwereld verliep het contact anders: Bu-
cheliuss en Scriverius traden dan op als min of meer gelijkwaardige oudheid-
kundigee specialisten. Metjohannes Pontanus bijvoorbeeld onderhielden beiden 
inn dejaren twintig en dertig een intensieve antiquarische briefwisseling over diens 
Geldersee studiën.ll"' Scriverius en Pontanus gingen al langere tijd en op ver-
trouwelijkee wijze met elkaar om; zij kenden elkaar sinds hun Leidse studietijd. 
Verschillendee malen werden in hun brieven over en weer groeten van en aan fa-
milieleden-vrouw,, vader, b roer- uitgewisseld, en werd de geboorte of het over-
lijdenn van kinderen meegedeeld. Terwijl Pontanus in 1606 inmiddels was aan-
gesteldd als hoogleraar aan de universiteit van Harderwijk, wisselden zij in hun 
vroegee brieven van gedachten over het onderzoek van Pontanus voor de in 1611 
verschenenn stadsbeschrijving van Amsterdam. Scriverius verzocht toen uiteindelijk 
off  hij ook de drukproeven mocht lezen.1"7 Vanaf eind jaren twintig was er spra-
kee van een levendige briefwisseling in het kader van Pontanus' onderzoek als his-
toriograaff  van Gelre, als opvolger van Meruia en Luntius (de aanstelling van Pon-
tanuss had plaatsgevonden in 1621). Pontanus kon beschikken over de aanteke-
ningenn van Meruia en van Luntius.. Hij paktee zijn onderzoek grondig aan en oriën-
teerdee zich in de Gelderse archieven.utK 

Ookk Buchelius correspondeerde intensief met Pontanus in verband met de 
Geldersee geschiedschrijving. Ze hadden eerder al eens wat brieven gewisseld naar 
aanleidingvann een editie van brieven van Justus Lipsius, maar maakten in 1633, 

1044 Emmius aan Scriverius, 11-5-1615: 'Alter in membranis minoribuscharacteribusexaratusa republic a hue nos-
traa meat' fidei commendatus est, ut eo uterer, cum versarer in scribenda istius temporis historia. Rogo ut eius dili-
gentemm imam habeas, lit tuto & sine vitio ad me redeat. reipublicae restituendus. Nihil vidi in rebus nostratibus 
eiuss generis anuquioris. Loquor de manusenptis originalibus. [...] Vale & me in tuorum numero, qui te colunt, babe.' 
1055 Emmius aan Scriverius, 27-5-1619. De codex bevindt zich nu in de universiteitsbibliotheek Groningen, 
hs.. 116. Er is slechts één ander handschrift overgeleverd, een zestiende-eeuws afschrift met een verkorte tekst 
vann Emo's en Menko's werk en met een anoniem vervolg tol 1296: Carasso-Kok, Repertorium, nr. 208. In 1699 
verscheenn de eerste uitgave, door Antonius Matthaeus. 
1066 Van der Zandt-, 'Amsterdamse stadsgeschiedschrijving'; Van Schevichaven, 'De wording der Historia (ielrica'. 
1077 Scriverius aan Pontanus, 20-5-1608; Scriverius aan Pontanus, 3-6-1608; Pontanus aan Scriverius, 13-10-1608; 
Pontanuss aan Scriverius, 20-12-1608; Scriverius aan Pon umus, 31-10-1609 (over de drukproeven); Scriverius aan 
Pontanus,, I I-i-11-1609. 
1088 Pontanus aan Buchelius, 19-5-1633. De chorografie in liberéén van Pontanus' Historiae (klricae bestaat deels 
uitt het werk van Meruia. 
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ongeveerr tien jaar nadien, een nieuwe start. De tegen die tijd inmiddels allebei 
gerenommeerdee geschiedkundigen brachten elkaar om te beginnen uitvoerig 
opp de hoogte van hun geleerde bezigheden, publicaties - 'onze werkjes' - en pu-
blicatieplannen."'',, Hierna stuurde Buchelius allerlei archiefmateriaal be-
treffendee de Gelderse geschiedenis naar Harderwijk, toegelicht door zijn eigen 
briefverhandelingen.. De correspondentie van Scriverius en Buchelius met Pon-
tanuss stond kortom in het teken van de grote activiteit van de laatste als schrij-
verr en publicist: de eersten namen daarbij de taak op zich gegevens, bronnen-
materiaall  en ideeën beschikbaar te stellen.11" In 1639 zond Pontanus Buchelius 
alss dank een geschenkexemplaar van zijn zojuist verschenen Historiae Gelricae, een 
omvangrijk,, duidelijk op grondig literatuur- en bronnenonderzoek gebaseerd 
boekwerk.. Pontanus had lofdichten van zowel Buchelius als Scriverius in zijn boek 
opgenomen,, zodat het aandeel van beide oudheidkundigen in de totstandko-
mingg van dit geschiedwerk duidelijk tot uitdrukking kwam.11' Bij het present-
exemplaarr ging een bibberig geschreven begeleidende brief, Pontanus was in-
middelss ernstig ziek geworden. Niettemin bedankte hij Buchelius enkele maan-
denn nadien voor diens lijst met tijdens het lezen gemaakte notities. Hij verzekerde 
hemm dat niets hem zo bezighield als het verbeteren van zijn Gelderse geschie-
denis,, en merkte tussen neus en lippen door op het te betreuren 'dat u mij niet 
hadd verteld dat u een Cornelius van Gouda [Aurelius] bezit; hoewel ik daar keer 
opp keer om gevraagd heb bij Scriverius, aan wie mijn verwant [Marcus] [Z]uë-
riuss Boxhorn hem te leen had gegeven, heb ik dat boek niet van hem kunnen 
loskrijgen;; zo is die man nu eenmaal'.112 Buchelius schreef terug dat hij notities 
zouu blijven maken voor Pontanus, en dat deze de boeken die hij van hem geleend 
had,, wel mocht houden, aangezien hij zelf een beetje te oud werd voor de stu-
die.. Ook schonk hij Pontanus als tegenprestatie voor het kostbare boek een ge-
denkpenningg van het beleg van Breda.115 Pontanus overleed korte tijd later. 

Hett onderlinge contact tussen Buchelius en Scriverius is eveneens een voor-
beeldd van zo'n uitwisseling tussen geleerden van gelijkwaardig kaliber. Hun brie-
venn getuigen van een dertigjaar lang volgehouden, intensief overleg over oud-
heidkundigee zaken, met groot wederzijds profijt. Ook hebben de mannen eikaars 
studeerkamerr regelmatig een bezoek gebracht.114 In een van de eerste brieven, 
geschrevenn in 1610, memoreerde Buchelius een dergelijk bezoek aan Scriverius, 

1099 Pontanus aan Buchelius, 19-5-1633 ('opusculorum nostrorum'); Buchelius aan Pontanus, [6-7-1633]. 
1100 Pontanus aan Scriverius, 18-11-1627; Pontanus aan Scriverius, 13-4-1628; Scriverius aan Pontanus, 10-3-
1630;; Pontanus aan Scriverius, 19-3-1630; Pontanus aan Scriverius, 12-1-1631; Pontanus aan Scriverius, 26-7-1631; 
Scriveriuss aan Pontanus, 1-8-1631. Buchelius aan Pontanus, 7-11-1634; Buchelius aan Pontanus, [1634/1635]; 
Pontanuss aan Buchelius, 31-3-1636; Buchelius aan Pontanus, 27-6-1637; Pontanus aan Buchelius, 3-7-1638. 
1111 Pontanus, Historiae Gelricae, **2ven **3v . 
1122 Pontanus aan Buchelius, [31 ]-3-1639 (begeleidende brief bij geschenkexemplaar); Pontanus aan Buchelius, 
24-6-16399 (geschreven door een amanuensis, in antwoord op Buchelius' notities): 'Interim doleo mihi a te haud 
indicatum,, penes te esse Cornelium Goudanum; eum toties toüesque petiaim a Scriverio, cui cognatus meus Sue-
riusrius Boxhornius eum commodato dederat, obtinere, ut est is homo, nequii'. Het uitvoerig door Buchelius gean-
noteerdee exemplaar van de Historiae Gelricae bevindt zich tegenwoordig in Gemeentearchief Nijmegen, 9 G 7. 
1133 Buchelius aan Pontanus, [tussen 24-6 en 7-10-1639]. 
1144 Buchelius aan Pontanus, [6-7-1633]: 'Cum D. Scriverio multa saepenumero turn coram turn absens per 
literass contuli ', 'Ik heb met de heer Scriverius talloze malen vele zaken nu eens persoonlijk, dan weer via brie-
venn besproken'. 
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waarbijj  de laatste hem het schrijven had laten zien van Bernardus Furmerius, die 
aankondigdee Heda te willen uitgeven. In dezelfde brief vroeg hij Scriverius of 
dezee de door Furmerius gebruikte annalen van Egmond misschien kende, en 
watt hij daarvan vond. Zelf had hij van een bevriende geleerde begrepen dat het 
omm niets dan monnikenverzinsels ging.11' Wat Scriverius' antwoord hierop was, 
wetenn we helaas niet, maar hij kende de Egmondse kloosterannalen inderdaad 
dankzijj  het feit dat hij in het bezit was van de kroniek van Wilhelmus Procura-
tor.. In 1614, toen Scriverius waarschijnlijk druk bezig was met de levensbeschrijving 
vann Floris V die datjaar in Orlers' stadsbeschrijving zou verschijnen, ontving Bu-
cheliuss een verzoek om kopieën van de door hem uitgezochte stambomen van 
dee Van Amstels en Van Woerdens. 'Ende mij sal sonderlinge vriendschap ghe-
schieden,, soo ick die eerstdaeghs mach bekomen', schreef Scriverius; 'Soo ghij 
daerr voore van ghelijcken yet begeert ex Historico meo armariolo [uit mijn Histo-
rischerische kastje], 't is t'uwen besten.'116 Hij kreeg de stambomen, vergezeld van een 
uiteenzettingg over het probleem dat op genealogisch gebied helaas veel onbe-
kendd moest blijven als gevolg van alle fabels en vleierijen van herauten in de voor-
gaandee eeuwen.1'7 De afstamming van middeleeuwse adellijke families en de oor-
sprongg en ontwikkeling van erfelijke familiewapens zou een regelmatig terug-
kerendd thema worden in de correspondentie tussen Buchelius en Scriverius. En-
kelejarenn later verzocht Buchelius op zijn beurt Scriverius om enkele Gelderse 
genealogieënn en bovendien om 'de laatste verzen van de rijmschrijver Stokius, 
diee ik bij u op een stuk perkament heb gezien, en die de naam van de auteur 
weergeven'.1188 Bij een andere gelegenheid bleek dat Scriverius een afschrift be-
zatt van Willem Hermansz' kroniekje over de Hollands-Gelderse oorlog; hij schreef 
Bucheliuss dat de uitgave van 1517 aan de hand van dit handschrift op vele plaat-
senn verbeterd kon worden, en beloofde excerpten voor Buchelius te vervaardi-
gen."'11 En Buchelius kon Scriverius de door hem in de archieven van de elfde-
eeuwsee Utrechtse Sint-Pieterskerk gevonden oude documenten beschrijven waar-
inn de naam 'Holland' werd vermeld.!2° 

Zoo ging de uitwisseling van ideeën, gegevens, handgeschreven kronieken, ar-
chiefstukkenn en boeken jarenlang door. Buchelius leende natuurlijk ook zijn 
aantekeningenn op de kronieken van Beka en Heda uit - en moest herhaalde-
lij kk om teruggave vragen; ook had Scriverius een keer Buchelius' geannoteer-
dee exemplaar van Aubertus Miraeus' oorkondenboek mogen lenen - met het 
volgendee scherpe briefje als gevolg: 'Hooggeleerde Scriverius. Ik heb al twee-
maall  geschreven voor mijn Codex Diplomatum Belgicorum van Miraeus, die ik in-
middelss node mis, en toch heb ik helemaal niets van u ontvangen, niet eens een 
antwoordd [...]. U weet hoe makkelijk ik ben in het delen van mijn zaken met 

1155 Buchelius aan Scriverius, 17-9-1610. 
1166 Scriverius aan Buchelius, 16-1-1614. 
1177 Buchelius aan Scriverius, [1614]. 
1188 Buchelius aan Scriverius, 7-12-1616: 'Stokij rithmographi postremos versus, quos in membranula apud te 
vidii  authoris nomen exprimentes'. 
1199 Scriverius aan Buchelius, [tussen 13-5 en 20-5-1632]. Zie over Willem Hermansz en zijn autograaf: Tilmans, 
Aurriius,Aurriius, 127-131; het kroniekje werd in de achttiende eeuw opnieuw uitgegeven door Antonius Matthaeus. 
1200 Buchelius aan Scriverius, 16-8-1631. 
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vrienden'.1211 Scriverius had er wel een handje van om hem geleende boeken en 
manuscriptenn veel te lang te houden. We zagen al dat zelfs Pontanus zich hier-
overr beklaagde. Deze keer zag Scriverius zich genoodzaakt zijn dichterlijke ta-
lentt aan te spreken, om de 'vriendschappelijke etiquette'122 te redden: 

Heij,, Schrijver, 'tis eens tijdt; valt eenmael aen het schrijven: 
Waerr toe wilt gij soo lang dus in gebreke blijven? 

Staegg komt gij vroeg genoech, en nimmermeer te laet, 
Gijj  hebt de naem alleen, een ander heeft de daet. [...] 

Wel,, isset mogelick, dat gij soo lang kunt swijgen! 
Off  deed gij't om een naem soo averrechts te krijgen? 

Sall  Buchell uwen vriendt, daer gij soo veel van hout, 
Hett minste andtwoordt niet ontgangen? 'tis een fout; 

Jae,, 'tis een grove fout, daer hij met heele boecken 
UU menigwerff begroet; en soudt gij niet weer soecken 

Sijnn vriendschap, en u dienst aenbieden dagh en nacht? 
Deess felonije wordt in sulck-een niet verwacht. [...] 

Nuu hebb'ick't al geseijt: meer kan de nijdt niet seggen, 
End'' erger kan de Droes mij niet te laste leggen. 

Maerr soo ick Buchell ken, dien goedelicken held, 
Sooo sal hij bij dit Dicht te vreden sijn gestelt.m 

Dee in deze correspondentie vaak herhaalde toespelingen op de 'vriendschap' van 
beidee geleerden moeten niet te snel worden geïnterpreteerd als uitdrukkingen van 
wederzijdsee genegenheid. Evenals de meeste contacten van Buchelius en Scrive-
riuss met andere geleerden had hun onderlinge contact niet zozeer het karakter 
vann een vriendschap in de tegenwoordige zin van het woord. Geleerde contacten 
bestondenn uit een binnen de vroegmoderne context voor geleerden noodzake-
lij kk soort vriendschappelijke dienstverlening, gebaseerd op wederkerigheid van gun-
stenn en diensten en onderworpen aan allerlei gedragscodes en conventies.124 Het 
ideaall  van de communicatio, 'mededeelzaamheid', stond centraal in deze utilitaire 
relaties.. Van alle leden van de vroegmoderne geleerdenwereld werd verwacht dat 
zijj  deelnamen aan de onderlinge uitwisseling van gedachten, gegevens, boeken en 
manuscripten;; deed men dit niet, dan was men uitgesloten van informatiestromen 
enn telde men ook niet mee als volwaardig lid van de geletterde wereld. 

1211 Buchelius aan Scriverius, [11-1]-1632: 'Scriveri Dociissime. Bis iam scripsi pro meo Codice Diplomatum 
Belgicorumm Miraei, quoaegre iam careo; nee tarnen a vobis quicquam obtinui, ne responsum quidem [...]. Scis 
quamm facilis sim in communicando mea cum amicis'. 
1222 Zoals Buchelius het uitdrukte in Buchelius aan Scriverius, [1614]: ook toen had Scriverius een tijdlang 
nietss van zich laten horen, waarop de Utrechtse geleerde zijn brief besloot met: 'Gegroet zeer beroemde en hoog-
geleerdee heer, en ik bid dat u er geen bezwaar tegen hebt de gedachtenis aan mij te bewaren zoals u die indertijd 
hebtt opgenomen, op grond van de vriendschappelijk etiquette' ('Vale vir clarissime ac doctissime et mei me-
moriamm ut olim ex formula amicitiae concepisd, conservare ne graveris oro'). 
1233 Scriverius aan Buchelius, 13-5-1632. 
1244 Zie hierover Stegeman, 'Patronage en dienstverlening' en Goldgar, Impolite learning. Zie ook Kooijmans, 
Vriendschap,Vriendschap, over het vroegmoderne gebruik om vele sociale relaties aan te duiden in termen van 'vriendschaps-
relaties',, ook wanneer het ging om verwanten. Vriendschap en verwantschap werden algemeen beschouwd als 
eenn noodzakelijke band gebaseerd op belangenbehartiging, in plaats van als een vrijwillig e en onvoorwaardelij-
kee band gebaseerd op genegenheid; centraal stond het cultiveren van op wederkerigheid gebaseerde relaties. 
Dee achtergrond hiervan was het vrijwel geheel ontbreken van door de staat verzorgde sociale zekerheden. 
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All  naar gelang de eigen status en die van de persoon met wie men contact on-
derhieldd varieerden de rechten en plichten van een geleerde wat betreft de ge-
hooptee dienstenuitwisseling. Men kon optreden als cliënt dan wel als patroon of, 
tussenn deze twee uitersten, als min of meer gelijkwaardig aan de 'bevriende' ge-
leerdee in kwestie.125Jonge, beginnende geleerden zoals Scriverius die zich in 1609 
bijj  de oude en eminente geleerde Ubbo Emmius introduceerde, namen de rol 
vann beschermeling op zich en verrichtten daarvoor vele kleine diensten. Emmi-
uss trad hierbij op als patroon, niet alleen door Scriverius toegang tot zijn gerijp-
tee kennis en zijn interessante bronnenmateriaal te verschaffen, maar ook door 
Scriveriuss te laten bijdragen aan zijn eigen publicaties waardoor deze de kans kreeg 
zichh tegenover de restvan de geleerde wereld te profileren. Idealiter maakte ie-
deree geleerde in de loop van zijn leven een ontwikkeling door van cliënt tot pa-
troon.. In zijn latere contacten met stadsbeschrijvers bijvoorbeeld was het Scrive-
riusrius die als patroon optrad, óók omdat hij veel breder was georiënteerd dan deze 
lokalee liefhebbers. Aan de andere kant vond Scriverius in de jaren dat hij was uit-
gegroeidd tot een alom gewaardeerd oudheidkundige zelf weer een patroon in de 
persoonn van stadhouder Frederik Hendrik, zoals we hierna nog zullen zien. 

Dee omstandigheden waarbinnen de vroegmoderne geleerden werkten - het 
ontbrekenn van institutionele voorzieningen als een geschiedenisopleiding, een 
professionelee banenmarkt voor 'vaderlandse' geschiedschrijvers, goed toegan-
kelijkee bibliotheken en een openbaar archiefwezen - maakten het collectieve na-
strevenn van het communicatio-ideaai noodzakelijk. Het streven naar communicatio 
maaktee dat iemand als Buchelius zijn ongepubliceerde bevindingen aan vele men-
senn liet lezen, en ook dat uiterst kostbare en zeldzame boeken of handschriften 
mett voor moderne beschouwers vaak verbazingwekkend gemak werden uitgeleend. 
Natuurlijkk stond daar altijd de verwachting van erkenning en wederdienst te-
genover.. De stijl die aan de cultivering van deze utilitaire relaties werd gegeven 
behoordee tot een traditie die terugging tot de klassieke Oudheid. De retoriek van 
dee geleerde briefwisseling, met vaak gebezigde toespelingen op de humanitas (een 
veelzeggendd synoniem voor 'geleerdheid' en •vriendelijkheid', 'wellevendheid'), 
bmevokntiabmevokntia ('welwillendheid ) en amicitia ('vriendschap') van de correspondent, 
wass ontleend aan klassieke en humanistische modellen van de briefschrijfkunst 
enn vormde een afspiegeling van de gedragscodes binnen de geleei denwereld.12" 

Doorr niet te reageren op Buchelius' herhaaldelijke verzoeken om teruggave 
vann een uitgeleend boek had Scriverius verzuimd de conventies van de geleer-
denvriendschapp in acht te nemen. Zijn correspondentie met Buchelius was ech
terr wat beide partijen betreft begerenswaardig en profijtelijk genoeg om de com
municatiee weer te kunnen herstellen met een leuke kwinkslag als bovenstaand 
gedicht.. In andere gevallen, wanneer Scriverius minder afhankelijk was van het 
continuerenn van de correspondentie, heeft hij zich wel eens bruusker opgesteld, 

1255 Stegeman, 'Patronage en dienstverlening', 116-118 (alwaar ook een uitgebreid overzicht wordt gegeven 
vann sociologische en antropologische literatuur over op patronage en reciprociteit - wederkerigheid - geba
seerdee sociale relaties); Kooijmans, Vriendschap, 14-18, 136-148, 326-329. 
1266 Zie over het begrip communicatio, geleerdenvriendschap, geleerde correspondentie en 'vriendschapsre
torica':: Stegeman, 'Patronage en dienstverlening', 113-121, 139-144, 194-210 en passim. 
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zoalss we al een keer hebben gezien: hij hield de van de familie Arcerius geleende, 
uiterstt kostbare zesde-eemvse codex met de tekst van Hyginus voor zichzelf, on-
dankss herhaaldelijke verzoeken om teruggave. De correspondentie met Sixtus 
Arceriuss stokte na een zoveelste dringend verzoek. Scriverius kwam serieus in 
dee problemen toen hij zijn correspondent Cornelis Pijnacker (1570-1645), een 
hoogleraarr rechten in Groningen die zelf met de Drentse geschiedenis bezig 
was,, het geleende manuscript van het vroeg-vijftiende-eeuwse Rechtsboek van 
Denn Briel van Jan Matthijssen niet terugbezorgde. Pijnacker had het eerst nog 
vriendelijkk geprobeerd: 'Mijnheer Scriverius [...] ik vraag of het zou gelieven 
dee Jan Mathijssen van mijn vrouw terug te geven, ze weet immers niet dat dat 
boekk door mij eigenhandig is gestuurd, en dat boek acht zij zoveel waard dat 
zee het zou prefereren boven de Attalische rijkdommen;1'7 zij zou boos op mij 
zijnn als het boek door mijn onachtzaamheid niet zou terugkeren tot zijn recht-
matigee bezitters'.1'" In 1623 stelde notaris De Jonge van het Hof van Holland 
eenn akte op, waarin namens Pijnacker (die hier optrad als voogd van zijn vrouw) 
werdd vastgesteld 'wederom te eysschen van E. Petrus Schrijverius alsulcke twee 
bouckenn met de hand ges., wesende het eene de Chronycque van hollandt, ende 
hett andere de Rechten van het landt van Voorn [...] bijde E. Heere Petrus Schrij-
veriuss voor acht oft thien jaren te leen ontfangen'. Bij weigering zou Scriverius 
voorr de vierschaar van de Leidse academie worden gedaagd.11"' Waarschijnlijk 
volstondd dit dreigement om hem het handschrift alsnog te doen retourneren.13" 

Opp den duur onderhielden Buchelius en Scriverius met andere gewestelijke ge-
schiedschrijverss ook contacten die gekenmerkt werden door een 'omgekeerde' 
hiërarchischee relatie, aangezien deze correspondenten beduidend onervarener 
inn de geschiedenis en oudheidkunde waren dan zijzelf. Deze schrijvers gingen 
voorgegevens,, adviezen en patronage te rade bij de geleerden in Utrechten Lei-
den.. Buchelius en Scriverius ontleenden hieraan op hun beurt erkenning als ge-
renommeerdee oudheidkundigen en status in hun rol als patroon. Al in een vroeg 
stadiumm correspondeerde Scriverius in deze zin met Jacobus Eyndius (1575-1614), 
dee beschrijver van Zeeland. Eyndius was geen groot geleerde zoals bijvoorbeeld 
Pontanus.. Hij had er al een lange carrière opzitten als kapitein in dienst van Mau-
rits,, toen hij na een gunstig huwelijk kasteel Haemstede op Schouwen betrok en 
daarr al zijn tijd aan de letteren ging besteden. Hoe het contact tussen Scriverius 
enn Eyndius precies tot stand kwam, is niet bekend. In hun brieven wisselden ze 
inn ieder geval familieberichten uit en kwam Scriverius' assistentie bij het druk-
kenn van Eyndius' dichtbundel in Leiden ter sprake. Bovendien ging Eyndius te 

1277 Attains was een zeer rijke koningvan Pergamum. 
1288 Pijnacker aan Scriverius, [vóór 2-8-1623]: 'Domine Sciïveri [...] rogo uti libeat uxoris meae Jan Mathijs-
senn restiniere. nescit enim ipsuin manu mea missnm, et tand facit isttini librnm ut Attalk is opibus preponat, 
iratamm earn haberem si negligentia mea non rever tatui ad suos'. Pijnacker was getrouwd met Susanna van Tres-
long.. Zie ovet Jan Matthijssen Van Anrooij, Helden, 189 en 201, die ook opmerkt dat Scriverius een afschrift van 
ditt Rechtsboek heeft vervaardigd. 
1299 Gemeentearchief Den Haag, Notarieel archief, inv.nr. 11, fol 7r, d.d. 2-8-1623. 
1300 Het handschrift is althans niet geïdentificeerd in de twee veilingcatalogi van Scriverius' boeken en hand-
schriften,, Hibliothera Scriveiiniiri en Libri appendiciarii. 
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radee bij Scriverius, die hij hoofs 'de /.eer betrouwbare Bevrijder en Redder van 
dee Hollandse Geschiedenis en de Geschiedenis van de hele Republiek' noem-
de,, toen hij een onderzoek was begonnen naar de antieke en middeleeuwse ge-
schiedeniss van Zeeland: 'Ondersteun krachtig mijn onderneming met uw wel 
voorzienee Studeerkamer en met uw vruchtbare kennis van iedere soort van we-
tenschapp en chronologie', moedigde Eyndius aan. Via Scriverius informeerde 
Eyndiuss ook naar de opvattingen van Pontanus over de vroegste bewoning van 
Zeeland.1* 11 Hij voltooide alleen de eerste twee boeken (libri)  van zijn Zeeuwse 
geschiedeniss voordat hij onverwachts overleed. In 1634 werd zijn tekst alsnog uit-
gegeven;; Scriverius is waarschijnlijk niet bij deze uitgave betrokken geweest.':* 

Scriveriuss heeft zich verder samen met Pontanus bemoeid met de samen-
stellingg van Marcus Zuërius Boxhorns Theatrum sive Hollandiae comitatus et urbi-
umum nova descriptio ('Toneel of nieuwe beschrijving van het graafschap Holland 
enn de Hollandse steden') uit 1632, een historisch-topografische beschrijving van 
hett antieke Batavia en het middeleeuwse graafschap Holland, gevolgd door veer-
tigg lange en korte stadsbeschrijvingen, alle voorzien van een paginagrote stads-
plattegrond.1""  Boxhorn schreef in zijn voorwoord aan de lezer dat de eerlijk-
heidd hem gebood publiekelijk kenbaar te maken, dat zijn werk aan beide 'zeer 
doorluchtee heren [...] Johannes Pontanus en Petrus Scriverius, onze vrienden' 
veell  verschuldigd was.114 Hier was duidelijk sprake van een patroon-cliënt rela-
tiee tussen de twee geleerden en hun jonge pupil Boxhorn, die verwant was aan 
Pontanus,, waarschijnlijk via de echtgenote van de laatste.155 Ook een aan Pon-
tanuss en Scriverius gezamenlijk gerichte brief van Boxhorn uit hetzelfde jaar 
toontt deze hiërarchie: 'U bent zo geverseerd in de geschiedenis van uw vader-
land',, schreef Boxhorn over Scriverius, 'dat niemand daarin met ti vergeleken 
kann worden. [...] Wat moet ik zeggen over uw Bibliotheek, die volgestopt is met 
zoveell  handschriften en zeer oude codices, en met nog veel meer kleinoden van 
datt soort?'1" ' Boxhorn prees zichzelf gelukkig dat hem de wellevendheid {hu-
manitas)manitas) van Scriverius ten deel viel, zodat hij van dat alles kon profiteren. In 
zijnn voorwoord bij het Theatrum verontschuldigde Boxhorn - terwijl hij in het-

1311 F.vndius aan Scriverius, 22-10-1613, adressaat: 'Glarissimo doctissimoque viro D. Petto Scriverio Rei um 
Balavhh ai urn. totiusque Historiae Reip. Adscrtore & Vindice hdelissimo ...'; Eyndius aan Sri iverius, 14-1 1-1 (i I 3: 
"Adiuvaa strennue nunc conatum meum instructissimo isto tno Musaeo, & foecundo oiiuii s scientiarum cluo-
nologiaequee generis pectore'. Overigens omschreef Kyndius de Leidse geleerde in een bijdrage aan diens ril-
humhum (imicorum, fol. 21r, d.d. 19-7-1612, hoopvol als 'Ghronicographo Patriae exspectato' ('De verwachte Kro-
niekschrijverr van het Vaderland'). 
1322 Eyndius, Chromri Zelandiae, Hij beschreef de geschiedenis vanaf de Oudheid tot en met het jaar 1305 en be-
steeddee aandacht aan middeleeuwse teksten en archeologische oudheden. Informatie over Eyndius is te vinden 
inn Van der Aa, Biographisih woordenboeken Haitsma Mulier. Riftrlorium, nr. 162; zie ook Kampinga, Of/vntlingrn, 01-
62,, 147-148 (over de overeenkomstige ideeën met betrekking tot de vroegste graven ran Eyndius en Scriverius). 
1333 Boxhorn. Theatrum, met lange beschrijvingen van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden en Amsterdam, Gouda, 
Rotterdamm en Gorinchem. Zie over Boxhorn Kampinga, Opvattingen, 101-102, 205; >-ie ook Dekker, "The light 
underr the bushel"'. 209 e.v. (over Boxhorns studie naar het Middelnederlands). 

1344 Boxhorn, Theatrum, ... .v: 'claiïssimi Viri [...] lohannes Isacins Pontanus ac Petrus Scriverius, amici nos-

tri' . . 
1355 llodel Nvenhuis, 'Levensbijzonderheden', 107. 
1366 Boxhorn aan Scriverius, 1-4-1632: 'In patriae tuae historia ita versatus es, ut nemo hac in parte tecum pos-
sitt componi. [...] De Bibliotheca quid dicam? quae lot M.SS. veternmisque codicibus, aliisque pluribas ejus ge-
neriss cimeliis referta est'. 
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zelfdee jaar in Leiden tot hoogleraar in de retorica was aangesteld - zich voor 
eventuelee dwalingen en omissies door een beroep te doen op zijn jeugdigheid. 
Hijj  was inderdaad pas twintig toen zijn Theatrum verscheen; zo jong nog, dat zijn 
oudee schoolmeester uit Bergen op Zoom een gedicht bijdroeg aan het voorwerk, 
naastt onder anderen Scriverius en Pontanus. In de tekst zelf zijn verschillende 
verwijzingenn te vinden naar opvattingen van Scriverius, met name in het deel 
overr de gewestelijke geschiedenis. Bij verschillende stadsbeschrijvingen zijn ste-
dendichtenn van Scriverius opgenomen. Vaak had Boxhorn ook zijn bronnen-
materiaall  te danken aan 'onze vriend Petrus Scriverius, die grote redder van de 
Bataafsee Oudheden, en zijn Bibliotheek, rijk aan opvallende Kleinoden'.117 

Ondankss alle verwijzingen naar de steun van zulke eerbiedwaardige antiquaren 
alss Pontanus en Scriverius gaf Boxhorns beschrijving Buchelius aanleiding om 
dadelijkk na het verschijnen van Theatrum'm de pen te klimmen en een lange brief 
voll  kritiek te schrijven. Buchelius stoorde zich aan de neiging van Boxhorn om 
dee Hollandse graven en adellijke geslachten een veel oudere geschiedenis dan 
geoorloofdd was toe te schrijven. Boxhorn had zelfs weer beweerd dat de Hollandse 
gravenn de leeuw in hun wapenschild ontleend hadden aan de Trojanen en Aqui-
taniërs,, zoals de laat-middeleeuwse geschiedschrijving wilde. Buchelius schreef 
hieropp dat de Hollandse leeuw een inheems wapenteken was, dat pas sinds en-
kelee eeuwen door de graven werd gevoerd en dat bijgevolg ook niet hoefde te 
wordenn verklaard uit een vreemde komaf van de vroegste graven. 'Waarom zou-
denn niet ook de [Hollandse] graven, in het spoor van hun buren, conform de 
gewoonte,, naar hun eigen goeddunken die wapentekens zijn gaan dragen [...], 
waaromm zouden die wapens elders vandaan komen? Of moeten ze allen gehou-
denn worden voor overweldigers van andermans bezittingen, tirannen en in-
dringers?',, besloot de Utrechter zijn commentaar snerend.[: w Hij adresseerde zijn 
brieff  opvallend genoeg niet aan Boxhorn zelf maar aan diens patroon, de 'Hoog-
geleerdee Scriverius', 'niet uit een of andere wellust tot berispen, maar uit ijver 
voorr de waarheid, en conform het recht van de vriendschap',"'1 met het verzoek 
omm de opmerkingen over te brengen aan de pupil, 'mits hij niet één van die men-
senn is, die hooi om de hoorns hebben, zoals men zegt. Want er zijn bepaalde per-
sonenn van die leeftijd, die zo'n vurige geest hebben dat zij overvallen worden door 
onverzoenlijkee woedeaanvallen jegens hen die welgemeende kritiek leveren. Ik 
daarentegenn denk altijd aan onze jurist, die zei dat hij nooit te oud was om iets 
tee leren, zelfs al zou hij reeds met één been in het graf staan; ik heb er schik in 
dagelijkss iets bij te leren.'140 Het is echter duidelijk dat Buchelius niet zozeer uit 

1377 Boxhorn, Theatrum, 32-33: 'Eiuscopiam nobis fecit e Bibliotheca sua divite insignium hiijusmodi Cime-
liorum,, magnus ill e Batavk arum Antiquitatum vindex, Sc amicus noster, Petrus Scriverius.' 
1388 Buchelius aan Scriverius, 10-9-1632: 'cur non et principes ad similitudinem vicinorum pro more sump-
seruntt suo sibi arbitratn ili a insignia [...], quart' aliunde deducta? An omnes alienarum rerum occupatores, tv-
rannii  et invasores habendi?' Zie ook Boxhorn, Theatrum, 53 over de Hollandse leeuw. 
1399 Buchelius aan Scriverius, 10-9-1632: 'non al iquarepraehendendi prurigine, sed veri studio ad te proami-
cidaee hue '. 
1400 Buchelius aan Scriverius, 10-9-1632: "... modo non ex ijs sit, qui foenum in cornu (utdicitur) gerunt. Nam 
suntt quidam eius aetatis, fervido adeo ingeiiio, ut implacabiles adversus bene monentes suscipiant tras: Ego vero 
memorr ]c nostri dicentis, etiamsi alteram iam pedem in sepulcro haberet. discendi nihilominus percupidum 
fore;; me quotidie aliquid addiscere gaurieo.' 
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wass op een reactie van de auteur, maar Scriverius een staaltje van zijn eigen des-
kundigheidd wilde geven. Een deel van zijn kritiek op de oudheidkundige blun-
derss van Boxhorn, met name op het gebied van de genealogie en heraldiek, was 
namelijkk ook van toepassing op Scriverius' eigen opvattingen. Boxhorn had in 
eenn bijlage een uittreksel afgedrukt uit een handgeschreven toernooiboek van 
dee Hollandse graven, dat ofwel ergens in een archief werd bewaard - zo schreef 
Boxhornn - ofwel ergens in een privéverzameling, en waarvan hij een kopie bij 
Scriveriuss had mogen inzien.141 Maar volgens Buchelius was dit toernooiboek, waar-
inn een heraut had beschreven hoe Hollandse edellieden één voor één het toer-
nooiveldd betraden terwijl ze hun wapenschild lieten zien en hun naam afriepen, 
hoogstwaarschijnlijkk een vervalsing: Tenzij het afkomstig is uit de smidse van 
[Christoffel]]  Butkens, is het Uittreksel uit het toernooiboek etc een grap van een of 
anderee onbekwame Heraut (zoals men zo iemand noemt). Maar de spitsmuis 
verraadtt zich door zijn spoor', waarop Buchelius een aantal naar zijn eigen me-
ningg a-historische, en dus valse passages uit het toernooiboek liet volgen:'De Heer 
DirkDirk  van Linde en Lee riep 'Aspremonf: kijk eens wat een spitsvondigheid van But-
kens!!  DeHeerArnout van IJsselstein riep Amstel': nooit heb ik deze laatste gevon-
denn met de bijnaam 'van IJsselstein'; ik heb meerdere oorkonden, zegels, en an-
deree documenten van hem, maar overal hield hij zijn bijnaam 'van Amstel', zij 
hett dat hij zijn wapenschild een beetje heeft veranderd'.142 

Inn hetzelfdejaar raakte Buchelius betrokken bij de voorbereidingen van Mat-
thaeusVossiuss (1611-1646) voor zijn Hollandse geschiedschrijving. Gerard Vos-
siuss (1577-1649) stuurde zijn oudste zoon naar de Utrechtse geleerde met een 
keurigee introductiebrief waarin hij uitlegde dat Matthaeus bezig was met de vol-
tooiingg van het eerste deel van een geschiedenis van het graafschap Holland. 
Vossiuss verzocht Buchelius boeken en manuscripten, die licht wierpen op de 
vaderlandsee geschiedenis (historiapatriae), aan zijn zoon ter beschikking te stel-
len;; 'honor tuus erit, publici utilitas' ('de eer zal voor u zijn, het nut voor het 
publiek').1433 Buchelius leende inderdaad zijn annotaties op Beka uit aan Mat-
thaeus.. In 1635 verscheen het eerste deel van Vossius' geschiedwerk, dat de pe-
riodee van het Hollandse gravenhuis (tot 1299) behandelde. Vossius boekte groot 
success met zijn publicatie. De Staten van Holland beloonden hem, en nadat in 
16411 deel twee over het Henegouwse huis (1299-1346) was verschenen, stelden 
dee Staten van Holland en Zeeland hem aan tot officieel historiograaf. In die hoe-
danigheidd gaf Matthaeus nog een derde deel uit voor hij stierf; deel vier werd 

1411 Boxhorn, Theatrum, 75: Dit 'Additamentum' (de 'bijlage') is getiteld 'excerptum ex Codice Hastiludio-

rumm Comitum Hollandiae'. 
1422 Buchelius aan Scriverius, 10-9-1632: 'Extraction ex libro hastiludiorum etc. nisi sit ex officina Butkeniana, im-
peritii  alicuius Harald (ut vocant) lusus est: sed sorex suo se prodit indicio: Dominus Theodoncus de Linde et Lede 
clamabalclamabal Aspremont, en Butkenij acumen. Dominus Arnoldus de hselstain damabat Amstel. hunc posteriorem nun-
quamm (habeo plura eius diplomats, sigilla, aliaque monumenta) cum Isselstenij cognomine reppen; verum Am-
stelijj  cognomen ubique retinuit, licet in signo parum mutaverit'. Het gecursiveerde is door Buchelius geciteerd 
uitt de bijlage in Boxhorn, Theatrum. De voor vervalser uitgemaakte Butkens was bekend als genealoog; hij pu-
bliceerdee in 1626 een hevig bekritiseerd boek over het geslacht Van Amstel van Mijnden. 
1433 G. Vossius aan Buchelius, 21-6-1632. Matthaeus Vossius' werk komt slechts in het voorbijgaan aan de orde 
inn Rademaker, Leven en werk, 240; zie verder Kampinga, Opvattingen, 23-25, 106-107, 128-129, 152-153, 171-172; 
Blok,, Isaac Vossius. 
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uitgegevenn door zijn broer Isaac, die in 1646 tot opvolger van Matthaeus was 
benoemd.. Buchelius had niettemin nogal wat aan te merken op Vossius' werk. 
Evenalss dat bij Boxhorns Thmtrum het geval was geweest, betrof zijn kritiek met 
namee de beweringen over de genealogische en heraldische geschiedenis van 
dee Hollandse adelsgeslachten, die naar Buchelius' smaak een al te respectabe-
lee oudheid toegeschreven hadden gekregen. Naar aanleiding van het verschij-
nenn van deel één schreef hij in 1637 een vaderlijk-vermanende brief aan Mat-
thaeus,, waarin hij zijn bezwaren aardig wist te verpakken.144 De door Matthaeus 
behandeldee vroege middeleeuwse geschiedenis was zo duister en in fabelen ver-
huld,, dat er eigenlijk slechts naar gegist kon worden, schreef Buchelius. Hij moe-
digdee de jonge auteur toch aan zijn werk voort te zetten, met de opmerking dat 
hett alsmaar makkelijker zou worden een betrouwbaar relaas te bieden, aange-
zienn het aantal archiefbronnen voor latere perioden groter was. 

Antiquarischh mentoraat voor  stadsbeschrijvers 

Afzonderlijkee stadsbeschrijvingen zoals die in de zeventiende-eeuwse Republiek 
enn dan met name in Holland in groten getale verschenen, waren een lokale uit-
vergrotingg van humanistische streekbeschrijvingen en als zodanig een aanpas-
singg van het chorografische genre aan de Nederlandse omstandigheden van ver-
stedelijkingg en decentralisatie.""' De Nederlandse steden waren niet alleen tal-
rijkk maar vormden vanaf het einde van de zestiende eeuw ook belangrijke poli-
tiekee centra. Het stedelijke zelfbewustzijn was daarom groot. Op cultureel gebied 
werdd dit zelfbewustzijn onder andere tot uitdrukking gebracht in de publicatie 
vann soms prachtig uitgegeven stadsbeschrijvingen over de oorsprong, ontwikkeling 
enn tegenwoordige situatie van de geboorte- of woonplaats. De auteurs wensten, 
doorr heden en verleden van hun woonplaats te prijzen, een plaats voor hun stad 
opp te eisen binnen het grotere geheel van de regio en de Republiek. In 1611 zet-
tee Johannes Pontanus met zijn imposante Rerum et urbis Amstelodamensium histo-
ricirici  ('Geschiedenis van de verrichtingen en de stad der Amsterdammers') de toon. 
Inn een opdracht aan het stadsbestuur stelde Pontanus dat hij met zijn beschrij-
vingg wilde laten zien hoe de stad tot haar tegenwoordige politieke aanzien en 
economischee bloei was gekomen, zoals Varro dat ooit voor Rome had gedaan. 
Dee invloed van Varro strekte zich ook uit tot de documentatie van het geheel: 
Pontanus'' beschrijving, evenals de stadsbeschrijvingen die nadien zouden ver-
schijnen,, had een hoog antiquarisch gehalte en deed uitdrukkelijk verslag van 
hett bronnenonderzoek.14" De samenstellers van de volgende stadsbeschrijvingen 
warenn over het algemeen ontwikkelde stedelingen die banden hadden met het 

1444 Buchelius aan M. Vossius, 7-7-HW7. 
1455 Haitsniii Mulier. 'De eerste Hollandse stadsbeschi ijvingen'. Zie Langereis, 'Inleiding', voor een niet-Hol-
landsee .stadsbeschrijving. 
1466 Pontanus nam in Rerum el urbis Amslelodtimfiisium historici afschriften van archiefstukken op, genealogieën, 
lijstenn van magisiraaLsopvolgmgen, beschrijvingen van gebouwen, enzovoorts, naast integrale edities van twee 
kronieken.. Zie over dit werk: Van dei Zandt-, •Amsterdamse stadsgeschiedschrijving', 219-223; Haitsma Mtilier, 
'Dee eerste Hollandse stadsbeschrijvingen', 87-98 en passim; idem, 'De zeveruiendc-eeuwse stadsbeschrijvingen'. 
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bestuurr van hun geboorte- of woonplaats: academisch gevormde raadsleden of 
vertegenwoordigerss van geleerde beroepen in dienst van lokale overheden, als 
predikanten,, stadsartsen en schoolhoofden. De stadsbeschrijvingen vormden een 
weerslagg van hun betrokkenheid bij de stad als politieke gemeenschap en van 
hunn trots op lokale tradities. Deze mensen werkten in hun vrije tijd aan de stads-
beschrijvingen,, die zij in vele gevallen na voltooiing door middel van een dedi-
catiee opdroegen aan het stadsbestuur, vaak met succes. De stadsbeschrijvingen 
werdenn samengesteld volgens min of meer vaste regels, bepaalde thema's keer-
denn steeds weer terug. Centraal stond de stedelijke geschiedenis en topografie. 
Dee grondtoon was altijd zeer lovend. Van het lokale verleden werd een vleiend 
beeldd geschetst, en uit de beschrijving van het functioneren en de gedaante van 
dee stad in de eigen tijd sprak een onverholen trots. Vaak liepen de werkelijke en 
dee ideale stad in de beschrijving in elkaar over. 

Uitt de correspondentie van Buchelius en Scriverius blijkt dat zij soms de no-
digee aanmerkingen hadden op de beperkte en vooringenomen blik van lokale 
liefhebbers,, die doorgaans grote moeite hadden hun stadsgeschiedenis te be-
schouwenn vanuit een wat breder perspectief. Vooral Buchelius had vaak funda-
mentelee bezwaren tegen de triomfantelijke toon van de meeste Hollandse stads-
beschrijvers,, die de recente macht en bloei van Holland naar zijn mening al te 
makkelijkk op de vroegste geschiedenis terugprojecteerden. Ook blijkt dat Bu-
cheliuss en Scriverius op een of andere manier betrokken zijn geweest bij het voor-
bereidendee werk van een aantal stadsbeschrijvers, in ieder geval van alle perso-
nenn die in 1615-1616 door Buchelius werden vermeld in zijn brief aan Gruterus. 
Somss hadden de stadsbeschrijvers op eigen initiatief hun weg weten te vinden 
naarr de antiquarische experts in Utrecht ën Leiden, in de hoop nieuwe gege-
venss en bronnenmateriaal aangereikt te krijgen. Soms zochten de twee laatsten 
zelff  het contact, vaak naar aanleiding van het verschijnen van een stadsbeschrijving 
waaropp zij kritiek hadden. In het geval van de stadsgeschiedenissen van Ampzing 
enn Velius was het mede aan Scriverius' bemoeienis te danken, dat de herziene 
editiess van deze werken uitgetild werden boven het niveau van de traditionele, 
laat-middeleeuwsee stadslofdichten en stadskronieken, en wat vorm en inhoud 
betreftt wat meer toegroeiden naar de humanistische plaatsbeschrijvingen. 

Vann de betrokkenheid van Scriverius bij het verschijnen van verschillende Hol-
landsee stadsbeschrijvingen is zijn medewerking aan Ampzings Beschrijvinge ende 
loflof der stad Haerlem in Hollandhet bekendst. Samuel Ampzing (1590-1632) was 
predikantt in Haarlem. Hij voelde zich ten zeerste verplicht aan zijn geboorte-
stad,, die hem op stadskosten had laten studeren, en gaf tot driemaal toe een 
geschiedeniss van Haarlem uit. De eerste twee edities, uit 1616 en 1621, betrof-
fenn een ouderwets stedendicht."7 In de kantlijn van de tweede editie gaf Amp-
zingg aan verschillende veronderstellingen van Scriverius in zijn gedicht te heb-
benn verwerkt: Petri Scriverij conjectume of simpelweg 'P.S.', noteerde hij dan. Deze 
verwijzingenn hadden merendeels betrekking op etymologische woordverkla-

1477 Lofdichten op steden verschenen vanaf ongeveer 14f>0: /ie hierover Slits. Hel L<ihjnse stedendicht 
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ringen.ringen. De derde editie van Ampzings stedendicht, uit 1628, bevatte een ram-
melendee beschrijving - nog steeds op rijm - van achtereenvolgens de oorsprong 
vann de stad, de afstamming van belangrijke Haarlemse geslachten, de stadsgroei, 
dee bloei van Haarlems handel in Ampzings eigen tijd, de 'gezegende' gedaan-
tee van de stad en de nabije omgeving, de levens van belangrijke Haarlemmers, 
dee heldhaftige geschiedenis van het beleg van Damiate en het beleg van Haar-
lem,, Haarlemse krijgshelden, de bloeiende lokale nijverheid, een oud verhaal 
overr een zeemonster en berichten van aangespoelde walvissen, het politieke aan-
zienn van Haarlem, de opvolging van Haarlemse regenten, en tenslotte de ker-
steningg van de Nederlanden en de religie en Reformatie binnen Haarlem.'4H Ver-
gelekenn met de tweede uitgave was deze laatste editie in omvang meer dan ver-
tienvoudigd.. Dit kwam doordat het gedicht nu was doorspekt met lange proza-
citatenn uit vele bronnen, waaronder het Chronicon Egmundanum en de kro-
niekenn van Wilhelmus Procurator, de Clerc uten laghen landen,Johannes a Ley-
dis,, Reinier Snoy, Cornelius Aurelius, en andere 'oude geschreven kronijken'. 
Dee proza-citaten dienden tot documentatie van de lofzang, maar in feite was er 
nauwelijkss sprake van werkelijke integratie van het bronnenmateriaal in het ste-
dendicht.. Ampzing merkte in een aanhangsel bij zijn werk op dat derden er bij 
hemm op hadden aangedrongen de oude teksten te verbinden aan zijn lofdicht, 
zelff  was hij dat helemaal niet van plan geweest. Scriverius zal ongetwijfeld tot 
dezee personen hebben behoord. In ieder geval bezat hij de door Ampzing ge-
citeerdee handschriften van het Chronicon Egmundanum ('oude geschreve Kro-
nijkk van Egmond'HJ) en van de kroniek van Wilhelmus Procurator. Bovendien 
liett Ampzing in het voorwerk van de derde uitgave een brief uit 1627 opnemen 
waarinn hij Scriverius, de veertien jaar oudere en veel competentere geschied-
kundige,, volgens de toen heersende geleerde patronage-etiquette plechtig be-
danktee voor de ter beschikking gestelde bronnen en aantekeningen over Haar-
lemss geschiedenis; tegelijkertijd verleende deze publiekelijke claim op Scrive-
rius'' patronage een suggestie van betrouwbaarheid aan Ampzings werk. 'Ik hou-
dee mij daer door aen uwe E. hooglijk verplicht', schreef Ampzing; 'Ik verblijde 
mijj  ook seer, dat ik nu meermaels ogenschijnelijk ende handtastelijk gevoele, 
endee bevinde, dat uwe E. dit mijn voornemen geweldig gunstig is.'150 

Uitt de eerste editie van Ampzings lofdicht op Haarlem uit 1616 blijk t overi-
genss niet dat er toen al sprake was van contact met Scriverius.151 Sterker nog, in 
1615-16166 had Buchelius aan Janus Gruterus geschreven dat Scriverius overwoog 
zelff  een beschrijving van Haarlem samen te stellen, zoals we al hebben gezien. 
Scriveriuss handhaafde dit voornemen nadat hij kennis had gemaakt met Amp-
zingg en hem zijn materiaal ter beschikking had gesteld, zo blijk t uit opmerkin-

1488 Ampzing, Den lof van Haerlem; idem, Het lof der stadt Haerlem; idem, Beschrijvinge ende tof. Zie ook Van Nie-
rop,, 'How to honour one's city'. 
1499 Ampzing, Beschrijvinge ende lof 95. 
1500 Ampzing, Beschrijvinge ende lof G2v, Ampzing nam in de derde editie van zijn stadsbeschrijving tevens Scri-
verius'' speciaal voor deze gelegenheid geschreven verhandeling op over Laurens Jansz Coster, de vermeende 
Haarlemsee uitvinder van de boekdrukkunst. 
1511 Ampzing, Den lof van Haerlem. Er zijn slechts twee brieven (uit 1627 en 1630) bekend, gewisseld tussen 
Ampzingg en Scriverius. 
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genn van de laatste in de tweede en derde editie van zijn stadsbeschrijving.ISL' In 
dee dankbrief aan Scriverius bij de derde editie schreef Ampzing te hopen, dat 
zijnn eigen beschrijving mocht dienen als smaakmaker voor Scriverius' werk over 
Haarlem,, 'dat uwe E. ons lang beloofd heeft, ende (in vrijicheyd gesproken) al 
tee lang schuldig blijft. ' Waar Ampzings versvorm naar zijn eigen zeggen be-
knoptheidd en magere documentatie noodzakelijk maakten, zou Scriverius 'in 
Prosaa wat breeder konnen afwaeijen, ende met een vrije rede alles uytvoerlij-
kerr uytstrijken: [...] uwe E. sal alles grondig bewijsen, ende met redenen on-
wedersprekelijkk bekleden, ende bevestigen\1M 

Hett contact tussen Buchelius en Ampzing kwam tot stand toen de eerste naar 
aanleidingg van het verschijnen van de derde editie van Ampzings lofdicht in de 
penn klom, om Ampzing op een aantal fouten te wijzen en nieuwe gegevens en 
bronnenn aan te dragen."4 Het is interessant hierbij te bedenken dat Buchelius na 
hett verschijnen van de tweede editie van Ampzings lofdicht uit 1621 geen con-
tactt met de Haarlemmer had opgenomen, zoals blijkt uit de briefwisseling na 1628. 
Pass nu Ampzing een poging had gedaan tot 'serieuze', met bronverwijzingen on-
derbouwdee stadsbeschrijving (waarom hij zijn derde editie dan ook Beschrijvinge 
endeende lof der stad Haerlem had genoemd), kwam Buchelius in actie: 'Wat ik in mijn 
vorigee brief heb aangevoerd, heb ik uit vriendschap geschreven en met de be-
doelingg de vaderlandse geschiedenis te helpen bevorderen', kapittelde hij de stads-
beschrijver;; 'Die is, dacht ik, niet beperkt door de grenzen van één stad of vervat 
inn de morgens van een klein akkerland, maar daarin moest, zo meende ik, heel 
Batavia,, hoe groot het vroeger ook geweest moge zijn, inbegrepen zijn'.lw Hij zond 
Ampzingg naast genealogische en heraldische informatie ook een uiteenzetting 
overr de verraderlijke vervalsingen van oorkonden, waaraan Egmondse monniken 
zichh schuldig hadden gemaakt; Ampzing had die blijkbaar voor echt aangezien. 
Ampzingg reageerde op Buchelius' kritiek en vroeg om nadere informatie, die hij 
zeii  op te willen nemen in een appendix bij de volgende versie van zijn stadsbe-
schrijving.. Hij overleed echter voordat het tot een vierde editie zou komen.1* 

Bucheliuss zond Gerard Vossius, Wouter van Gouthoeven enjohan van Bever-
wijck,, toen deze geleerden hun voornemen te kennen gaven een stadsbeschrij-
vingg van Dordrecht samen te stellen, een lange briefverhandeling met de titel 'Dia-

1522 Ampzing, Het lofderstadt Haerlem, Dlr : 'Petrus Scriverius Harl. Historiographus, & Phililogus: nunc lotus 
inn Hollandiae Annalibus conciniiandis, & conscribendo Harlemo suo' ('die op dit moment geheel in beslag 
wordtt genomen door het op orde brengen van de Hollandse Annalen en het beschrijven van zijn Haar lem). 
Dee Hollandse annalen en de beschrijving van Haarlem stonden in de derde editie uit 1628 nog steecis vermeld 
opp Scriverius' imaginaire publicatielijst. 
1533 Ampzing aan Scriverius, 1-2-1627. Ook in de stadsbeschrijving zelf verwijst Ampzing naar het te verwachten 
werkk van Scriverius: Besehrijvingr ende loj, 20. 
1544 De oudst bewaarde tussen Ampzing en Buchelius gewisselde briefis van Ampzing aan Buchelius, 1 1-12-
1630,, Hierin bedankt Ampzing Buchelius voor diens (nu verloren) brief die hij enige weken eerder had ont-
vangen,, ging hij in op Buchelius' punten van kritiek en vroeg hij om nadere informatie. 
1555 In Buchelius aan Ampzing, [25-12]-1630: 'Quae prioribus indicavi, amice feci, et animo iuvandi ac pro-
movendii  patriam historiam; quaru non uniiis civitatis limitibus circumscriptam, aut paucoruni agiorum iuge-
ribuss compraehensam, putavi; sed ea omriem, quaiitacunque olim fuerit, Bataviam complectendam censui.' Over 
Anip/ingss stadsbeschrijving gaan verder nog de brieven van Ampzing aan Buchelius, 21-5-1631; Ampzing aan 
Buchelius,, 31-3-1632. 
1566 Hierover uitgebreider in hoofdstuk 7, p. 282-285. 
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tribee de Durdrechto' ('Verhandeling over Dordrecht') toe. In deze verhandeling 
wildee hij aantonen dat de vroegste geschiedenis van het graafschap Holland zich 
inn de streek rondom Dordrecht had afgespeeld en dat de graven pas in de loop 
derr eeuwen hun gezag hadden uitgebreid over de gebieden die uiteindelijk sa-
menn het gewest Holland zouden vormen.1'7 Van Beverwijck (1594-1647) liet als 
enigee daadwerkelijk een beschrijving van Dordrecht verschijnen. Hij was een ge-
borenn Dordtenaar, werkte in zijn geboorteplaats als stadsarts, was curator van de 
Latijnsee school en beheerder van de stadsboekerij en nam deel aan het stadsbe-
stuur.. Hij had een geleerde reputatie dankzij zijn geneeskundige studies en voor-
lichtingsboekenn in het Latijn en het Nederlands, maar stond niet in het bijzon-
derr bekend om zijn geschiedkundige studiën.',s Van Beverwijcks V Begin van Hol-
hinthint in Dordrecht uit 1640 was het product van een laat bekeerde liefhebber die zich 
echterr goed had weten te informeren door bij Buchelius te rade te gaan. In 1636 
vereerdee Van Beverwijck de bijna dertigjaar oudere Buchelius met een exemplaar 
vann zijn De vilae humanae tcrmino ('Over het levenseinde van de mens'). Hierop 
bedanktee Buchelius hem hartelijk en hij beloofde deze dienst te zullen vergelden, 
inn een brief waaruit duidelijk blijkt dat Van Beverwijck nog niet eerder met hem 
hadd gecorrespondeerd. Buchelius schreeff  uitvoerig over zijn ouderdomskwalen, 
overr het overlijden van zijn familieleden en over zijn streven naar een gezonde 
levenswijze,, maar ook over zijn bezigheden in dienst van de VOC en de kerken-
raadd en over zijn studiën. Een portret voegde hij er ook nog bij.1* ' Nu Van Be-
verwijckk er op elegante wijze in was geslaagd Buchelius aan zich te verplichten, 
haddenn de volgende tussen beide heren gewisselde brieven het onderzoek van 
dee Dordtenaar naar de geschiedenis van zijn woonplaats tot onderwerp."" Bu-
cheliuss zond genealogische en heraldische gegevens over Dordtse families - aan 
dee stambomen en familiewapens van voorname Dordtse geslachten werd veel aan-
dachtt besteed in Van Beverwijcks boek- en zijn 'Diatribe'. Daarnaast stuurde hij 
afschriftenn van de bronnen die betrekking hadden op de vroegste geschiedenis 
vann het graafschap Hollanden Dordrecht. In zijn brieven lichtte Buchelius deze 
stukkenn nader toe. De gegevens werden inderdaad opgenomen in '/ Begin van Hol-
lantlant in Dordrecht. Zoals de titel al laat zien, had Van Beverwijck Buchelius' these 
zelfss tot het uitgangspuntvan zijn stadsbeschrijving gemaakt. In zijn boek verwees 
hijj  naar zijn Utrechtse zegsman als 'de hoogh-geleerde ende seer ervarene in des 
Vaderlantss outheyt, Mr. Arent van Bucchel'.1'11 

Scriveriuss was betrokken bij de totstandkoming van de Leidse stadsbeschrij-
vingg van zijn stadsgenoot Jan Orlers (1570-1646). In 1614 verscheen Orlers' Be-
schrijvingeschrijvinge der stad Leyden voor de eerste maal; in 1641 volgde een vermeerder-
dee tweede uitgave, nadat Orlers was toegetreden tot het stadsbestuur. Orlers, 
diee niet de universiteit had bezocht maar wras opgeleid in de boekhandel, had 

1577 Buclu-liusaati Van Beverwijck, [begin 1640]; Buchelius aan (',.]. Vossius. [ca. 1630]. Zie hierover ook hoofd-
stukk 7, p. 2H5-288. 
1588 Biografische informatie in Van (Jcmert, 'Nawoord'. 
1599 Buchelius aan Van Beverwijck, 00-00-1636. 
1600 Van Beverwijck aan Buchelius, 17-12-1639; Buchelius aan Van Beverwijck, [begin 1640J; Buchelius aan 
Vann Beverwijck, 7-3-1640; Buchelius aan Van Beverwijck, [april 1640]; Van Beverwijck aan Buchelius, 4-9-1640. 
1611 Van Beverwijck, 't Begin van Holtant in Dordrecht, 75. 
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zichh goed weten te documenteren. Hij was de neef en pleegzoon van de Leid-
see stadssecretaris Jan van Hout en kon van diens historische aantekeningen ge-
bruikk maken. Ook van Scriverius' inzichten heeft Orlers kunnen profiteren. In 
hett voorwoord aan de lezer in de eerste editie werd de Leidse oudheidkundi-
ge,, 'die mijn in dese Beschrijvinge tot verscheyden plaetsen ende tijden met raet 
endee daet by gestaen ende geholpen heeft', als enige persoon met naam en toe-
naamm door Orlers bedankt. In de tekst van Orlers' stadsbeschrijving vinden we 
regelmatigg verwijzingen naar 'P.S.', als 'ghenomen uyt sijne Hollandtsche Be-
schrijvinghe'' en 'nae 't gevoelen P.S.', bijvoorbeeld waar het ging om Scriverius' 
ideee dat Leiden de oudste stad van Holland was.lfi 2 Bovendien heeft Orlers een 
langee verhandeling van 'den Hooch-geleerden Historie-Schrijver, ende groot 
Beminderr der Oudtheden' mogen inlassen over het leven van de beide te Lei-
denn geboren graven Willem II en Floris V, bestaande uit een door Scriverius ver-
meerderdee versie van zijn Beschrijvinghe van out Batavien uit 1612.lfi S 

Eenn treffend voorbeeld van een lokale geschiedschrijver die op eigen initiatief 
toenaderingg zocht tot Scriverius en zijn unieke verzameling bronnenmateriaal was 
dee Hoornse stadsarts en magistraat Th eodorus Velius (1572-1630). In 1615 zond 
hijj  de Leidse geleerde een nogal formeel briefje naar aanleiding van een ont-
moetingg enkele dagen eerder tussen Scriverius en een collega van Velius, Pieter 
Hogerbeets.. Bij deze ontmoeting had Scriverius opgemerkt dat hij nogal wat aan-
tekeningenn met betrekking tot de Hoornse geschiedenis bezat en had hij toege-
zegdd dat hij kopieën daarvan aan Velius wilde doen toekomen wanneer deze daar-
omm zou verzoeken. Velius had namelijk in 1604 een nogal ouderwetse kroniek van 
Hoornn gepubliceerd, en bereidde inmiddels een nieuwe editie voor waarin ook 
eenn humanistische historisch-topografische beschrijving van de stad zou worden 
opgenomen.. Hij schreef de Leidse geleerde nu dat hij diens aantekeningen, hoe-
well  hij reeds veel moeite had gedaan zijn kroniek te vermeerderen en de nieu-
wee versie inmiddels al bij de drukker lag, graag zou willen zien, en dat hij bij dit 
verzoekk enige schroom ervoer aangezien hijzelf Scriverius nog nooit een dienst 
hadd bewezen. Hij vertrouwde echter op diens wellevendheid {humanitas) en op 
eenn honorering van zijn verzoek omwille van de gemeenschappelijke studiën (com-
muniummunium literarum causa)', bij voorkomende gelegenheid zou hij op zijn beurt gaar-
nee Scriverius van dienst zijn.164 Aangezien Scriverius in het voorwoord aan de le-
zerr bij de nieuwe editie van de Hoornse kroniek niet wordt bedankt en in de kro-
niekk zelf geen uitdrukkelijke verwijzing naar Scriverius is te vinden, is niet met 
zekerheidd te zeggen of hij aan Velius' verzoek gehoor heeft gegeven. Toch is dit 
well  waarschijnlijk, aangezien de kroniek pas in 1617 verscheen, terwijl Velius in 
16155 al te kennen had gegeven dat de kopij persklaar was, en aangezien Scrive-
riuss immers zelf aan Hogerbeets, die als tussenpersoon optrad, had laten weten 
bereidd te zijn tot assistentie. Velius, als niet-specialist in de geschiedenis en oud-
heidkunde,, diende zich daartoe eerst formeel aan de alom gewaardeerde Leid-

1622 Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, passim. 
1633 Zie hoofdstuk 3, p. 136. 
1644 Velius aan Scriverius, 14-6-1615. 
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see geleerde te verplichten middels de correspondentie-etiquette. Op zijn beurt 
namm Scriverius dan de rol van antiquarische mentor op zich.1'* 

Onderzoekk in vorstelijk e opdracht 

Bucheliuss en met name Scriverius kregen na verloop van tijd te maken met pa-
tronagee vanwege het stadhouderlijk hof, dat op gezette tijden functioneerde als 
opdrachtgeverr voor oudheidkundig onderzoek. Dat wil zeggen, Frederik Hendrik 
deedd in verband met zijn dynastieke politiek enkele malen een beroep op Scri-
veriuss en -via Scriverius - op Buchelius als genealogische en heraldische experts. 

Frederikk Hendrik voerde een ambitieuze hofhouding met als doel de posi-
tiee van het Oranjehuis in de Republiek en ten opzichte van Europese hoog-
adellijkee kringen en vorstenhuizen nog meer te verstevigen.lt" In navolging van 
zijnn halfbroer Maurits had hij zijn positie als militair-politieke leider van de Re-
publiekk versterkt door het buitenlands beleid zoveel mogelijk in eigen hand te 
nemenn en de oorlogsvoering tegen Spanje krachtig voort te zetten. Enkele gro-
tee successen op dit gebied bezorgden hem de bijnaam de Stedendwinger. Even-
alss Maurits verwierf hij verschillende stadhouderschappen; bovendien wist Fre-
derikk Hendrik een stadhouderlijke dynastie te vestigen - het stadhouderschap 
wass tot de uitvaardiging van de akte van survivancem 1631, waarbij de opvolging 
doorr Willem II in de vijf stadhouderschappen van Holland, Zeeland, Utrecht, 
Gelree en Overijssel werd zekergesteld, immers officieel niet erfelijk."17 Om zijn 
hoff  een vorstelijke allure te verlenen, spendeerde deze stadhouder kapitalen 
aann de bouw en verfraaiing van imposante paleizen en buitenplaatsen en aan 
eenn kunstverzameling, waarbij zijn geleerde secretaris Constantijn Huygens als 
adviseurr optrad. In een oudheidkundige verzameling was Frederik Hendrik ech-
terr niet geïnteresseerd, ondanks het feit dat het bon ton was onder buitenland-
see vorsten om een collectie Griekse of Romeinse antiquiteiten aan te leggen. 
Zoo maakte de stadhouder geen gebruik van de gelegenheid de vermaarde mun-
tenverzamelingg van de overleden 'winterkoning' Frederik van de Palts over te 
nemen,, en ook de imposante, binnen en buiten de Republiek bij hoogwaar-
digheidsbeklederss en geleerden befaamde verzameling Romeinse antiquiteiten 
vann de Nijmeegse predikant en oudheidkundige Johannes Smetius liet hij aan 
zichh voorbijgaan.1™ Smetius had via Huygens zijn archeologische collectie bij de 
prinss aanbevolen, nadat de stadhouder en zijn secretaris hem in 1633 een be-
zoekk hadden gebracht: bij wie konden de uit 'de stad der Bataven' - Nijmegen -
afkomstigee oudheden immers beter worden ondergebracht dan bij de leider 

1655 Vclius, Chroniick van Hoorn. In het voorwoord wordt overigens niemand bedankt door Velius. 
1666 Mörke, 'De hofcultuur', 43. 
1677 In 1640 kwam daar nog het stadhouderschap en voor Willem II de survivanre in Drenthe en Groningen 
bij.. Het stadhouderschap van Friesland zou eveneens toevallen aan Willem II indien de Friese stadhouder Wil-
lemm Frederik kinderloos zou overlijden (uiteindelijk huwde Willem Frederik een dochter van Frederik Hendrik, 
bijj  wie hij een zoon kreeg). 
1688 Poelhekke, Frederik Hendrik, 143-144, 379; Langereis, 'Inleiding', 107-108. 
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derr Bataven, de 'tweede Claudius Civilis'?"*  De predikant werd echter teleur-
gesteld:: Frederik Hendrik was volgens Huygens beslist niet geïnteresseerd in de 
aankoopp van oudheden. Huygens voegde eraan toe dat het hem zelfs ternau-
wernoodd was gelukt de prins te bewegen huize Smetius aan te doen om daar 
'zijnn aandacht van de Nederlandse Republiek naar de Romeinse te verleggen'.17" 

Waarr de stadhouder wél in was geïnteresseerd, was in het vergulden van zijn 
blazoen.. In zijn binnen- en buitenlandse politiek streefde Frederik Hendrik, die 
inn wezen niet meer dan een dienaar van de Staten was, naar erkenning van de 
vorstelijkee statuur van zijn stadhouderschap en naar dynastieke allianties met 
buitenlandsee vorstenhoven. Zo slaagde hij erin zijn dochter Louise Henriëtte 
uitt te huwelijken aan Frederik Willem, de Grote Keurvorst van Brandenburg (na-
datt er overigens enige tijd sprake was geweest van een nog ambitieuzer huwe-
lij kk tussen Louise en de Engelse kroonprins), en zijn zoon Willem II zelfs aan 
dee oudste dochter van de Engelse koning Karel I. Bij deze operatie had hij de 
genealogischee en heraldische diensten nodig van erkende experts als Scriverius 
enn Buchelius. Tenminste tweemaal is er in verband met de 'vorstelijke' ambi-
tiess van Frederik Hendrik sprake geweest van een beroep van het stadhouder-
lij kk hof op Scriverius en, via Scriverius, ook op Buchelius. 

Hett welslagen van de stadhouder bij zijn pogingen zijn blazoen te vergulden 
werdd met name bepaald door de internationale politieke verhoudingen. Zo maak-
tee de Engelse koning Karel I in 1627 Frederik Hendrik tot ridder in zijn Orde 
vann de Kousenband in een poging de stadhouder en de Nederlandse Republiek 
aann zich te binden en Frankrijk de loef af te steken.'7' In 1636 stelde keizer Fer-
dinandd II voor om Frederik Hendrik, in zijn hoedanigheid van heer van Meurs, 
inn de Rijksvorstenstand te verheffen, maar dit voornemen liep stuk op weerstand 
vann de Staten-Generaal.17-' Deze impasse bood vervolgens een kans aan de Fran-
see koning, die eveneens naar de loyaliteit van de prins en de Republiek dong en 
zichh bij deze gelegenheid gretig opwierp als concurrent van de keizer, die eigenlijk 
alss enige het recht had om prinsen tot koningen te verheffen. Lodewijk XII I ver-
hieff  Frederik Hendrik door hem het predicaat Altesse ('Hoogheid') te verlenen. 
Ditt ter vervanging van het oude 'Excellentie', een aanspreektitel die niets van 
doenn had met de afkomst van de stadhouder als prins van Oranje, maar die ge-
reserveerdd was voor bijzondere hoogwaardigheidsbekleders, ambassadeurs bij-
voorbeeld.. In januari 1637 overhandigde een Franse diplomaat een schrijven van 
Lodewijkk XII I aan de Staten-Generaal - een 'politieke meesterzet' van de koning 
enn Richelieu, volgens Frederik Hendriks biograaf Poelhekke - met de boude me-
dedelingg dat 'il n'y a point de marques d'honneur qui ne luy [namelijk de prins] 
puissentt estre justement attribuées', zodat de koning had besloten 'de luy don-

1699 Johannes Smetius aan C.onstantijn Huygens, 16-1 1-1633, Universiteitsbibliotheek le iden, Hl 'G 'M, nr. 1; 
aff  ge drukt in Huvgens. Debnefwis.selingl, nr. 852: 'alterum Civilem'. 
1700 Constantijn Huvgens aan Johannes Smetius, 6-2-1634, afgedrukt in Huvgens. Dr Imejwisseling I, nr. 870: 
'utt a Republic;*  Bolgij [...] ad Romanam diverterel'. Do secretaris zélf was buitengewoon geïnteresseerd in de 
collectie,, die hij nog verschillende malen een bezoek «m brengen. IV Nijmeegse verzameling zou in 1 704 wor-
denn verkocht aan de keurvorst [ohan Willem van de Palts. 
1711 Poelhekke, Frrderik Hendrik, 225-229. 
1722 Ibidem, 471-472, 477-478. 
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nerr une nouvelle': en wel Altesse, de koninklijke titel.1" Uit het schrijven valt op 
tee maken dat de nieuwe titel was verleend op basis van het binnen de Republiek 
verworvenn samenstel aan taken en waardigheden van de stadhouder, niet op ba-
siss van zijn geërfde titel van prins van Oranje. De Staten-Generaal konden niet 
anderss dan dit besluit voor kennisgeving aannemen en hun stadhouder voort-
aann aanspreken als Hoogheid. Alleen de titel van Majesteit oversteeg nog die van 
Hoogheid,, daar die tenminste tot en met de regering van Karel V strikt was voor-
behoudenn aan de keizer. Sinds het aftreden van Karel V was er echter sprake van 
titulairee inflatie en waren verschillende Hoogheden zich Majesteit gaan noemen, 
onderr wie de Franse koning.171 

Frederikk Hendrik liet zich zijn nieuwe statuur uiteraard graag aanleunen.17' 
Meerr dan dat, hij wenste er ook de passende heraldische tekenen van waar-
digheidd bij. Begin mei 1638 ontving Buchelius een brief van Scriverius over het 
familiewapenn van de prins: 

Alsooo sijne Woogheijdt de Prince van Orangien int sinne heeft sijne Wapenen te ver-
anderen,, ende mij ter hande gestelt zijn drie verscheijden Teijckeningen [nae veel 
discoursenn over't Wapen bij mij met anderen gehouden, ingestelt ende geschildert], 
omm sijne Woogheijdtte dienen van advijs ende oordeel: soo hebbe ick mij inden Hage 
zijndee op U.E. beroepen, niet willende finalicken ordeelen voor alleer de saeck met 
U.E.. gecommuniceert was. [...] Dus scheijde ick uijt het Hoff, laetende de drie Teij-
ckeningenn aldaer. Die mij op gisteren toe gesonden zijn, ende een missive daer bij, wen-
schendee {id est, gebiedende) sijne Hoogheijdt dat ick de moeijte geliefde te nemen ende 
aenn de Heer Buchel eens te schrijven, om sijne E. advis ende ordeel te hebben.17" 

Scriveriuss blijk t met andere woorden te zijn ontboden aan het hof in Den Haag 
omm zijn oordeel te geven over het nieuw ontworpen wapenschild van de prins. 
Err waren drie voorstellen voor een nieuw wapen gereed, waarvan hem nu te-
keningenn werden toegestuurd. Scriverius betoonde zich in zijn brief aan Bu-
cheliuss erg ontevreden over het resultaat van zijn voorbereidende 'discoursen', 
maarr durfde zelf geen uitsluitsel te geven voordat hij naar het oordeel van de 
heraldischee expert in Utrecht had geïnformeerd. De tekeningen van de drie 
nieuwee wapenschilden stuurde hij mee:177 'Dit bijgaend geschrift is bij de Wa-
penenn mij toegesonden: en toucheert mij ten deele, alsoo ick van andere opi-
niee was. [...] Vide, et ride [Kijk , en lach]', voegde hij spottend toe. De stadhou-
derlijkee klerk had nog genoteerd, aldus Scriverius, dat tekening 'B' in het Haag-
see het gunstigst was ontvangen. Scriverius gaf alvast iets prijs van zijn persoon-
lijk ee oordeel: 'De Croon, als gij wel siet, is oock verandert: alsoo [de stadhou-
ders]]  tot noch toe maer een Marquis Croon hebben gebruijckt, ende dit een 

1733 Geciteerd ibidem, 475. 
1744 Ibidem, 475-482. 
1755 Ibidem, 479 wordt door Poelhekke een opmerking van Hugo de Groot geciteerd om te illustreren dat 
hett stadhouderlijk hof mogelijk al voor 1637 bij Lodewijk XII I  op een koninklijke verheffing had aangestuurd: 
'Ickk verstae hier dat den coning den tytel van Altesse heeft gegeven aen mijnheer den prins van Orangie, we-
tendee dat de princesse selve wenschte'. 
1766 Scriverius aan Buchelius, [2-5-1638] (de tekst tussen de vierkante haken is bijgeschreven in de marge). 
1777 Deze tekeningen zijn niet bewaard gebleven bij Scriverius' of Buchelius' correspondentie; zij zullen door 
Scriveriuss zijn geretourneerd aan het hof te Den Haag. 
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rechtee [lees: echte] Prince croon is.' Buchelius antwoordde per omgaande, 'al-
hoewel',, zo luidde het zeer nukkige bericht uit Utrecht, 'het odieux is met sul-
ckee saeken hem te moijen [lees: zich bezig te houden], oeck dat die specteren 
adad officium magistri armorum vel caeremoniarum aulicarum, heraldum vocant, quarn 
investigatorisinvestigatoris patriae Antiq[uitatis] [vallen onder het ambt van een wapenmees-
terr of hofceremoniemeester, 'heraut' genoemd, meer dan onder dat van een 
onderzoekerr van de vaderlandse Geschiedenis] \I7H 

Bucheliuss stelde vast dat ontwerp 'B', dat de voorkeur van het hof had, vol-
komenn 'ongefundeert' was omdat het eigenlijke stamwapen van de stadhou-
derlijkee familie, namelijk dat van de Nassaus, niet prevaleerde in dit ontwerp 
voorr Frederik Hendriks nieuwe wapenschild. Uit Buchelius' commentaar blijkt 
datt in ontwerp 'B' het prinselijke wapen van de Oranjes als het stamwapen van 
dee stadhouder werd voorgesteld. Buchelius was echter van mening dat het min-
derr aanzienlijke grafelijke wapen van de Nassaus het hoofdwapen van het schild 
diendee te vormen, aangezien de afstamming van de graven van Nassau terug-
gingg tot ver in de Middeleeuwen.17" Het prinsdom Oranje was daarentegen pas 
inn 1544 aan de familie van Frederik Hendrik toegevallen, namelijk toen zijn va-
derr door een kinderloos gestorven neef, René van Chalon, benoemd werd tot 
erfgenaamm van het prinsdom Oranje.18" De prinselijke titel was dus aan de Nas-
sauss gekomen 'sondert dat oyt die van Nassou (waervan sijne hoocheijt des-
cendiert)) aen die van Chalon ofte Oraignien gehijlict sijn, ende sulcx dselve sij-
nee hoocheijt niet vandien bloede (gelijck de annotatie ad signum B schijnt te 
willenn sustineren) geboren is', merkte Buchelius droogjes op. Hij concludeer-
dee in zijn brief aan Scriverius onomwonden dat in het nieuwe stadhouderlijke 
wapenschildd het stamwapen van de Nassaus dan ook 'noch in ouderdom, noch 
inn treffelickheit, nochte in alliancien' hoorde te worden overschaduwd door dat 
vann de Oranjes. Ten faveure van de stadhouder maakte hij Scriverius er nog wel 
opp opmerkzaam dat het wapen van de Baronie van Breda nog ontbrak aan de 
plausibelerr ontwerpen 'A' en 'C'.1* 1 

Hoee het advies van Scriverius aan het hof uiteindelijk heeft geluid, is helaas 
niett bekend. Vast staat wel dat de vertrouwensman van Frederik Hendrik, Jo-
hanness Polyander a Kerckhoven, heer van Heenvliet, enkele jaren nadien nog-
maalss een beroep deed op de diensten van de Leidse geleerde; diens heraldi-
schee bijdrage was dus waarschijnlijk wel bevallen. Johannes Polyander, die in 1633 
doorr de stadhouder in de adelstand was verheven toen hij zijn titel van heer van 
Heenvliett had gekocht, en die in hetzelfde jaar ook het houtvesterschap van Hol-
landd en West-Friesland zou kopen, was een verwant van Scriverius. De vader van 

1788 Buchelius aan Scriverius, 4-5-1638. 
1799 De titel ging terug op Otto I, graaf van Nassau-Dillenburg (gest. 1289/90); vervolgens op diens grootva-
derr Walram Ivan Nassau (ca. 1146-1198). Vol muller, Nijhoffi geuhiedlexicon, 384-385, 438-441. 
1800 In 1544 werd Willem van Oranje (tot dan toe voerde hij de titel van Nassau-Dillenburg) benoemd lot erf-
genaamm van het prinsdom Oranje door zijn neef René van Chalon, zoon van Hendrik II I  van Nassau (Hendrik 
II II  was een broer van de vader van Willem van Oranje). René van Chalon had het prinsdom Oranje in 1530 zelf 
weerr geërfd van een oom van moederszijde. Ibidem, 384-385, 437-441. 
1811 De Baronie van Breda kwam sinds 1403 toe aan de graven van Nassau; Willem van Oranje erfde ook deze 
titell  van René van Chalon. Ibidem, 99. 
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Heenvliett - zoals hij doorgaans wordt genoemd - was namelijk in 1631 op late 
leeftijdd hertrouwd met Catharina Carets, een zuster van Barbara Carels, de vrouw 
vann Scriverius' broer Jan.Is" Het is goed mogelijk, hoewel dat niet blijkt uit de 
overgeleverdee correspondentie van Scriverius, dat Heenvliet ook al in 1638 als 
tussenpersoonn was opgetreden bij het door het stadhouderlijk hof gezochte con-
tactt met een gerenommeerde genealoog en heraldisch specialist. 

Toenn Scriverius in 1641 opnieuw werd benaderd, ging het om een voor het 
Haagsee hof zeer prestigieuze aangelegenheid: het huwelijk van Willem II met 
Mariaa Stuart, de oudste dochtervan Karel I. Vanaf zomer 1638 wras er door het 
stadhouderlijkk hof geijverd voor de totstandbrenging van dit huwelijk. Heen-
vliett trad op als Frederik Hendriks privéonderhandelaar met het Engelse ko-
ningspaar.. Oorspronkelijk was het de bedoeling van Engelse zijde om eventu-
eell  de hand van de jongste dochter ter beschikking te stellen; Maria was bestemd 
voorr de Spaanse koningszoon. Een huwelijk van Willem II , een nogal onaan-
zienlijkee prins en nieuwbakken Hoogheid, met Maria zou voor het Engelse ko-
ningshuiss in feite niets minder dan een mésalliance inhouden. Dit geeft aan dat 
dee inspanningen rond het opwaarderen van het stadhouderlijk blazoen voor 
Frederikk Hendrik van vitaal belang waren. Karel I ging uiteindelijk toch over-
stag.. Hij verkeerde wat zijn binnenlandse politiek betrof in grote problemen; 
misschienn hoopte hij dat een protestants huwelijk van zijn oudste dochter de 
gemoederenn van zijn onderdanen zou bedaren. Begin 1641 reisde een delegatie 
vann de Staten-Generaal en van de prins - waaronder Heenvliet - af naar Lon-
den,, waar de Staten officieel om de hand van Maria zouden verzoeken. In mei 
vann dat jaar vond de eerste huwelijksplechtigheid plaats in Londen. Pas in maart 
16422 verhuisde de toen elfjarige 'prinses royaal' van Londen naar Den Haag, 
enn toen ze in november van het volgende jaar meerderjarig werd en instemde 
mett het huwelijk, kon eindelijk de echte bruiloft plaatsvinden.ms 

Inn de tussenliggende tijd bereikte Constantijn Huygens een brief van Heen-
vliett van 18 augustus 1641. Deze deelde Huygens mee dat hij een schrijven had 
ontvangenn van de Clarenc.eux King of Arms van Karel I, William Le Neve. De En-
gelsee koning had zijn opperheraut opgedragen het huwelijk van Maria Stuart en 
Willemm II officieel te verkondigen, en Le Neve maakte kenbaar dat hij daartoe 
nogg bepaalde informatie miste. Heenvliet hoopte snel enige benodigde gegevens 
tee verkrijgen van de broer van Amalia van Solms (de moeder van Willem II ) en 
vann Huygens; 'Car mon intention est le donner a Monsieur Scriverius, pour tout 
mettree en bon ordre et en un bon Latin, devant 1'envoyer [naar Le Neve]'.184 

Dee belangrijke taak die hier werd toevertrouwd aan Scriverius betrof ongetwijfeld 
dee vervaardiging van een mooi verzorgd document met de stamboom en wa-
pentekenenn van Willem II , waarbij de naam van de gerespecteerde Leidse oud-

1822 Dit gegeven dank ik aan de annotaties bij het Van Hoogstraten familiearchief van dr. P. Tuvnman. Zie ook 
Vann Nierop, Van ridders tot regenten. 23; Lamping, Johannes Polyander, 6, 107, 116. 
1833 Poelhekke, Frederik Hendrik, 520-528; Israel, The Dutch Republic, 537-538. Eysten, Het leven van prins Willem, 
455 cv. geeft een uitgebreide beschijving van de huwelijksvoltrekking. Zie over Frederik Hendriks dynastieke po-
litiekk en de rol van zijn echtgenote Amalia van Solms ook Kooijmans, Liefde in opdracht. 
1844 Johannes Polyander, heer van Heenvliet aan Constantijn Huygens, 18-8-1641, afgedrukt in Huygens, Brief-
wisselinglll,wisselinglll, nr. 2823. Ik dank deze verwijzing aan dr. Rolf Bremmer. 
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31.31. Stamboom van de Nassaus in Buchelius' kwartierboek, tonend de kiuartieren van prins Mau-
rits.rits. Koninklijke Bibliotheek Den Haag, ms. 78 F12. 

heidkundigee garant d iende te staan voor de betrouwbaarheid van het geheel. Zo 
werdd Scriverius door het hof als het ware naar voren geschoven als de Holland-
see collega van Willia m Le Neve. Zoals opgemerkt was deze Le Neve de Clarenceux 
KingKing of'Arms ofwel 'wapenkoning' van Karel I, dat wil zeggen de belangrijkste he-
rautt in koninkli jke dienst. Herauten waren de genealogische en heraldische spe-
cialistenn bij uitstek. Van oorsprong was het opt reden van herauten verbonden met 
hett middeleeuwse krijgsbedrijf op het toernooiveld en het slagveld. Daar func-
t ioneerdenn zij in de eerste plaats als spreekstalmeesters die, op basis van h un ui-
terstt omvangrijke genealogische en heraldische kennis, de geharnaste en gehelmde 
riddersridders aan de hand van hun al spoedig erfelijke herkenningstekens op schilden, 
helmen,, mantels, paardendekken, wimpels enzovoorts (vandaar 'wapentekenen') 
ident i f iceerden.. Verder t raden zij op als officials door voor de goede orde te zor-
genn en als chron iqueurs door de wapenfeiten op te tekenen voor het nageslacht. 
Naa verloop van tijd bre idden bepaalde vorsten h un hofhoud ing uit met diverse 
herauten,, die verschil lende rangen bekleedden, met als 'opperheraut' de zoge-
naamdee wapenkoning. Deze verscheen aan het koninklijk hof in Frankrijk en En-
gelandd vanaf de veert iende eeuw, en ook aan het Hollands-Beierse hof was rond 
14000 een wapenkoning verbonden, Claes Heynenzoon, beter bekend als heraut 
Beyeren.. De wapenkon ing trad op als 'erewachter' van de vorst. Hij was de cere-
moniemeesterr die zorgde voor de naleving van het ridderli jke decorum bij pu-
bliekelijkee op t redens van de vorst, waarbij immers stand, rang en status bepalend 
warenn voor de gang van zaken, en hij d roeg zorg voor de genealogische en he-
raldischee representat ie van zijn heer en diens dynastie.185 

1855 Van Oostrom, Het woord van eer, 136-179; Van Anrooij, Spiegel van ridderschap, 16-55; Verbij-Schillings, Beeld-
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Err was nog een belangrijke rol weggelegd voor de wapenkoning bij de mo-
narchalee machtsontplooiing gedurende de zestiende en zeventiende eeuw. In deze 
periodee stelden de vorsten regelmatig gerenommeerde oudheidkundigen aan tot 
wapenkoning;; William Camden bijvoorbeeld vervulde deze functie vanaf 1597 tot 
zijnn dood in 1623."*  Was de wapenkoning aan de Europese koninklijke hoven dus 
eenn vertrouwd figuur, Frederik Hendrik stelde het zonder een dergelijke func-
tionaris.lsTT Maar nu hij zich dankzij zijn nieuw verwonen titel en alliantie met de 
Engelsee Stuarts op koninklijk domein was gaan bewegen, had hij toch behoefte 
aann de diensten van een heraut. Daarvoor was hij, zoals we hebben gezien, af-
hankelijkk van particuliere oudheidkundigen: Scriverius en, via Scriverius, Buchelius. 

Blijkenss de eerder aangehaalde brieven van deze twee geleerden deed Fre-
derikk Hendrik Buchelius in 1638 echter geen onverdeeld genoegen met zijn ver-
zoekk (idest, bevel) een deskundig oordeel te leveren over zijn nieuwe familie-
wapen.. In plaats van eventueel trots te zijn op het door de prins in hem gestel-
dee vertrouwen, hield Buchelius het er in zijn reactie aan Scriverius op dat hij 
bepaaldd ongelukkig was met zijn rol als gelegenheidsheraut. De hem vanuit Den 
ff  laag voorgelegde heraldische kwestie achtte hij tezeer een zaak van herauten 
dann dat hij of Scriverius hun oudheidkundig vakmanschap daaraan verspilden, 
zoo suggereerde hij in zijn brief aan de laatste. Uit enkele andere brieven van 
Bucheliuss wordt duidelijk wat hij tegen de werkzaamheden van herauten in vroe-
gerr eeuwen had. In 1614 schreef hij daarover: 'Bij de Duitsers maakt dat on-
derdeell  van de geschiedschrijving, dat genealogie kan worden genoemd (zon-
derr welk het oordeel over de verrichtingen der voorvaderen onzeker en de ge-
helee geschiedenis onduidelijk is), door de onbekwaamheid van de zogenoem-
dee herauten en ook door hun lust tot liegen en vleien de indruk van totale wan-
orde.'1™™ Buchelius besefte wel dat herauten de genealogische en heraldische ex-
pertss van hun tijd waren, en dat zij daarom als het ware voorgangers waren van 
zijnn eigen inspanningen op het gebied van afstammingen en wapenschilden. 
Tegelijkertijdd wist Buchelius dat de herauten uit hoofde van hun ambt zorg dien-
denn te dragen voor de opluistering van de stamboom van hun heer, waarbij zij 
vaakk een afstamming van de alleroudste grote 'ridders', zoals Hector of Aene-
as,, wilden aantonen. Ook in een brief aan Scriverius deed Buchelius zijn beklag 
overr herauten die in vroeger eeuwen slechts werden gedreven door de ijver om 
vorstenn te vleien, 'waarbij ze alle historische waarheid in de verdrukking bren-
genn door hun eindeloze fabeltjes en leugens'.1"'' 'Moderne' herauten bezon-

i'ormïng,i'ormïng, 223-251. 
1866 Over de hausse HAW belangstelling voor genealogie en heraldiek in de vroegmoderne tijd zie Maclagan, 
'Genealogyy and heraldry'. 
1877 Van Anrooij, Spiegel van ridderschap, 25 merkt op dat het in dienst hebben van herauten (die oorspron-
kelijkk rondreizend opereerden, als minstrelen en speellieden) in de loop van de Middeleeuwen steeds meer 
eenn statussymbool werd van koningen, graven en hertogen en Noord-Franse en Zuid-Nederlandse steden met 
adellijkee patriciaten; herauten zonder vast dienstverband werden vanaf'de veertiende eeuw zeldzaam. 
1888 Buchelius aan Gruterus, 29-8-1614: 'Apud Germanos vero historiae ili a pars, quae genealogica dici pos-
set,, sine qua iuditium de rebus maiorum gestis, incertum et historia omnis confu.sa est, quae haraldorum (ut 
vocant)) imperitia, et mentiendi simul ac adulandi libidine tota turbata videtur.' 
1899 Buchelius aan Scriverius, [1614]: 'infinitisfabulisac mendatijs suis omnem rerum gestarum veritatem op-
primentes'. . 
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digdenn zich zelfs aan regelrechte vervalsingen, zo wist Buchelius.'90 Hij was met 
namee ontstemd over de grote invloed van een 'oud' Duits toernooiboek dat was 
'opgedoken'' op naam van een verder onbekende Joannes Heroldus ('Heraut'). 
Bucheliuss ging ervanuit dat het hier om een vervalsing ging, vervaardigd door 
Georgiuss Reuxnerus, een rond 1550 in het Duitse keizerrijk actieve wapenko-
ning.. Ook ging hij er prat op een andere vervalsing op het spoor te zijn geko-
men,, namelijk het eerdergenoemde toernooiboek dat door Boxhorn was uit-
gegeven.. Zelfs Scriverius was zich van deze vervalsingen niet bewust en be-
schouwdee beide toernooiboeken als authentiek middeleeuws.1'" 

Inn zijn reactie op Scriverius' schrijven uit 1638 suggereerde Buchelius kortom 
datt hij, om zijn onafhankelijk oordeel veilig te stellen, liever niet in de netelige 
positiee van heraut gemanoeuvreerd wenste te worden; het weigeren van mede-
werkingg aan de stadhouder was begrijpelijkerwijs niet aan de orde. Wat echter mede 
eenn rol kan hebben gespeeld, was dat de Utrechtse geleerde de nodige reserves 
koesterdee tegenover het gematigde optreden van Frederik Hendrik in de te-
genstellingg tussen remonstranten en contraremonstranten. Ook Frederik Hen-
drikss pogingen om op vrede met Spanje aan te sturen, in de jaren volgend op de 
veroveringg van Den Bosch in 1629, waren niet in goede aarde gevallen bij Buchelius, 
diee voortdurend op zijn hoede zou blijven tegenover deze stadhouder.192 Voor Mau-
ritsrits had Buchelius nog sympathie gekoesterd, en dat was ook in zijn oudheid-
kundigee werk tot uitdrukking gekomen, want in 1615 had hij in samenwerking 
mett de in Utrecht wonende Keulse graveur Chrispijn de Passé een boekje geti-
teldd Nassouischen Oraignien-boom vervaardigd. Dit bevatte teksten over de afstam-
mingg van Maurits en zijn familieleden, verlucht met portretten van de Nassaus.193 

Vann een principieel 'oudheidkundig' bezwaar tegen het genealogische on-
derzoekk in opdracht van Zijne Hoogheid vinden we in de geschriften van Scri-
veriuss geen spoor, ondanks het feit dat hij zich tegenover de kritische Utrech-
terr enigszins schamper uitliet over de ideeën in Den Haag. Scriverius' zure op-
merkingenn zullen wel te maken hebben gehad met het feit dat zijn eigen ad-
viess voor het nieuw te ontwerpen stadhouderlijk wapenschild grotendeels in de 
windd was geslagen. Wat blijft , is dat men Scriverius in 1641 nogmaals heeft be-
naderdd om een genealogische dienst aan het hof te verlenen. Bovendien we-
tenn we dat hij, anders dan Buchelius, verheugd was over Frederik Hendriks ma-
tigingg van de scherpe godsdienstpolitiek van Maurits, die de remonstrantse fa-
mili ee Schrijver dikwijl s in de problemen had gebracht.194 Scriverius was zelf een 

1900 Vergelijk de Engelse situatie: vooral tijdens de regeerperiode van koningin Elizabeth floreerde het heral-
dischee onderz.oek, zo ook de heraldische vervalsingen. Zie McKisack, Medieval history, hoofdstuk drie. 
1911 Over Reuxnerus, die ik niet heb kunnen traceren: Buchelius aan M. Vossius, 7-7-1637. Volgens Buchelius 
wass Reuxnerus 'armorum Rex (ut vocant) vel Heraldorum princeps Germaniae'. Scriverius verwees nog in zijn 
bewerktee versie van Beschrijvinghe van out Batavien (1614) naar dit toernooiboek; in Scriverius' grote bronnen-
uitgavee Principes uit 1650 komt deze bron echter niet meer voor. 
1922 Pollmann, Een andere u>eg, 180-182. 
1933 Ibidem, 151-152. Buchelius' auteurschap staat overigens niet geheel vast, aangezien Nassouischen Oraig-
nien-boomnien-boom anoniem is verschenen; Pollmann noemt een aantal aanwijzingen voor het auteurschap van Buche-
liuss (p. 290-291, n. 119, n. 120). 
1944 In 1618 was Scriverius' oom Pieter, die raad was in Amsterdam, uit zijn functie gezet door Maurits. Vij f 
jaarr later raakte Scriverius' vader in de problemen toen hij in Haarlem een illegale remonstrantse dienst on-
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keerr gearresteerd toen een door hem bijgewoonde remonstrantse dienst in Lei-
denn ontdekt werd door de schout. Om de boete te betalen wees Scriverius een 
portrett van Maurits uit zijn eigen schilderijencollectie aan, maar de schout kon 
ditt grapje niet waarderen.I% Maurits' opvolger zou echter in 1630, eenjaar na 
dee verovering van Den Bosch, door Scriverius bejubeld worden in een berijm-
dee 'heldinnenbrief', een zogenaamd uit de pen van Amalia van Solms gevloeid 
gedicht,, waarin ze haar bij Den Bosch gelegerde echtgenoot Frederik Hendrik 
maandee tot voorzichtigheid: Send-brief ingestelt op de naem van me-vrouwe deprin-
cessecesse Amelia.™* En in 1637 werd aan Huygens gevraagd of deze Scriverius' Breda 
velusvelus & nova ( 'Oud en nieuw Breda'), een lofzang op de verovering van Breda 
doorr de stadhouder, bij de prins wilde aanbieden.197 Scriverius heeft met andere 
woordenn vanaf de jaren dertig actief gedongen naar de aandacht en patrona-
gee van Frederik Hendrik. Hij zal hebben gehoopt op een officiële erkenning 
vann zijn letterkundige en oudheidkundige kwaliteiten en op een zekere com-
pensatiee voor de al decennialang geheel voor eigen rekening uitgevoerde ge-
leerdee werkzaamheden.lyK Misschien hoopte Scriverius zelfs dat de stadhouder 
zichh zou inzetten voor de door hem begeerde aanstelling als historiograaf van 
Holland,, waarover hij correspondeerde met Jacob van Myerop in de laatste maan-
denn van 1628, niet lang voor de publicatie van zijn Send-brief.m) Als dat inderdaad 
hett geval was, was dat tevergeefs, maar wellicht was het resultaat van zijn beide 
lofdichtenn wel dat het stadhouderlijk hof rond 1640 zijn weg wist te vinden naar 
Scriverius,, die nu vereerd werd met een tijdelijk 'wapenkoningschap'. 

derdakk bood en daarbij door de schout werd betrapt (Doekes, 'Het leven', 38; deze merkt op dat Gerard Brandt 
inn zijn Historie der reformatie IV Scriverius' vader abusievelijk voor Scriverius zelf heeft aangezien). 
1955 Perdijk, 'De opkomst'. Perdijk baseerde zich op aantekeningen van de Leidse notaris Adriaen PaeLs, die 
ooggetuigee was geweest van deze gebeurtenissen in juni 1630 (dus nog tijdens het stadhouderschap van Frede-
rikk Hendrik, tenzij Perdijk zich vergist heeft in de datering: Scriverius wees immers een portret van Maurits aan). 
1966 Dit betrof een door Scriverius vervaardigde vertaling van de Latijnse heldinnenbrief van Caspar Barlaeus, 
EpistulaEpistula Ameliaead Fredericuin Henricum maritum audaciussub ipsü -Silvae Ducis moenibus müüantemuit 1629. Zie over 
Barlaeus,, Scriverius en het genre van de heroïsche briefin het algemeen Eyffinger, '"Al s ik maar met u sterf". 
1977 Opmerking van Worp in Huygens, De briefwisseling van Constantijn Huygens II , 325. Van Foreest, de auteur 
vann een tweede gedicht op de inname van Breda, dat in de uitgave Breda vetus el nova was opgenomen achter Scri-
verius'' eigen lofdicht, trad op als tussenpersoon en verzocht Huygens om een en ander bij de prins aan te bieden. 
1988 Een dergelijke compensatie kon de vorm aannemen van een financiële tegemoetkoming (dat de stadhouder 
gewoonn was om aangeboden lofdichten nu en dan te belonen met een geldsom, blijkt bijvoorbeeld uit de som 
vann honderd gulden die in 1645 Janus Vlitiu s in het vooruitzicht werd gesteld wegens een aan de stadhouder-
lijk ee familie opgedragen gedicht: Dekker, "The light under the bushel"', 72), of van een of andere aanstelling 
(ibidem,, 72-73 beschrijft hoe Vlitiu s de stadhouder liet verzoeken om een aanstelling als ambassadeurssecre-
tariss of hoogleraar, overigens tevergeefs). 
1999 Eerder was Hadrianus Junius op voorspraak van Willem van Oranje door de Staten van Holland aange-
steldd als historiograaf. Vermaseren, 'Het ontstaan', 410 e.v. 



Hoofdstukk 5 
Bakermatt Batavia 
DeDe Bataafse Oudheid volgens Buchelius en Scriverius 

Inn de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan Buchelius' en Scrive-
rius'' leven als geleerde, aan hun oudheidkundige productie in de vorm van pu-
blicatiess en handschriften, en aan hun positie binnen de wereld van de zeven-
tiende-eeuwsee geschiedbeoefening. In de volgende drie hoofdstukken wordt na-
derr ingegaan op de voorstelling die beide oudheidkundigen zich van het va-
derlandsee verleden hebben gemaakt en op het karaktervan het onderzoek waar-
langss zij tot hun voorstellingen zijn gekomen. Daarbij wordt met name aandacht 
geschonkenn aan de manier waarop zij hun gewest of woonplaats op historische 
grondenn trachtten te onderscheiden. 

Inn dit hoofdstuk staan Buchelius' en Scriverius' opvattingen over de Bataaf-
see Oudheid centraal. Over de vroegmoderne geschiedschrijving betreffende de 
Batavenn is inmiddels veel bekend. Voor de in de ogen van moderne lezers vaak 
zoo merkwaardige opvattingen over het oude Batavia is zelfs een vaste term geïn-
troduceerd:: de 'Bataafse mythe'.1 Tegengesteld aan de bedoelingen van de his-
toricii  die deze term hebben geïntroduceerd of uitgewerkt, lijk t het begrip 'my-
the'' inmiddels aardig wat lezers op de gedachte te hebben gebracht dat de hu-
manistischee historici niet werkelijk overtuigd waren van hun eigen voorstelling 
vann het Bataafse verleden, en dat zij een bewuste verdraaiing aan het histori-
schee beeld hebben willen geven.a We kunnen meer duidelijkheid in deze kwes-
tiee proberen te verkrijgen door dieper in te gaan op de bijdragen aan de 'Ba-
taafsee beeldvorming' van twee bronnenvorsers bij uitstek: Buchelius en Scrive-
rius,rius, die allebei sterk waren geïnteresseerd in het archeologische bronnenma-
teriaall  voor de Romeins-Bataafse voorgeschiedenis. De vraag is of hun oud-
heidkundigg onderzoek leidde tot een bijstelling van het gangbare beeld, en om-
gekeerdd ook of het gangbare beeld een gevolg was van te geringe bronnen- en 
feitenkennis.. In het navolgende zal eerst een uiteenzetting worden gegeven van 
dee in de zestiende- en zeven tiende-eeuwse geschiedschrijving gangbare ge-
dachtenn over de oude Bataven, waarbij het Liber de Antiquitate Reipublicae Bala-
vicaevicae ('Boek over de Oudheid van de Bataafse Republiek') van Hugo de Groot 
eenn belangrijke rol speelt. Vervolgens komen Scriverius' verdiensten op het ge-
biedd van het verzamelen en interpreteren van archeologisch bronnenmateri-
aall  aan bod, en de beeldvorming over de Bataafse Oudheid van Scriverius, die 

11 De term werd in 1975 geïntroduceerd door Scholier, T he Batavian myth'. 
22 Zie voor een extreem voorbeeld Molewijk, 'Een geschiedvervalsing uit 1610'. 
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betrokkenn is geweest bij een heruitgave van De Groots werk. Tot slot wordt in-
gegaann op de verdiensten van de jonge Buchelius als archeologische veldwer-
kerr en op de betekenis van dit veldwerk voor zijn voorstelling van de Bataafse 
Oudheid. . 

Bataviaa in de humanistische geschiedschrijving 

Humanistischee geschiedschrijvers in de Nederlanden hadden alle reden om ge-
fascineerdd te zijn door de berichten van klassieke auteurs over de inheemse be-
wonerss van de Nederlanden gedurende de Oudheid, waaronder de Bataven. 
Dezee berichten vormden in de eerste plaats de oudste schriftelijke bronnen voor-
dee geschiedenis van deze noordelijke streken. Ze waren bewaard in klooster-
bibliotheken,, waar ze eeuwenlang voor een groot deel ongelezen waren ge-
bleven.'' Het gevolg hiervan was dat middeleeuwse geschiedschrijvers niet op de 
hoogtee waren geweest van de vroegere aanwezigheid van Germaanse stammen 
alss de Bataven in de Lage Landen. In hun annalen en kronieken voerden zij le-
gendarischee volkeren als de Wilten en Slaven op als de vroegst bekende bewo-
nerss van deze streken, die geleefd zouden hebben in de tijd van de Romeinen.' 
Hett beeld van de Lage Landen tijdens de Otidheid veranderde echter drastisch 
nadatt Italiaanse en Duitse humanisten vele lange tijd vergeten teksten van Ro-
meinsee en Griekse auteurs in oude kloosterbibliotheken wisten terug te vinden. 
Hett belangrijkst was de herontdekking van Tacitus' Annates, Historiaeen German ia. 
Voorr de Nederlanden betekende deze vondst niet alleen dat het begin van de 
schriftelijkee overlevering over de inheemse geschiedenis aanmerkelijk werd ver-
vroegd,, maar ook dat er een spectaculair hoofdstuk over de voorgeschiedenis 
vann de landen van Maas, Waal en Rijn aan de geschiedboeken kon worden toe-
gevoegd. . 

Tacituss (ca.55-120 n.Chr.) had een geografische en volkskundige verhande-
lingg over de Germaanse streken en stammen geschreven, die bekend is komen 
tee staan als de Germania (98 n.Chr.). Met dit boekje wilde hij de vrijheidsliefde 
enn strijdlust van de barbaarse Germaanse volksstammen ten voorbeeld stellen 
aann de inwoners van het Romeinse rijk, dat in zijn ogen ten onder dreigde te 
gaann aan het tirannieke gedrag van zijn keizers en aan de teloorgang van de bur-
gerdeugdenn uit de tijd van de republiek.' In de Germania was een opvallende 
roll  weggelegd voor de Bataven, een stam die oorspronkelijk afkomstig was uit 
hett Germaanse gebied ten oosten van de Rijn. Kort na Caesars veldtochten in 
Galliëë was deze stam door de Romeinen verplaatst naar het land tussen Rijn, 
Maass en Waal, vanwaaruit de Bataven de Romeinse rijksgrens tegen mogelijke 

33 Zie Reynolds en Wilson, Scribes and scholars, over de teksten van Tacitus: 'no sign of animation' tijdens de 
Karolingischee Renaissance (101); 'Tacitus remained on the shelf tijdens de (waalfde-eeuwse Renaissance (112). 
Ibidem,, 101, 112 over de vanaf de twaalfde eeuw afnemende belangstelling voor de Naturalis historici van Plinius 
Maior. . 
44 Zie bijvoorbeeld Beka, Chrowographia, 5, 7 ('Slavi' en 'Wilti') . 
55 Fuhrmann, 'Tacitus 1', 488. 
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aanvallerss dienden te beschermen.1' Tacitus beschreef de Bataven als de dap-
perstenn der Germanen en als bevoorrechte bondgenoten van de Romeinen, vrij-
gesteldd van belastingen en heffingen en uitsluitend verplicht om manschappen 
tee leveren voor de verdediging van de rijksgrens.7 De Bataven speelden boven-
dienn opnieuw een glansrol in Tacitus' geschiedwerken over het vroege Romeinse 
keizerrijk:: de Annates (na 117 n.Chr.), over de regeringsperiode van keizer Augus-
tuss tot en met het bewind van Nero, en de daarop aansluitende Historiae (ca. 109 
n.Chr.),, waarvan slechts het begin bewaard is gebleven, over de jaren 69-70 na 
Christus.. In dit laatste werk deed Tacitus uitgebreid verslag van de gewapende 
opstandd van een aantal Germaanse en Gallische stammen tegen het Romeinse 
rijk ,, die onder leiding stond van de Bataven. Met deze opstand zou de stam het 
machtigee Rome voor serieuze problemen stellen. Aangevoerd door Julius Ci-
vili ss - de humanisten gingen er nog vanuit dat hij Claudius Civili s had geheten, 
maarr dit betrof een verschrijving in de handschriftelijke overlevering van Ta-
citus'' teksten, zo weten wij nu - wisten de Bataven gebruik te maken van de Ro-
meinsee politieke en militaire chaos tijdens het zogenaamde vierkeizerjaar, en 
slaagdenn zij er samen met de overige opstandelingen in om een reeks grote Ro-
meinsee legerkampen langs de Rijn te verwoesten. Na enige tijd volgde echter 
eenn Romeins tegenoffensief, waardoor Civili s werd gedwrongen tot ontruiming 
vann het Bataafse gebied ten zuiden van de Waal. Hij trok zich met zijn volge-
lingenn terug op 'het eiland der Bataven', zoals Tacitus de landstrook tussen Waal 
enn Rijn noemde, en opende kort daarop vredesonderhandelingen met de aan-
voerdervann de Romeinse troepen. Hoe dit voor de Bataven afliep is niet bekend, 
aangezienn de tekst van Tacitus' Historiae, die de enige bron is voor de hele ge-
schiedenis,, op dit punt afbreekt." 

Dee geschiedwerken van Tacitus werden in 1355 teruggevonden door Giovanni 
Boccaccioo (1313-1375) in de bibliotheekvan het klooster Montecassino bij Ca-
pua.. Daar trof hij een in de elfde eeuw vervaardigde codex aan met delen van 
Tacitus'' Annates (boek elf tot en met zestien) en Historiae (boek een tot en met 
vijf) .. Dit handschrift werd kort daarop ontvreemd en kwam terecht in Floren-
ce.99 In 1425 zou Poggio Bracciolini ook Tacitus' Germania terugvinden, in het 
Duitsee klooster Hersfeld; in 1455 werd dit manuscript naar Rome gebracht.1" 
Voorlopigg raakte Tacitus' werk alleen bekend in Italiaanse kringen. Pas in de 
tweedee helft van de vijftiende eeuw kwam hierin verandering, toen de beroemde 
briefverhandelingg van Enea Sylvio Piccolomini Duitse geleerdenn aanzette tot het 
lezenn van Tacitus' Germania." Bovendienn werden vanaf 1470 Tacitus' Annates en 
HistoriaeHistoriae voor het eerst gedrukt, evenals de tekst van zijn Germania; aan het be-
ginn van de zestiende eeuw konden daar nog de eerste zes boeken van Tacitus' 

66 Willems, 'De Bataven'; Van Ks, 'Bataven'; Van Knckevort, 'Kelten, Germanen en Romeinen'. 
77 (icrmania 29; /ie ook Annate* 11,6; II.8; II , 11. 
88 Historiae IV, 12-37; IV,54-79; IV,85; V, 14-26. De hele geschiedenis is samengevat door Teitier, De opstand; zie 

aldaarr p. 19 over de naam van Civilis. 
99 Reynolds en Wilson, Scribes and scholars, 109-110, I S3. Tegelijkertijd werd overigens een manuscript van Var-

ro'ss De lingua latina meegenomen uit Montecassino. 
100 Ibidem, 139. 
111 Zie hoofdstuk 1, p. 4;v46. 
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AnnatesAnnates aan worden toegevoegd, die inmiddels aan het licht waren gekomen in 
hett Duitse klooster Corvey.1-

Dankzijj  de bekendwording van Tacitus' geschiedwerken ontdekten huma-
nistenn in de Nederlanden rond het jaar 1500 dat de Lage Landen op een in-
drukwekkendee manier hadden geparticipeerd in de geschiedenis van het Ro-
meinsee rijk. Tacitus' opmerkingen gaven zelfs aanleiding tot het idee dat de Ba-
tavenn op eigen initiatief een gelijkwaardig bondgenootschap met Rome waren 
aangegaan.. Ze zouden de Romeinen op vrijwillig e en vriendschappelijke basis 
hebbenn bijgestaan in hun militaire operaties; dergelijke diensten pasten dan ook 
goedd bij de dappere en strijdlustige natuur van de Bataven, zo veronderstelde 
men.. In werkelijkheid betrof de aan de Bataafse civitas verleende status van bond-
genoott echter een constructie om deze stam aan Rome te binden, en tegelij-
kertijdd de schijn van inheemse onafhankelijkheid op te houden. De humanis-
tenn meenden voorts dat de opstand van de Bataven in de eerste eeuw een re-
actiee was geweest op het onrechtvaardige optreden van enkele bevelhebbers van 
dee Romeinse legioenen langs de Rijn, die zich niet langer hadden gehouden 
aann de voorwaarden van het gelijkwaardige verbond met Rome. En hoewel Ta-
citus'' beschrijving van de afloop van de opstand niet was overgeleverd, gingen 
dee humanisten ervan uit dat het oude bondgenootschap uiteindelijk weer in 
eree werd hersteld." 

Geschiedschrijverss in Holland, Gelre en Utrecht konden voortaan de illus-
teree Bataven met trots als hun verre voorouders presenteren. Met name Cor-
neliuss Aurelius beschouwde de Bataafse voorgeschiedenis vanuit een sterk re-
gionaall  gekleurd perspectief. Hij legde de beschrijving van de locatie van het 
oudee Batavia in de klassieke bronnen zó uit, dat de Bataven niet in de langge-
rektee landstrook tussen Maas, Waal en Rijn zouden hebben gewoond, maar in 
hett zuiden van het gewest Holland, waar zijn geboorteplaats Gouda lag en het 
kloosterr Lopsen, bij Leiden, waar hij woonde en werkte. Volgens hem waren de 
Batavenn daarmee de directe voorouders van de Hollanders, en hij wees nog eens 
opp een aantal in de omgeving van Leiden gevonden archeologische overblijf-
selenn uit de Bataafs-Romeinse tijd om deze bewering kracht bij te zetten. De Gel-
dersee en Utrechtse humanisten Gerard Geldenhouwer en Wilhelmus Heda hiel-
denn het op een minder exclusieve Bataafse voorgeschiedenis. Geldenhouwer 
legdee de passages bij Tacitus en enkele andere klassieke auteurs over de loca-
tiee van het 'eiland der Bataven' heel anders uit. De Bataven hadden zich vol-
genss hem eerst in de Betuwe tussen Waal en Rijn gevestigd en in het land van 
Maass en Waal, waar ze hun hoofdplaats Noviomagum (Nijmegen) stichtten; daar-
naa waren de Bataven uitgezwermd in de richting van Holland en de Noord-
zeekust.144 Wilhelmus Heda toonde aan dat ook Utrecht in het gebied van de Ba-

122 Revnolds en Wilson, Scribes and scholars, 99, 139. De edilto pnncepsvAW de (irrmania'is uil Bologna, 1472 (het 
volgendee jaar verscheen een editie in Neurenberg); die van de Attnakscn }listoriar\s uit Venetië, 1470; die van 
dee in 1508 teruggevonden AnnaUs I-VI is uit Rome, 1515. Zie ook Burke, 'A survev', 1 37: vóór 1500 kwamen er 
(inn heel Kuropa) 4 Tacitus-edities beschikbaar; tussen 1500 en 1550 nog eens 13; daarna nam het aantal Taci-
tus-editiess sterk toe. 
133 Tilmans, Aurelius, 121-166; Schoffel, 'The Batavian myth'; Haitsma Muiier, 'De Bataafse mylhe'. 
144 Zie over het begin van de Bataven-fjeschiedschrijving Tilmans, 'Cornelius Aurelius' en idem, Aurelius, 121-
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tavenn had gelegen, en wees zijn lezers onder andere op de vondst van antieke 
inscriptiess en munten in de omgeving van deze stad.,s 

Dee discussie over de vraag waar het oude Batavia nu precies gelokaliseerd moest 
worden,, en wie in de Nederlanden aanspraak mocht maken op een Bataafse voor-
geschiedenis,, werd voortgezet door de volgende generaties humanisten. Daar-
bijj  werd het een nieuwe tendens om een 'groot Batavia' voor te stellen. Cruci-
aall  in de interpretatie van Tacitus' opmerkingen over het 'eiland der Bataven' 
wass het vaststellen van de loop van de rivieren de Rijn, Waal en Maas in de Oud-
heid.. Hadrianus Junius beweerde in de tweede helft van de zestiende eeuw als 
eerstee dat Tacitus eigenlijk het hele gebied tussen Maas en IJssel bedoeld zou 
hebben,, aangezien de IJssel door de zogenaamde Drususgracht in verbinding 
stondd met de Rijn. Op deze manier konden heel Holland, Zeeland, Gelre en 
Utrechtt zich beroepen op een Bataafse voorgeschiedenis.lf i De zestiende- en ze-
ventiende-eeuwsee discussies over de locatie van Batavia en over de plaats waar 
dee Bataven zich in eerste instantie gevestigd zouden hebben, stimuleerden het 
onderzoekk naar de Oudheid in de Nederlanden. Archeologische vondsten zou-
denn daarin een steeds belangrijker rol gaan spelen. 

Dee geschiedschrijving over de Bataven kreeg bovendien een nieuwe impuls 
nadatt in het laatste kwart van de zestiende eeuw de Opstand tegen de Habsburgse 
landsheerr Filips II was uitgebroken. In de Bataafse opstand tegen het Romein-
see rijk nam men nu een duidelijke parallel met de eigen tijd waar. De Neder-
landsee opstandelingen en hun leider, de prins van Oranje, werden vereenzel-
vigdd met de Bataafse krijgers en hun aanvoerder Civilis. Volgens deze voorstel-
lingg streefden de 'nieuwe' Bataven net als hun voorvaderen naar het bewaren 
vann de aloude zelfstandigheid tegenover vreemde heersers. Het tirannieke ge-
dragg van Filips II had de inwoners van de Nederlanden het recht gegeven om 
tegenn deze landsheer op te staan, zoals de oude Bataven ooit in opstand waren 
gekomenn tegen het onrechtvaardige optreden van hun bondgenoten, de Ro-
meinen.177 Het thema van de Bataafse onafhankelijkheid en het gelijkwaardige 
bondgenootschapp tussen Romeinen en Bataven werd in deze periode door ge-
schiedschrijverss verder uitgewerkt. Velen stelden zich daarbij het oude Batavia 
voorr als een verstedelijkte samenleving, net als de eigentijdse Nederlanden. Deze 
voorstellingg maakte dat Nederlandse humanisten sporen van Romeinse steden 
enn legerkampen vaak uitlegden als de resten van Bataafse stadsstichtingen. De 
implicatiee van de gedachte dat de eerste stedenbouw in de Lage Landen een 
inheemsee aangelegenheid was geweest, en niet een gevolg van de Romeinse ver-
overing,, was dat aan de Bataven ook een culturele onafhankelijkheid ten opzichte 
vann Rome kon worden toegeschreven.1" Voorts gingen zeventiende-eeuwse ge-

166.. Zie nok Mom. 'Het Bataafse oor'; Bejczv. 'Drie humanisten': Bejczv en Stegeman. 'Inleiding' (/ie over de/e 
publicatiess ook de recensie van Mout, 'Gerard Geldenhouwer'). 
155 Heda, Joannes de Beka ranonim.s l 'Itrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Avnhrnwnsis. tweede paginering, 5-6. 
166 Kampinga, Opvattingen, 56-86, met name 65-6K. 
177 Sehöffer, T he Batavian myth'; Haitsma Muiier, 'De Bataafse mythe'. 
188 Zie over dit thema Mout, 'Het Bataafse oor. over het reeds door Erasmus gelegde verband tussen Bataafse 
stedenbouww en bescha\ing en de invloed van dit idee op zestiende-en zeven tiende-eeuwse geschiedschrijvers (meer 
informatiee over Erasmus zelf in Wesseling, 'Are the Dutch uncivili/ed?'). Zie ook Langereis, 'Inleiding', 87-94. 
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schiedschrijvers,, meer dan voorheen was gebeurd, hun aandacht richten op de 
regeringsvormm van de Bataven, die zij voorstelden als een voorafspiegeling van 
dee situatie in de Nederlandse Republiek. Over het algemeen werd betoogd dat 
dee oude Bataven zonder inmenging van Rome een aristocratisch zelfbestuur had-
denn genoten, wars van eigenmachtig optredende vorsten. Uit Tacitus' teksten 
maaktee men op dat de politieke besluitvorming had plaatsgevonden in een volks-
vergadering,, waar de toon werd aangegeven door de adellijke leiders van de stam 
enn de meest strijdbare mannen uit het volk. De mate van het gezag van de stam-
leiderss hing af van hun persoonlijke kwaliteiten.1' Hugo de Groots Liber de An-
tufuitatetufuitate Reipublicae Batavicae uït 1610 is het bekendste voorbeeld van deze iden-
tificatiee van in de eigen tijd nagestreefde idealen met de situatie tijdens de Ba-
taafsee Oudheid. In dit boek onderbouwde De Groot de onder regenten sinds 
langeree tijd levende gedachte, dat er in de Nederlanden al sinds de vroege Mid-
deleeuwenn sprake zou zijn van een Statensoevereiniteit, door daaraan nog eens 
eenn hele Bataafse voorgeschiedenis toe te voegen. Volgens De Groot hadden 
dee oude Bataven, net als de nieuwe Bataven, in steden gewoond en een 're-
gentesk'' bestuur gekend, met voor bepaalde tijd gekozen bestuurshoofden, die 
voornamelijkk als legerleiders optraden - in de zeventiende eeuw waren dat na-
tuurlijkk de stadhouders. Nog in het jaar van uitgave werd de verhandeling door 
Dee Groot vertaald als Traciaet van de Oudtheyt van de Batavische nu Hollandsche Jie-
publique.publique. Met deze titel gaf hij zijn beeld van het Bataafse verleden een duide-
lij kk Hollandocentrisch karakter.-" 

Err is wel beweerd dat deze roemruchte verhandeling van De Groot niet als 
eenn poging tot geschiedschrijving moet worden beschouwd, maar als een poli-
tiekk pamflet, gezien de achtergrond van De Groot - die advocaat-fiscaal was bij 
hett Hof van Holland en raadsman van Van Oldenbarnevelt - en gezien de ui-
terstt statische visie op de antieke en middeleeuwse geschiedenis die in het trak-
taatt werd ontvouwd.-1 Inderdaad gebruikte De Groot zijn voorstellingvan de Ba-
taafsee Statensoevereiniteit in politieke stukken, die hij in de hoedanigheid van 
advocaat-fiscaall  schreef. Zovervaardigde hij in de lente van 1618 een door Van 
Oldenbarneveltt verstuurde zendbrief aan de door Maurits belaagde Holland-
see steden, waarin de regenten moed werd ingesproken door te wijzen op de on-
overtroffenn ouderdom van Holland en het vroegere bondgenootschap met het 
Romeinsee rijk.'- De Groots beroep op het verleden uit 1610 kan echter niet een-
voudigg worden afgedaan als het pamflet van een jurist in plaats van het werk 
vann een geschiedschrijver.23 Volgens de humanistische criteria diende de con-

199 Verg. Tacitus, Historiae IV, 1 4 en idem, German in 11 (over de Germanen in het algemeen). 
200 Zie over De Groot Haitsma Muiier, 'De Bataafse mvthe', 351-352. 
211 Collegium Classicum c.n. E.D.E.P.O.L., 'Inleiding'; genuanceerd in de Engelstalige editie: Waszink, 'In-
troduction'.. Zie ook Molewijk, 'Een geschiedvervalsing uit 1 610', 27, waarin De Groots traktaat zelfs wordt om-
schrevenn als een bewuste poging tot geschiedvervalsing. Kampinga, ()f/vatlingei), meent het feit dat vele huma-
nistischee geschiedschrijvers na De Groot diens voorstelling van de Statensoevereiniteit herhaalden te moeten ver-
klarenn uit een dwang die van overheidswege daartoe zou zijn uitgeoefend: 42 ('de officiëele geschiedbeschou-
wingg na Grot ius), 80 ('het vrijheidsdogma'). 122 ('de vaderlandsche geschiedschrijving in een dwangbuis). 
222 Israel, The Dutch Rrpublic, 422, 445. 
233 Zie daarover ook Haitsma Muiier, 'De Bataafse mvthe', 351-352. 
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temporainee politieke geschiedenis juist per definitie door personen met poli-
tiekee ervaring beschreven te worden, wilden de lessen die men van de ge-
schiedeniss meende te kunnen leren op een juiste manier naar voren worden 
gebracht.. Geschiedschrijving en politieke theorie lagen eigenlijk altijd in eikaars 
verlengde.. In het vorige hoofdstuk hebben we al gezien dat dit niet alleen op 
eenn abstract ideeënhistorisch niveau het geval was: ook op een heel concreet 
niveau,, namelijk dat van de bewijskracht van oude archiefstukken, zien we dat 
dee studie van het verleden voortdurend politieke implicaties voor het heden met 
zichh mee droeg. De Groot werd in zijn eigen tijd onbetwistbaar als geschied-
schrijverr beschouwd - tegen zijn aanstelling als historiograaf van Holland had 
iemandd als Buchelius bijvoorbeeld geen enkel bezwaar, hij keek integendeel ver-
wachtingsvoll  uit naar het resultaat van De Groots geschiedschrijving over de Op-
stand.''' Tevens mag niet te gemakkelijk worden verwezen naar opmerkingen van 
Dee Groot uit een latere periode, waaruit blijkt dat hij zich toen enigszins dis-
tantieerdee van zijn 'jeugdwerk'.-" In de jaren twintig wilde hij zijn traktaat op-
nieuww laten uitgeven, en nog in 1630 betoonde hij zich verheugd over de nieu-
wee editie die mede door toedoen van Scriverius was bezorgd, zoals we hierna 
zullenn zien. 

Scriveriuss als 'schatmeester  van de Oudheid' 

'Sekerlick,, wat luyden van beginn off in oude tijden aldereerst dese landen be-
woontt hebben, ende hoedanich de luyden ende de landen self waren, en kon-
nenn wij niet wel weten. [Alleen] Cornelius Tacitus geeft ons een weynich te ruye-
ken'.200 Met deze woorden trachtte Scriverius de lezers van zijn Beschrijving/ie van 
outout Batavienvoor eens en altijd ervan te doordringen, dat de schriftelijke bron-
nenn voor de Bataafse voorgeschiedenis van Holland uitermate schaars waren. 
Overr het oudste verleden van de Lage Landen was maar bar weinig te vinden 
inn andere historiaeen annates ('Geschiedenissen-schrijven' en "Iaertijden-boec-
ken')) dan de werken van Tacitus, stelde Scriverius, terwijl de bijbel - die door 
hemm dus als een historische bron werd beschouwd - al helemaal niet repte over 
dezee noordelijke streken.27 De oorzaak van de schaarste aan bronnen weet Scri-
veriuss aan het feit dat de Bataafse voorouders meer hadden gehouden van het 
voerenn van oorlogen dan van het beschrijven van hun oorlogen. Verwijzend naar 
klassiekee literatuur kon hij daaraan nog toevoegen dat de Germaanse en Gal-
lischee barden en druïden, die zorg droegen voor de mondeling overlevering 
vann belangrijke gebeurtenissen, het op schrift stellen van die gebeurtenissen bo-
vendienn hadden verboden.2*  De enige die iets op schrift had gesteld over de oude 
Batavenn was dus een Romein, Tacitus. Dankzij zijn geschiedwerken was bekend 

244 Burlielius aan Gruterus, [na maart 1615/begin 1616];/ie'ook hoofdstuk 4, p. 171. 
255 Kossmann, Politieke theorie, 11 typeert De Groots traktaat om deze reden als een 'gelegenheidsredenering'. 
266 Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, .'.3v. 
277 Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, .'.3v. 
288 De bronnen voor dit gegeven waren Tacitus, German ia 2, en Caesar, Commeniarii de bello Gallico VI, 14,3. 
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datt de Bataven bevoorrechte bondgenoten waren geweest van Rome en dat zij 
opp glorieuze wijze in opstand waren gekomen toen aan dit verdrag werd getornd. 
Scriveriuss herinnerde de lezers van zijn Batavia illustrataer aan hoe de Bataven 
hett maar liefst vijfden Romeinse legioenen 'vanuit zo'n uitihoek van Europa' toch 
maarr zeer moeilijk hadden weten te maken, om na afloop van hun opstand niet-
teminn opnieuw te worden geaccepteerd als bevoorrechte bondgenoten van 
Rome.33 In de Batavia illiistrata  merkte Scriverius op evenwel bang te zijn, dat 
dee door Tacitus beschreven heldendaden van de Bataven en van hun leider Clau-
diuss Civil is, de 'beschermer van de Bataafse vrijheid' en 'grondlegger van het 
Bataafsee rijk', bij afgunstige buitenlanders geen geloof zouden vinden/1" Gelukkig 
getuigdenn ook allerlei monumentale overblijfselen uit de klassieke Oudheid van 
dee voortreffelijkheid van de Bataven. Na afloop van de Bataafse opstand noem-
denn immers 'zelfs de zwijgende stenen' de Bataven opnieuw de broeders en vrien-
denn van het Romeinse volk, aldus Scriverius/11 

Dee registratie van inscripties en andere archeologische bronnen voor het Ba-
taafs-Romeinsee verleden van de Nederlanden vormde van meet af aan een be-
langrijkk onderdeel van Scriverius' oudheidkundige onderzoek. Zoals we eerder 
hebbenn gezien, werd Scriverius in dejaren vlak nadat hij de universiteit had ver-
latenn ingewijd in de vaderlandse oudheidkunde dankzij zijn deelname aan de 
voorbereidingenn voor de grote inscriptiethesaurus van Janus Gruterus, die in 
16033 verscheen. In dejaren die volgden, bleef Scriverius nieuwe archeologische 
vondstenn aantekenen in zijn exemplaar van Gruterus' thesaurus, en hij maak-
tee er zelfs eigenhandig een index op. Gruterus' verzameling beïnvloedde Scri-
verius'' eerste eigen oudheidkundige publicaties, en dan vooral zijn Batavia il-
lustratalustrata uit 1609 met het uitvoerige overzicht van vrijwel alle in Holland, Zee-
landd en Gelre gevonden archeologische bronnen. 

Ookk in zijn oudheidkundige debuut, de chorografische 'Naerder verclarin-
gee van out Batavien' in Oudt Batavien nu ghenaemt Holland uit 1606, had Scrive-
riuss veel aandacht besteed aan de beschrijving en afbeelding van overblijfselen 
uitt de Romeinse tijd. Voor dit overzicht van bodemvondsten diende echter eer-
derr Hadrianus Junius' grote chorografie Batavia a\s model dan Gruterus' the-
saurus.. In zekere zin kan het héle handboekje Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 
datt door Scriverius en Jacob Duym werd uitgegeven, worden beschouwd als een 
vervolgg op Junius' onvoltooide Batavia. Evenals Junius ooit van plan was geweest, 
lietenn Scriverius en Duym immers een chorografische inleiding over de Bataafs-
Romeinsee Oudheid voorafgaan aan een chronologisch overzicht van de levens 
vann alle Hollandse graven. In 1601 had Janus Dousa al een dergelijk vervolg op 
Junius'' werk willen publiceren, maar zijn Bataviae Hollandiaeque annales reikte 
niett verder dan het leven van graaf Floris II (1091-1121)/- Dat Junius' choro-
grafiee een belangrijk uitgangspunt vormde voor Scriverius' 'Naerder verclaringe 

299 Batavia ülustrata, eerste paginering, (*)3v: 'angulus unus Europae'. 
300 Batavia iüustrata, eerste paginering, {*)3r : 'libertatis custos & fundator imperij Batavici'. 
311 Batavia iüustrata, eerste paginering, (*)3v; zie ook hierna, p. 221-225. 
322 Dousa's metrische annalen (Annates rerum a priscis Holhindiae comilibus) uit 1599 reikten tot en met graaf 
Willemm I (1203-1222). 
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ICHNOGRAPHIAA ARMAMENTARI I 
Ï O P .. ROM . Q.VOD B R I T T E N 8 Y K . G V M ' 

32.32. Plattegronden van de Brittenburg in Hadrianus Junius 'Batavia, 114 (links) en in Scrive-
rius'rius' Batavia illustrata, eerste paginering, 177 (rechts). Koninklijke Bibliotheek Den Haag. 

vann out Batavien' blijk t uit de vele verwijzingen naar dit werk en uit het geïllu-
streerdee overzicht van de archeologische overblijfselen, die waren aangetroffen 
bijj  de Brittenburg, de verdronken ruïne van een Romeinse grenspost bij Kat-
wijkk aan Zee die bij laag water soms tevoorschijn kwam.33 Ookjunius had in zijn 
BataviaaanBataviaaan deze overblijfselen veel aandacht besteed.34 Scriverius' beschrijving 
enn afbeeldingen van de Brittenburger oudheden lijken op het eerste gezicht 
sterkk op die in Junius' Batavia, maar bij nadere inspectie wordt duidelijk dat hij 
heeftt geprobeerd Junius' overzicht te verbeteren door enige vondsten toe te voe-
genn en door bovendien een nieuwe plattegrond van de Brittenburg te laten ver-
vaardigen.. Uit de uitvoering van deze nieuwe plattegrond blijk t hoeveel zorg-
vuldigerr dan Junius - of de bezorgers van diens Batavia- Scriverius te werk ging. 
Daarr de ruïne sinds 1588 niet meer boven water was gekomen, werd de nieu-
wee plattegrond voor Scriverius' 'Naerder verclaringe van out Batavien' geko-
pieerdd naar de oudst bekende afbeelding van de Brittenburg, namelijk een gra-
vuree van Abraham Ortelius uit 1568, die als losbladige uitgave was verschenen 
bijj  Plantijn in Antwerpen.35 Scriverius' plattegrond volgde Ortelius' afbeelding 

333 Scriverius, OudtBatavien nughenaemt Holland, 14-21. Tijdens de zestiende eeuw kwam de Brittenburg nog 
regelmatigg boven water, maar vanaf 1588 duurde het tot 1640 voordat de ruïnes opnieuw te zien waren (Dijk-
straa en Ketelaar, Brittenburg, 10-28). 
344 Junius, Batavia, 114-122. 
355 Scriverius noemde in Batavia illustrata, eerste paginering, 180, Ortelius als zijn bron. Dijkstra en Ketelaar, Brit-
tenburg,tenburg, 29 e.v. merken op dat deze afbeelding nu is verdwenen; er zijn wel vele kopieën van Ortelius' plattegrond 
bekend.. De oudste kopie dateert uit 1581 en is afgedrukt in Guicciardini's Deserittione di tutti i Paesi Bassi. Omdat 

JchnogrtfibhJchnogrtfibh Armamentarïj Topuli Komatii, 
quodquod TiritUnbwgum «ppll*nt+ 

A 4 « . . 3>d. 3>d. 
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nauwgezet,, afgezien van enkele kleine wijzigingen die vooral een verder toe-
genomenn verval van de fundamenten aangaven. Deze wijzigingen kunnen mo-
gelijkk op basis van oorspronkelijke waarnemingen uit de jaren 1573, 1576 en 
1588,, toen de ruïne opnieuw boven waterwas gekomen, zijn aangebracht. Ook 
dee plattegrond in Junius' Batavia was ontleend aan Ortelius' afbeelding. Vast 
staatt dat de plattegrond in Junius' Batavia behoorlijk onnauwkeurig is uitgevoerd: 
zelfss de volgens Ortelius' afbeelding voor een groot deel verloren zuidkant van 
dee ruïne is namelijk op symmetrische wijze aangevuld.1'' 

Inn de Batavia illastratavolgde Scriverius het voorbeeld van Janus Gruterus, en 
beperktee hij zich niet langer tot de bij de Brittenburg gevonden antieke voor-
werpen,, waaraan Junius zoveel aandacht had besteed. Scriverius' ongeveer zes-
tigg pagina's dikke 'Archief van Bataafse oudheden' in de Batavia Must rata was 
eenn ambitieuze poging om als eerste een compleet overzicht te publiceren van 
allee belangrijke archeologische vondsten uit het gebied waar gedurende de Oud-
heidd de Bataven zich hadden gevestigd. Precies zo had hij in de overige tekst-
delenn van Batavia Ulustrata de meest relevante vroeg-humanistische teksten over 
dee antieke en middeleeuwse geschiedenis van dat gebied bij elkaar gebracht, 
aangevuldd met teksten aangaande het Sticht Utrecht. Scriverius liet zijn 'Archief 
vann Bataafse oudheden' nog wel aanvangen met de Brittenburg. Hierbij verwees 
hijhij  niet alleen naar Junius' Batavia, maar ook naarde opmerkingen over de Brit-
tenburgg bij twee Engelse antiquaren, William Camden en Humphrey Lhwyd.17 

Daarnaa volgden vele andere vondsten uit Holland, Zeeland én Gelre. Scriverius' 
archeologischee repertorium had zo een veel grotere volledigheid dan de wei-
nigee eerder vervaardigde overzichten. De lijst in Wilhelmus Heda's kroniek bij-
voorbeeldd - die in 1609 overigens nog steeds niet was uitgegeven - bevatte vrij-
well  uitsluitend in Holland gevonden antiquiteiten. Bovendien beperkte Scri-
veriuss zich niet tot voorwerpen met inscripties, zoals Janus Gruterus in zijn om-
vangrijkee repertorium had gedaan, maar nam hij ook voorwerpen zonder tek-
stenn op, die niet 'van zichzelf zingen wat ze zijn', zoals hij zelf opmerkte.:,s 

Hett lijk t erop, dat Scriverius zich in de eerste plaats heeft gericht op het ver-
zamelenn van berichten over archeologische vondsten, en niet zozeer op het aan-
leggenn van een eigen collectie antiquiteiten. Er zijn tenminste geen bronnen 
overgeleverdd waaruit blijkt dat hij een groot antiquiteitenkabinet in bezit zou 
hebbenn gehad. Hij verzamelde natuurlijk wel het een en ander, zoals zoveel wel-
gesteldee burgers in zijn tijd.* ' Na Scriverius' dood werden vijftien grote beelden 
vann Romeinse keizers en Alexander de Grote geveild, samen met onder meer 

dill  werk ook door Plantijn werd uitgegeven, gaan Dijkstra en Ketelaar ervan uit dat hierin Ortelius' origineel recht-
streekss is nagevolgd. In het bovenstaande is bij de vergelijking niet Scriverius' plattegrond het exemplaar in Guic-
ciardini'ss werk aangehouden (afgedrukt in Dijkstra en Ketelaar, Brittenburg, afb. 1, /ie ook ibidem, 33). 
366 De plattegrond in Batavia Ulustrata in afb. 32 is identiek aan die in 'Naerder venlaringhe van tuit Batavier)'. 
377 De destijds gepubliceerde brief van Humphrey Lhwyd aan Abraham Ortelius over de Brittenburg was ook 
all  door Hadrianusjunius genoemd in diens Batavia. 
388 'Hactenus de Monumentis literatis, quae cantant a se (ut Plautus jocatur) cuja sint' ('Tot /.over voor wat 
betreftt de overblijfselen met teksten, die van zichzelf zingen wat /e zijn, zoals Plautus schertsend opmerkt'): Ba-
taviatavia Ulustrata, eerste paginering, 187; Plautus, Rudens 478. 
399 Zie daarover: Bergvelt en Kistemaker, De wereld binnen handbereik. 
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zess bustes van klassieke filosofen; of deze sculpturen 'van Grieksche Marmer' 
nuu werkelijk antiek waren, is echter maar de vraag."' Belangrijker is dat Scrive-
riuss soms lokaal gevonden Romeinse keizermunten aankocht: 'ick selve hebber 
[namelijkk te Voorburg] Penninghskens gekoft', schreef hij in zijn editie van het 
oudee Goudse kroniekje, 'die my de Boeren met kracht wilden op-strijen, dat van 
Koninghh Eseloor waeren, ende twee opperste blaetges van de Laurier Krans, die 
dee Keysers ghemeenlijck om 't hooft hebben, naemen sy voor ooren: wat dunckt 
uLeeser,, sou men soo niet wel yemandt ooren aen-naejen'.41 Waar het hier ech-
terr om gaat, is dat de vondstberichten in het 'Archief van Bataafse oudheden' 
inn Batavia illustrata door Scriverius voornamelijk bijeen zijn gebracht op basis 
vann literatuurstudie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de bespreking van een aantal hier 
tee lande gevonden Romeinse sleutelringen. De beschrijvingen van deze voor-
werpenn waren door Scriverius ontleend aan Junius' Batavia en aan de beken-
dee catalogus van gesneden edelstenen getiteld Dactyliotheca (Delft, 1601) van 
Abrahamm Gorlaeus (1549-1609), een verzamelaar van antieke gemmen en mun-
tenn in Delft. Tot besluit van zijn bespreking van de sleutelringen merkte Scri-
veriuss op dat er nog meer van dit soort ringen te zien waren 'apud Antiquarios V'J 

Inn dezelfde trant schreef hij over enkele door hem weergegeven Romeinse in-
scripties:: 'Van die soort zijn er nog veel meer in het bezit van Antiquaren; ik zal 
mee ervoor wachten die te beschrijven, omdat ze verminkt zijn en vrijwel van geen 
enkell  nut.'43 Scriverius liet hierbij in het midden of hij de collecties van deze 
antiquarenn nu daadwerkelijk had bezocht, en zo de antieke voorwerpen per-
soonlijkk eens had kunnen bekijken, óf dat hij verwees naar gepubliceerde col-
lectiecatalogi.. Waarschijnlijk is het laatste het geval. We weten dat bijvoorbeeld 
Gorlaeuss zijn verzameling wel degelijk aan geïnteresseerden toonde, aangezien 
Bucheliuss twee bezoeken heeft opgetekend in zijn dagboek.44 Verwacht mag wor-
denn dat Scriverius zijn lezers er wel van op de hoogte gebracht zou hebben, in-
dienn hij de in het 'Archief van Bataafse oudheden' beschreven antiquiteiten uit 
Gorlaeus'' collectie zelf zou hebben gezien. In plaats daarvan vermeldde Scri-
veriuss bij de meeste oudheden steeds de literatuur waarin hij ze had gevonden. 

Vann de meeste inscripties maakte Scriverius echter meer werk: hij raadpleegde 
niett alleen zeer veel epigrafische naslagwerken, maar nam in bepaalde geval-
lenn ook de moeite om het afschrift van een inscriptie te controleren - of voor 
hemm te laten controleren - aan de hand van het originele exemplaar. Veelvul-
digg geraadpleegde publicaties waren uiteraard de thesauri van Janus Gruterus 
enn Martinus Smetius, aangevuld met een groot aantal andere catalogi. Scrive-
riusrius noteerde vergelijkenderwijs de verschillende transcripties en uiteenlopende 
interpretatiess die hij in zijn literatuur had aangetroffen. Bovendien liet hij een 
zeerr belangrijke inscriptie voor zijn eigen 'Archief van Bataafse oudheden' op-

400 Libri appendkiarii, laatste blad. 
411 Het oude Goutsche chwnycxken, 206. Tilmans, Aurrlius, fl.'i-fiS gaat in op de middeleeuwse overlevering om-
trentt koning Ezcloor, die blijkbaar aan een zeer groot publiek bekend was. 
422 Batavia illustrata, eerste paginering, 190. 
433 Batavia illustrata, eerste paginering, 187: 'Ejus generis alia multa penes Antiquaries; quae parcam adscri-
bere,, quod mutila sint, & fere nullius frugis.' 
444 Namelijk in 1595 en 1598: 'Commentarius' II , fol. 204v, 228v. 
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33.33. Twee sleutelringen en een gecombineerde sleutel- en zegelring uit Gorlaeus' collectie, afgebeeld 
inin Batavia illustrata, eerste paginering, 190 en 192. Koninklijke Bibliotheek Den Haag. 

nieuww transcriberen. Het ging om een te Roomburg in de omgeving van Lei-
denn gevonden exemplaar, waaruit kon worden afgeleid dat in de tweede eeuw 
naa Christus de keizers M. Aurelius Antoninus en L. Septimius Severus daar een 
vervallenn wapenhuis van Romeinse hulptroepen - die mogelijk bemand werden 
doorr Bataven - hadden laten herstellen, onder toezicht van een zekere prefect 
mett de naam Caecilius Baeto. Deze inscriptie werd door de humanisten be-
schouwdd als een bewijs temeer voor de vriendschappelijke band tussen Romeinen 
enn Bataven.1" In de zeventiende eeuw stond de inscriptie opgesteld in het huis 
vann de familie Van Wassenaer, en Scriverius wist te melden dat hij niet correct 
wass getranscribeerd in het werk van anderen. 'Wij hebben deze inscriptie', 
schreeff  hij, 'naar de marmersteen zelf laten afschrijven, en we hebben haar hier 
tee goeder trouw laten weergeven, zelfs met behoud van de vorm van de letters, 
waarmeee zij is uitgegrift'.46 De lezing van andere inscripties wist hij soms te ver-
beterenn aan de hand van de thesaurus van Gruterus. Van een tweede inscriptie 
uitt het bezit van de familie Van Wassenaer gaf hij bijvoorbeeld een andere trans-
criptiee dan Junius in zijn Batavia: het deel van deze legioensinscriptie, waarin 
volgenss Scriverius een door het volk van de Baeti bemand cohort werd vermeld, 
hadd Junius getranscribeerd als COH. M TO RU, terwijl Scriverius COH.BAETORU. kon 
ontcijferen.. 'Nostra clariora sunt' ('onze transcriptie is duidelijker'), conclu-
deerdee Scriverius. Dit had hij te danken aan Gruterus' thesaurus, waarin hij in 
dee hoofdstukken over Romeinse oorlogvoering en inheemse volkeren verge-
lijkbaree inscripties had weten op te sporen.17 

Voortss gaf Scriverius de nodige tekst en uitleg bij de door hem opgesomde 
oudheden.. De abbreviaturen en ligaturen in de inscripties legde hij uit, onder 
anderee aan de hand van Gruterus' thesaurus, maar ook met behulp van Varro's 
DeDe vita populi Romani en De lingua Latina.K Tevens probeerde hij de belangrijk-
stee inscripties aan de hand van klassieke geschiedschrijvers zoveel mogelijk in 

455 Zie over het historiografische belang van deze inscriptie Tilmans, Aurelius, 139-140. De naam Baeto bracht 
dee humanisten tot de overtuiging dat deze prefect beslist een Bataaf moest zijn geweest. 
466 Batavia Mostrata, eerste paginering, 182: 'Nos earn ad ipsum marmor describijussimus, curavimusque trie 
bonaa fide exprimi, servata etiam characterum, quibus exarata est, forma'. In Beschrijvinghevan outBatavien, eer-
stee paginering, 15 zou Scriverius ook de maten opgeven van het steenblok waarin deze inscriptie was aangebracht 
(44 voet hoog, 6 voet breed). 
477 Batavia illustrata, eerste paginering, 185; Junius, Batavia, 115. 
488 Batavia illustrata, eerste paginering, 204 (het ging om een uitleg over het Romeinse monetaire systeem). 
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34.34. Bij Monster gevonden Ro-
meinsemeinse mijlpaal, afgebeeld in Ba-
taviaa illustrata, eerste pagine-
ring,ring, 214. Koninklijke Biblio-
theektheek Den Haag. 

ColumellaColumella miliari*,  Monafterij referte^ 

XX CO.XW E j 

' G T R P ö Tn n 
tC05.ii.A.-M^ ^ 
ÊF-CM-- p . -« 

hunn historische context te plaatsen. Bij de beschrijving van een Romeinse mijl -
paal,, die halverwege de zestiende eeuw bij Monster in de buurt van Naaldwijk 
wass gevonden, probeerde Scriverius aan de hand van de zogenaamde Peutin-
gerkaartt - een laat-Romeinse wegenkaart, die door Konrad Celtis was terugge-
vondenn in een Duitse kloosterbibliotheek en in de zestiende eeuw in het bezit 
wass gekomen van Konrad Peutinger49 - de oorspronkelijke locatie van deze weg-
wijzerr te bepalen, maar hij gaf toe dat hij in het duister bleef tasten. Geïnte-
resseerdenn konden de mijlpaal bezoeken in Den Haag, in het huis van burge-
meesterr Persijn, voegde Scriverius toe. Dat plaatselijke edellieden of hoog-
waardigheidsbeklederss grote antiquiteiten in bewaring hielden, was overigens 
eenn vaak voorkomend verschijnsel; in de periode vóór de Reformatie waren het 

499 Smart, De Tabula Peutingmana. Commentaar, 3-4; een eerste, onvolledige editie verscheen pas in 1591 te Ve-
netië;; Plantijn-Moretus gaf in 1598 in Antwerpen de kaart in zijn geheel uit. 
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dee kloosters geweest, die deze taak op zich namen (de bewuste mijlpaal bij-
voorbeeldd bevond zich eerst in het klooster Sion bij Delft). De families Van Was-
senaerr en Persijn konden de oudheden als hun persoonlijk bezit beschouwen, 
wantt de vroegmoderne overheden namen normaal gesproken geen collectie-
vee verantwoordelijkheid voor de bewaring van archeologische overblijfselen/" 

Tenslottee probeerde Scriverius ook van de tekstloze voorwerpen in zijn 'Ar-
chieff  van Bataafse oudheden' de oorspronkelijke functie te achterhalen, aan de 
handd van allerlei klassieke en oudheidkundige literatuur. Hij beschreef bij-
voorbeeldd op basis van een epigram van Martialis de toepassing van een zeke-
ree koperen lamp met een merkwaardige vorm, die ooit onderdeel was geweest 
vann de collectie van Cornelius Nicolaas Aquanus, een goudsmid in Leiden, en 
diee eerder al eens was afgebeeld in Hadrianus Junius' Batavia:'1 Vooral van de 
beschrijvingg van de eerdergenoemde sleutelringen maakte Scriverius veel werk: 
inn een poging om hun originele gebruik te achterhalen citeerde hij onder an-
derenn Tacitus, Plinius en Cicero, een oudheidkundige verhandeling van Justus 
Lipsius,, de Dactyliothecavan Gorlaeus, en ook de Pandecten - Romeinse rechts-
tekstenn - om te laten zien dat alleen de Romeinse senatorenstand het recht had 
eenn gouden ring te dragen. -

Opp basis van zijn filologische en oudheidkundige kennis was Scriverius in staat 
omm kritiek te leveren op het werk van oudere geschiedkundigen, zoals Corne-
liuss Aurelius en Hadrianus Junius; zelfs Gruterus wist hij soms te verbeteren. Re-
gelmatigg keerde in zijn 'Archief van Bataafse oudheden' de opmerking terug 
datt eerdere oudheidkundigen uit onbegrip verschillende inscripties aan elkaar 
haddenn gebreid. Bovendien klopte hun interpretatie vaak niet, liet hij zien. Zo 
legdee hij uit dat een door Aurelius genoemde inscriptie, waarin het bestaan van 
eenn lees- en schrijfschool voor Bataafse jongens zou worden vermeld, bij nadere 
bestuderingg van de teksten van de klassieke auteur Vegetius, die over het Ro-
meinsee krijgsbedrijf had geschreven, een militaire oefenschool bleek te ver-
melden.. Zelfs Gruterus had de finesses hiervan nog niet helemaal door, beweerde 
Scriverius.'™™ Weer een ander kritiekpunt betrof de spelling van de naam van een 
geromaniseerdee inheemse godheid, Hercules Magusanus, de hoofdgod van de 
Bataven.. De aan deze godheid gewijde altaarstenen, die op het eiland Walche-
renn werden gevonden, vermeldden volgens Gruterus de naam Hercules Mar-
cusanus.cusanus. Op grond van allerlei andere lectuur, variërend van de bekende ver-
handelingg over de paradijselijke oertaal van Johannes Goropius Becanus, tot de 
grotee muntencatalogus van de beroemde numismaat Adolphus Occo, was Scri-
veriuss in staat dit met recht te verbeteren in Magusanus.""' 

Watt de tekstloze oudheden betrof, blijk t Scriverius echter vaker zélf op het 

500 Dit was een algemeen Europees patroon; /ie daarover Weiss, The renaissance iliscoven. 
511 Batavia illustrata, eerste paginering, 217-218. Zie over het bewuste lampje Dijkstra en Ketelaar, BnUeril/urg, 
56;; /ie over de collectie van Aquanus, Heesakkers. 'Schatkamers', 98. 
522 Batavia illustrata, eerste paginering, 189-192. Zie ook Dijkstra en Ketelaar, Britlevburg, 56. 
533 Batavia illustrata, 220-225; Tilmans. Aurelius, 140. 
544 Tilmans, Aurelius, 227-229. Zie over Johannes Goropius Becanus: Eco, The search, 95-103; over Adolphus Occo 
(1524-1606)) en zijn Imperatorum Romanorwn numismala ('Munten van Romeinse keizers'. Antwerpen 1579): Schnap-
per,, l.e géarit, 161; over Hercules Magusanus: Roymans en Derks, De tempel van Empel. 
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35.35. Lampje uit de collectie, van \ . . . 
Aquanus,Aquanus, afgebeeld in Batavia JOtCeTfM fptymjXM, 'BiOtttéloburgi WVenS*, 
illustrata,, eerste paginering, 
217. 217. 

verkeerdee pad te zijn geleid. Het lampje uit de collectie van Aquanus bijvoor-
beeld,, dat hij aan de hand van Martialis illustreerde, was waarschijnlijk niet an-
tiekk maar middeleeuws." En onder de door Scriverius besproken sleutelringen 
bevondd zich wel tenminste één echt Romeins exemplaar, maar de authentici-
teitt van een gecombineerde sleutel- en zegelring, die hij in Gorlaeus' collec-
tiecataloguss had aangetroffen en die hij in zijn eigen 'Archief van Bataafse oud-
heden'' uitgebreid beschreef, was in feite uiterst dubieus."" In dit verband is het 
interessantt dat Buchelius, die de Delftse verzameling persoonlijk heeft bezocht, 
Gorlaeuss in 1598 in zijn dagboek een 'aartsvervalser van de heilige Oudheid' 
hadd genoemd. Hij had bemerkt dat deze verzamelaar zijn originele Romeinse 
gemmenn liet vatten in nieuw gemaakte ringen, die hij voor antiek liet doorgaan; 
zelfss in zijn Dactyliotheca deed Gorlaeus het voorkomen alsof zijn ringen au-
thentiekk Romeins waren. Ook in Gorlaeus' muntencollectie zaten vervalsingen, 
schreeff  Buchelius.57 Dankzij zijn regelmatige bezoeken aan collecties, in de Ne-
derlandenn en in het buitenland, had Buchelius een zekere oudheidkundige ex-
pertisee op dit gebied weten te ontwikkelen. Scriverius, die de collectie van Gor-
laeuss waarschijnlijk beschreef op basis van literatuurstudie in plaats van per-
soonlijkee bezichtiging, zal het zonder een dergelijke rijke 'veldwerkervaring' heb-
benn gesteld. 

Ditt nam niet weg dat Scriverius met zijn 'Archief van Bataafse oudheden' in 
dee Batavia illustrata een gezaghebbende reputatie verwierf op het gebied van 
dee in de Nederlanden gevonden Bataafs-Romeinse oudheden. Deze reputatie 
bleeff  hij zijn leven lang behouden. In 1647 was het Scriverius die door Constantijn 
Huygenss uit naam van stadhouder Frederik Hendrik werd geraadpleegd over 
dee spectaculaire vondst in dat jaar, aan het strand van Domburg, van een aan-
tall  antieke altaren, gewijd aan de tot dan toe geheel onbekende godin Neha-

555 Dijkstra en Ketelaar, Brittenburg, 56. 
566 Ibidem; aangaande de bewuste sleutel- annex zegelring merken de auteurs op dat ze geen vergelijkbare 
exemplarenn hebben kunnen vinden in literatuur of andere verzamelingen. Zie ook Groffen, 'Antiquiteiten', 
88,, over de beschuldiging van de oudheidkundige Joachim van Oudaen, dat Gorlaeus ook antieke munten na-
maakte. . 
577 'Commentarius' II , fol. 228v: 'Summits [...] antiquitatis sacrosanctae falsaiïus'. Nog in 1639 waarschuwde 
hijj  Pontanus tegen Gorlaeus' bedrog: Buchelius aan Pontanus, 10-4-1639. 
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lennia.'**  Huygens deed een beroep op Scriverius' deskundig oordeel namens 
dee stadhouder, aangezien de altaren op het domein van Zijne Hoogheid waren 
gevonden.. Hij vroeg Scriverius om een identificatie van deze inheemse godin 
enn om uitleg van de Latijnse inscripties op de stenen. Bij zijn brief voegde hij 
enigee tekeningen van de altaren toe/" Ook Hendrik Bruno, de privédocent van 
Huygens'' kinderen, schreef Scriverius op verzoek van Huygens een brief om hem 
nógg eens aan te sporen spoedig zijn interpretatie naar voren te brengen, en graag 
niett zo traag als destijds met de Martialiseditie. Bruno adresseerde zijn schrij-
venn aan 'de onovertroffen polyhistor Petrus Scriverius', en noemde de Leidse 
geleerdee vleiend de enige nog levende 'opzichter en schatmeester van de hele 
Nederlandsee Oudheid'.'*' Of Scriverius gereageerd heeft, weten we niet. Wel ver-
scheenn nog in het jaar van de vondst een serie boekjes over de godin Nehalennia 
vann Marcus Zuërius Boxhorn, te beginnen met Bediedinge van de tot noch toe on-
bekendebekende afgodinne Nehalennia, opgedragen aan de prinses van Oranje, gevolgd door 
VraagenVraagen voorghestelt ende opghedraegen aan de Heer Marcus Zuerius van Boxhorn over 
DeDe Bediedinge en Antwoord van Marcus Zuerius van Boxhorn.M Uit deze werkjes blijkt 
echterr niet dat Scriverius een rol gespeeld zou hebben bij de totstandkoming 
vann Boxhorns teksten. De boekjes handelden over de etymologische verklaring 
vann de naam Nehalennia, hetgeen werd aangegrepen voor een uiteenzetting 
overr de herkomst van de Griekse, Latijnse en Germaanse talen uit de zoge-
naamdee Scytische oertaal van Europa. Dit was een specialisme van Boxhorn zelf.62 

Vriendenn en broeders van het Romeinse rij k 

Ondankss het feit dat Scriverius zich opwierp als de meest kritische onderzoe-
kerr van de Bataafse voorgeschiedenis, en ondanks zijn enorme vertrouwdheid 
mett de schriftelijke en archeologische bronnen voor deze geschiedenis, blijkt 
dee voorstelling van de Bataventijd in zijn oudheidkundige publicaties in grote 
lijnenn overeen te komen met het beeld van Batavia, zoals dat door vele andere 
zeventiende-eeuwsee humanisten werd gekoesterd. Om te beginnen pochte Scri-
veriuss graag op het Bataafse verleden van zijn gewest Holland, evenals zoveel 
anderee Hollandse auteurs. Dit blijkt duidelijk uit de titels die hij zijn Neder-
landstaligee publicaties meegaf, Oudt Batavien nu ghenaemt Holland uit 1606 en 
'Naerderr verclaringe van out Batavien nu ghenaemt Hollandt' uit 1612. Ook 
dee opdracht aan de 'Staten van Batavia' in de drtikproef van zijn Batavia illu-

588 Huygens aan Scriverius, 15-2-1647. Zie «ver de altaren Bijvanck, l.xcerpta Romana II . 21-22; Hondius-Cro-
ne.. The temple of Xehalennia; en de tentoonstellingscatalogus Deae Sehalenniae. 
599 Ingebonden in 'Verzameling brieven, aantekeningen en platen, toebehorend aan P. Scriverius' (Konink-
lijk ee Bibliotheek te Den Haag, ms. 130 ('• 9), fol. 4r en 8r-23r. De door Scriverius ontvangen tekeningen van de 
altarenn lagen ten grondslag aan de gravures in een uitgave uit 1647 van Danckers, AfbeelAïnge van de over oude 
rariteyten.rariteyten. Scriverius komt niet ter sprake in de opdracht van Danckers aan de Staten van Zeeland. 
600 Bruno aan Scriverius, 23-2-1647: 'Petro Scriverio polyhistori incomparabili' en 'antiquitatis omnis praefectus 
Belgicae,, tam promus condus'. Ook eerder was Scriverius al eens geraadpleegd over nieuw gevonden Romeinse 
inscripties:: Bannius aan Scriverius, 9-2-1641. 
611 Boxhorn, Hediedirige (deze uitgave bevat tevens Boxhorns Vraagen). 
622 Dekker, '"The light under the bushel"', 210-213. 
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stratastrata - nadien veranderd in 'Staten van Holland en West-Friesland' - laat dit 
zien."""  Nu wilde Scriverius niet beweren dat Batavia uitsluitend op het grond-
gebiedd van het latere Holland had gelegen. In de genoemde publicaties stelde 
hijj  vast dat de Bataven op een zeker moment de hele landstrook van de Noord-
zeekustt tot aan Nijmegen hadden bewoond.M Maar de Bataven hadden zich vol-
genss hem wél, dadelijk nadat ze uit Germanië waren geweken en de Rijn wa-
renn overgestoken, 'omtrent de Rijn bij de Zee' gevestigd; daar stichtten ze ne-
derzettingenn als Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn.M Uit deze opmerking 
kunnenn we opmaken dat het oudste Batavia volgens Scriverius dus toch in Hol-
landd had gelegen, en wel in de omgeving van zijn woonplaats Leiden. 

Ookk met betrekking tot de vraag, op welk tijdstip de Bataven nu precies naar 
dee Lage Landen waren gekomen, sloot Scriverius aan bij een bekend thema in 
dee humanistische geschiedschrijving. Zijn veronderstelling luidde dat de Bataafse 
bewoningg van het Nederlandse rivierengebied al dateerde uit de periode vóór 
dee komst van de Romeinen naar deze streken onder aanvoering van Julius Cae-
sar;; hetzelfde was honderd jaar eerder al beweerd door Cornelius Aurelius, en 
zouu in 1610 door Hugo de Groot naar voren worden gebracht in zijn Liber de 
AntiquitateAntiquitate Reipublicae Batavicae.*6 Zo maakte Scriverius de Bataafse voorge-
schiedeniss zelfs weer wat ouder dan iemand als Hadrian us Junius had voorge-
staan.. Junius had in zijn Batavia namelijk geopperd dat de Bataven pas tijdens 
dee regering van Nero (54-68 n.Chr.), ten gevolge van een in Tacitus' Annates be-
schrevenn conflict met een naburige stam, uit Germanië waren weggetrokken en 
zichh naar het Nederlandse rivierengebied hadden begeven.67 Scriverius vestig-
dee echter de aandacht op het gegeven dat Caesar in Commentarii de bello Gallico 
-- de beschrijving van zijn veldtochten in Gallië (51 v.Chr.) - de aanwezigheid 
vann 'Rijnsche Batavieren' had vastgesteld. Dat de bewuste passage in Caesars tekst 
eenn latere, waarschijnlijk humanistische interpolatie betrof, realiseerde Scriverius 
zichh niet.'iH Volgens hem bewees deze passage dat de Bataven zich reeds op een 
zekerr moment vóór Caesars veldtochten hadden neergezet in het land van Rijn, 
Waall  en Maas, dat tot hun komst nog een 'wilt, woest, ende onbewoondt Land-
douwe'' zou zijn geweest.'" De 'Batavi [...] zijn ouder alsmen tot noch toe gemeent 
heeft',, luidde dan ook zijn conclusie.7" 

Voortss meende Scriverius, evenals vele andere geleerden in zijn tijd, dat de 

633 Zie daarover hoofdstuk 3, p. 129. 
644 Hetzelfde blijk t uit de titel van zijn 'Archief van Bataafse oudheden [...] in Holland, Zeeland en Gelders 
Nijmegen'' tri de Batavia illustrata. 
655 (huil Batavien nu ghenaemt Holland, 10-11; Beschrijvinghevan out Batavier), eerste paginering, 5-fi. De naam 'Kat-
wijk '' zou volgens Scriverius herinneren aan de voonaderen van de Bataven, de Germaanse stam der Chatti (of 
Katten);; de toevoeging 'wijk' moest worden uitgelegd als wijkplaats, en verwijzen naar het feit dat de Bataven/Chatti 
uill  Germanië 'de wijck hebben moeten nemen': Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 6. 
666 Tilmans, Aurelius, 137-138, 145-149 (over het 'arcadische' Batavia vóór de komst van Julius Caesar); Gro-
tius,, Liber, 1 7. 

677 Junius' referentie betrof Tacitus, Annates XIII.57, waarin sprake is van een conflict tussen de Chatti en de 

Hermunduri. . 
688 Bijvanck, Excerpta Romana I, 4fi; de passage betreft Caesar, Commentarii de bello (inlliro IV, 10,2. Eerder stelde 
Corneliuss Aurelius dezelfde passage centraal in zijn verhandeling over Batavia: Tilmans, Aurelius, 137-138. 
699 (hult Batavien nu ghenaemt Holland, 7; ook in Besrhrijvirtghe van out Batavien, eerste paginering, 3. 
700 Oudl Batavien nu ghenaemt Holland, 9: Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 4-6 (citaat op p. 6). 
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vann oorsprong nomadische en in hoeven of, 's winters, in holen levende Bata-
ven,711 stedenbouwers waren geworden nadat ze de Rijn waren overgestoken en 
eenn meer beschaafde levenswijze hadden ontwikkeld onder invloed van een zach-
terr klimaat en een betere bodemgesteldheid. Dit was een algemene overtuiging 
inn de zestiende en zeventiende eeuw. Scriverius voerde aan dat de Bataven be-
halvee nederzettingen als Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn, ook echte ste-
denn hadden gesticht, namelijk Nijmegen ofwel Noviomagum - dat was de door 
Tacituss in zijn Historiae vermelde 'stad der Bataven1 ('oppidum Batavorum) -
enn Leiden ofwel 'Lugdunum Batavorum ,72 Leiden werd in de zestiende en ze-
ventiendee eeuw geïdentificeerd met de antieke plaats Lugdunum, die bij de mon-
dingg van de Rijn werd gesitueerd op de eerdergenoemde, laat-Romeinse Peu-
tingerkaartt en in twee andere antieke bronnen: het Itinerarium Antoninianum 
(eenn eind derde-eeuwse beschrijving van het Romeinse wegennet) en een Grieks 
geografischh werk uit de tweede eeuw van de Alexandrijn Ptolemaeus. Deze laat-
stee vermeldde zelfs als bijvoegsel Batavorum, daarmee veel humanisten aanlei-
dingg gevend tot de gedachte dat het antieke Lugdunum door de inheemse Ba-
tavenn was gesticht.7S 

Naastt deze Bataafse steden signaleerde Scriverius ook een serie Romeinse le-
gerkampenn in de Lage Landen. In Oudt Batavien nughenaemt Holland'uit 1606 
somdee hij alle hem bekende Romeinse 'sterckten, sloten, ende casteden' langs 
dee Oude Rijn op. Etymologische argumenten speelden een opvallende rol, want 
hett ging steeds om versterkingen die later 'burgen' zouden worden genoemd: 
dee Leidse burcht, Roomburg, Rijnsèwrg, Valkenèwr^en de Brittenèwrg-.71 In de Be
schrijvingheschrijvinghe van out Batavien uit 1612 kon Scriverius op basis van archeologische 
gegevenss daaraan ook nog Alphen aan den Rijn en Voorburg toevoegen - even-
alss het Utrechtse Wilten£mg-en Loenersloot (een 'slot' in plaats van een 'burg')." 
Hijj  sloot deze opsomming af met de constatering: ' [I ] ck houde mijn genoech 
versekertt dat de Romeynen hier langh gedomineert hebben.'7f1 We dienen hier-
bijj  wel te bedenken dat Scriverius in Oudt Batavien nu ghenaemt Holland ook op-
merktee dat de door hem vermelde 'sterckten, sloten, ende casteelen' langs de 

711 Tacitus, Germania 16. 

722 Scriverius schreef over de/e plaatsen in Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 29-30, 38-40; Beschrijvinghe. van 
outout Batavier), eerste paginering, 47-48. Zie over Nijmegen ook de opmerkingen in de noten bij Grotius / iber 
111,113.. ' ' 

733 Tegenwoordig gaan archeologen er vanuit dat de verzonken ruïne voor de kust van Katwijk (de Britten-
burg)) misschien het Lugdunum uit deze Romeinse bronnen was. Er bestaat in ieder geval beslist geen verband 
tussenn Lugdunum en Leiden, waar nauwelijks archeologische overblijfselen uit de Romeinse tijd worden ge-
vondenn (Van Doc.kum en Van Ginkel, Romeins Nederland). Zie over de klassieke bronnen Bijvanck, Excerpta Ro-
mana\,mana\, 311-312 (Ptolemaeus: 'Batauoon Loukodeinon'), 53(5-537 (Itinerarium: 'Lugduno'), 543-545 (Peutin-
geii  kaart: 'Lugduno'); zie ook Stuart, De Tabula Peuiingeriana. Commentaar, 16. 
744 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 13. 

755 Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 12-13, 22-23, 29. Volgens de meest recente inzichten heeft 
bijj  Roomburg inderdaad een Romeinse versterking gelegen, die misschien Matilone heette; Wiltenburg zal door 
Scriveriuss wel zijn geïdentificeerd met de grote archeologische vindplaats bij Vechten, waar eveneens een Ro-
meinsee versterking lag. Te Voorburg situeren archeologen tegenwoordig de garnizoensplaats Forum Hadriani 
enn bij Valkenburg het Praetoriuni Agrippinae. Rijnsburg, Loenersloot en de Leidse burcht worden tegenwoordig 
niett in verband gebracht met een Romeins verleden. Zie Stuart, De Tabula Peutingenana. Commentaar, Van Doe-
kumm en Van Ginkel, Romeins Nederland, 

766 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 22-23; zie ook Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 29. 
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Oudee Rijn 'onghetwiiffelt bij de Romeynen ghesticht ziin, teghen den overval 
derr Heydenen ende ander Zee-Rovers'.77 Uit zijn lange en niet altijd even dui-
delijkk te volgen verhaal over de geschiedenis van de Leidse burcht kan worden 
opgemaaktt dat deze burcht volgens hem in de Romeinse tijd was gebotiwd als 
eenn controleposten tolhuis voor de Rijnvaart. De bescherming van de Rijnvaart 
zouu nadien zijn overgedragen op de heren van Wassenaer, de Leidse burggra-
ven,, die hij beschouwde als de afstammelingen van het door de Bataven geko-
zenn koningshuis waartoe Claudius Civili s had behoord.7*  Scriverius beschouw-
dee de Leidse burcht met andere woorden niet werkelijk als een legerkamp waar 
dee Romeinse rijksgrens werd beschermd tegen invallen van over de Rijn of van-
uitt het rijk zelf. Waarschijnlijk interpreteerde hij ook de andere Romeinse 'sterck-
ten,, sloten, ende casteelen' vooral als verdedigings- en tolplaatsen langs de be-
langrijkstee waterweg in de Lage Landen. Zes jaar later, in zijn Beschrijvinghe van 
outout Batavien uit 1612, zou Scriverius zijn formulering echter herzien: 'de Burch 
inn de Stadt' (dat was de Leidse burcht), Roomburg, Rijnsburg, Valkenburg en 
anderee burchten waren 'onghetwijfeltby den Romeynen ghesticht', schreef hij 
nu,, 'teghen den aenval ende oploop der Heydenen ende andere vyanden'.79 De 
bijj  deze plaatsen gevonden Romeinse munten dateerden op zijn vroegst uit de 
tijdd van Nero, noteerde hij.N" Misschien veronderstelde hij dat de burchten pas 
warenn opgericht in de keizertijd, maar over de omstandigheden van de stich-
tingenn liet hij zich verder niet uit. 

Uitt het vervolg van Scriverius' relaas in zijn publicaties uit 1606 en 1612 wordt 
duidelijkk dat hij onderscheid maakte tussen de Leidse burcht en de stad Lei-
den.. Op de vroegste geschiedenis van deze stad ging hij uitvoerig in. 'Soo veel 
aengaett de oorsprongh der Stad is niet minder onseker als die eerste stichtin-
gee van de Burch', gaf hij onmiddellijk toe. Toch liet hij daar op volgen dat hij 
hett niet kon nalaten om 'miins herten gront te openbaren' over het feit dat naar 
zijnn mening 'Leyden niet alleen de voornaemste maer ooc de oudste stad van 
Holland'' was.s' Dankzij zijn Bataafse verleden was Leiden veel ouder dan mid-
deleeuwsee Hollandse steden als Vlaardingen, Dordrecht en Haarlem, schreef 
hij ,, ook al namen deze plaatsen in de Hollandse Statenvergadering een aan-
zienlijkerr rang in en konden ze zich beroepen op de oudste oorkonden om hun 
stadsrechtenn te bewijzen.s-

Scriveriuss wees zijn lezers op enkele archeologische vondsten uit de nabije 
omgevingg van Leiden, die volgens hem bewijzen temeer leverden voor de Ba-
taafsee oorsprong van zijn woonplaats. Al aan het begin van de zestiende eeuw 
warenn er immers stenen met Romeinse inscripties gevonden te Roomburg, vlak-
bijj  Leiden; één van deze stenen droeg de eerdergenoemde inscriptie over het 

777 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 13. 
788 Oudt Batavien n u ghenaemt Holland, 12-13, 23-28. 
799 Beschrijvinghe van out Batavien, vt-rsic paginering, 12-13. 
800 Beschrijvinghe van out Batavien. eerste paginering, 29-30. 
811 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 28, 38; herhaald in Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 33 e.v. 
822 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 40: 'dat Leyden veel ouder is magh men sekerlick bespeuren uyt 
t'glieenn wij daer of boven nvt Ptolomaeo ende t'Roomsrhe Reys-boeck verhaelt hebben'. Herhaald in Beschrij
vinghevinghe van out Batavien, eerste paginering, 33 e.v. 
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inn de tweede eeuw door de Romeinse keizers bevolen herstel van een wapen-
huiss voor Bataafse hulptroepen. Daarbij zou destijds nog een andere inscriptie 
zijnn aangetroffen, die tegenwoordig echter als een vervalsing wordt beschouwd. 
Laatstgenoemdee inscriptie was voor het eerst vermeld in Cornelius Aurelius' 
handgeschrevenn chorografie 'Defensorium' en voor het eerst gepubliceerd in 
Gerardd Geldenhouwers Historici Batavica uit 1530.K< De tekst van de inscriptie 
luiddee 'Volk der Bataven, vrienden en broeders van het Romeinse rijk' : 

GENS S 
BATAVORL'M M 

AA MI Cl KI FRATRKS 

ROMANII  IMPKRII"4 

Dezee inscriptie werd door zestiende- en zeventiende-eeuwse humanisten over 
hett algemeen voor echt aangezien; men beschouwde haar als een duidelijk be-
wijss voor de uitzonderlijke positie van de Bataven binnen het Romeinse rijk. Aan-
gezienn Aurelius de inscriptie als eerste heeft vermeld, is het mogelijk dat deze 
geschiedschrijverr de inscriptie zelfheeft gefingeerd/" Aurelius begreep in ie-
derr geval als geen ander het grote belang van archeologische bewijzen voor zijn 
stellingg dat het oude Batavia in Zuid-Holland had gelegen; hij besteedde in zijn 
'Defensorium'' en in zijn Divisiekroniek veel aandacht aan antieke inscripties en 
anderee oudheden.Nf ' In de vroege zestiende eeuw werden in de omgeving van 
Leidenn inderdaad authentieke Romeinse inscripties gevonden, waarvan Aure-
liuss er tenminste één in het vrouwenklooster van Roomburg persoonlijk heeft 
kunnenn bezichtigen, zoals hij zelf vertelde."7 De inhoud van dergelijke inscrip-
ties,, bijvoorbeeld van die over de door de Romeinse keizers opgedragen res-
tauratiee van een wapenhuis voor hulptroepen, versterkte het vermoeden van de 
zestiende-eeuwsee humanisten omtrent het vriendschappelijke bondgenootschap 
tussenn Bataven en Romeinen en over het herstel van dit verbond met Rome na 
dee Bataafse opstand. Voor dit vermoeden hadden de humanisten in de teksten 
vann Tacitus al de nodige aanwijzingen kunnen vinden. Aurelius wekte in zijn 'De-
fensorium'' de indruk dat de inscriptie ("wens Batavorum amici et fratres Romani Im-

833 Tilmans. Aurelius, 87, 139-142; (ieldenhouwer, Ilistoria liafavica, 4r (in Geldenhouwer, Gerard Gelds»houwer 
vanvan Nijmegen, op p. 62-63). 
844 Zo gaf Scriverius haar weer in zijn Ratavia illustmta, eerste paginering, 194, naar het voorheeld van Aure-
lius'' 'Defcnsiorum'. De inscriptie wordt besproken in Bijvanck, Excrrf/tci Romuna II , 9-10 en nr. 335. Het Rijks-
museumm van Oudheden te Leiden verwierf in 1743 een baksteen niet de inscriptie '(,t.\s BATAVOKI' M AMICJ LT 
FRATRKSS R( >M IMP* (RMO, Foto-archief, PB 3; met dank aan dr. Leo Verhart. Zie ook Dijkstra en Ketelaar, Britten-
burg,burg, 56). Het moet hier echter om een latere 'duplicaat-vervalsing' gaan: Scriverius merkte in 1609 op dat de 
doorr Aurelius vermelde inscriptie was 'verdwenen'; waarschijnlijk is er nooit sprake geweest van een vervalsing 
uitgevoerdd in steen, en was er alleen de vermelding in Aurelius' tekst. 
855 Tilmans, Aurelius, 139. 
866 Ibidem, 87, 139-142. Zie ook Grafton. Forgers and critics en Defenders of the text, 76-103, over het gegeven dat 
(voorall  succesvolle) vervalsingen doorgaans juist door deskundigen (zoals Aurelius kan worden aangemerkt) 
wordenn vervaardigd. 
877 Tilmans, Aurelius, 139, n.40. Het gaat om de nrs. 332, 333, 334, 335 en 336 in Bijvanck, Excerpta Roman a II . 
Inn zijn Divisiekroniek gaf Aurelius overigens géén transcriptie van de/e en andere bij Roomburg gevonden in-
scriptiess 'diemen nauwelick ghelesen en can', wellicht omdat hij geen Latijn wilde gebruiken: Aurelius, Die cro-
nyckenycke van Holland! '/selandt ende Vrieslant, fol. XClv. 
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periiperii in dezelfde steen was aangebracht als die met de - authentieke - inscrip-
tiee over het wapenhuis. Hij kan zijn bericht hebben gebaseerd op andermans 
informatie,, maar het is ook mogelijk dat hij zelfde door de inscriptie over het 
wapenhuiss gewekte suggestie - namelijk dat de Bataven bijzonder werden be-
voorrechtt door de Romeinen - niet alleen in gedachten, maar ook in geschrifte 
heeftt aangevuld, door een gefingeerde tekst op te nemen in zijn 'Defensorium'.m 

Omdatt Scriverius, zoals de meesten van zijn tijdgenoten, geen vraagtekens 
plaatstee bij het vermeende vrijwillig e en vriendschappelijke karakter van de band 
tussenn Bataven en Romeinen, was er voor hem geen aanleiding om de gefin-
geerdee inscriptie verdacht te vinden. Hoe hij het bijzondere Romeins-Bataafse 
bondgenootschapp verzoende met de wetenschap dat er Romeinse legerkampen 
langss de Rijn hadden gelegen, wordt enigszins duidelijk uit zijn bespreking, in 
zijnn 'Archief van Bataafse oudheden' in de Batavia illustrata, van enkele bij Nij-
megenn aangetroffen inscripties. Hier stelde Scriverius dat vele inscripties ge-
tuigdenn van de dienst van Bataafse voetsoldaten en ruiters in de Romeinse le-
gioenenn - hun Germaanse strijdlust maakte hen daartoe nu eenmaal zeer ge-
schiktt - en van de Romeinse waardering daarvoor. Zelfs zou het bij Nijmegen 
gelegerdee tiende legioen bijgenaamd Gemina (het 'Dubbele Legioen'), bekend 
uitt Tacitus' Historiae, volgens hem wellicht niet zozeer uit Romeinse legionairs, 
maarr grotendeels uit Bataafse recruten hebben bestaan, aangezien 'dat tiende 
legioen,, ofwel omdat het zijn kamp had in het gebied der Bataven, of misschien 
omdatt een groot deel uit Bataven was gelicht, ook de bijnaam Batava kreeg'.*1' 
Dezee bijnaam bleek namelijk uit de gehavende inscriptie iJiaiON/s.x.BATAVORUM 
inn Gruterus' thesaurus, aldus Scriverius. Hij betreurde het dat de steen met deze 
inscriptiee niet ongeschonden was overgeleverd: 'Deze zou ongetwijfeld licht heb-
benn geworpen op onze Bataafse geschiedenis.'90 

Scriveriuss nam de inscriptie Gens Batavorum amici etfratres Rornani Imperii op 
inn zijn 'Archief van Bataafse oudheden'. Hij presenteerde haar samen met een 
anderr exemplaar, met een overeenkomstige inhoud en vindplaats. Daarbij op-
perdee hij dat de door Aureliusen Geldenhouwer vermelde inscriptie misschien 
slechtss een fragment van een vergelijkbare, veel langere inscriptie had betrof-
fen.. Hij had namelijk in de thesauri van onder anderen Martinus Smetius en 
Januss Gruterus een transcriptie aangetroffen van de volgende inscriptie, die vol-
genss Gruterus ooit zou zijn gevonden in Roomburg: 

888 Zie ook Waterbolk, 'Humanisten en Middeleeuwen', 42: in overweging kan worden genomen dat in dit 
soortt gevallen de vervalser zijn optreden mogelijk niet eens best bouwde als 'falsificatie', maar als 'restauratie'. 
Ziee ook Guenée, Histuire, 95-97: historiografische vervalsingen kunnen soms worden beschouwd als een voort-
vloeisell  van de praktijk van het aanbrengen van tekstverbeteringen in originele oude handschriften. Overigens 
beschrijftt Guenée dit als een middeleeuwse praktijk, maar het emenderen in de tekstoverlevering zelf gebeur-
dee ook tijdens de Renaissance: Janus Dousa bracht bijvoorbeeld stilistische verbeteringen aan in zijn perkamenten 
handschriftt van het Ghronicon Egtnundanum. fol. 27v. Scriverius had kritiek op de/e praktijk (/.ie daarover hoofd-
stukk 6, p. 253-255). 
899 Batavia illustrata, eerste paginering, 20b: 'quod legio ili a Decima, sive quod in Batavis stativa haberet, aut 
fortee quod magnam partem e Batavis esset conscripta, etiam HATAVA cognominata sit'. 
900 Batavia illustrata, eerste paginering, 206: 'Faceret proculdubio illustnindae Batavicae nostrae.' 
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FORTII  NAE. AUG. SAC 
F'RO.SAI.LÏK.. ITU. AC 

RKDITll  . D.l). \ . \ 

M.. Al R. ANTOMNI . I'll 

All  (.. KT. I>. SKPTIMII 

CKTA1... NOM1.ISS. (AKS 

CIV.. BATAVI 
FRATRES.. FT. AMICI . I'.R. 

V.. S. L M."1 

Voorr dit exemp laar geldt dat het begin tegenwoord ig wél als au thent iek wordt 
beschouwd,, maar de laatste regels met de vermeld ing fralres et amici P.R. ( 'broe-
derss en vr ienden van het Romeinse volk') in terpreteert men als een toegevoegd 
falsum.'22 Ui t de Batavia illustrata blijk t dat Scriverius nogal verguld was met het 
gegevenn dat deze bi jzondere inscript ies vlakbij zijn woonplaats Le iden zouden 
zijnn aangetrof fen. In zijn opdracht aan de Hol landse Staten in dit boek stak Scri-
veriuss aan de h a nd van deze bodemvonds ten nameli jk de lof t rompet over de 
inwonerss van het ant ieke Leiden: 'Bravo voor deze h e l d e n m o ed [i n de strijd 
tegenn de Rome inen ], mijn stadsgenoten, over wie zelfs de zwijgende stenen spre-
kenn als broeders en vrienden van het Romeinse volk\'M In zijn 'Archief van Bataafse 
o u d h e d e n'' b e n a d r u k te hij nog eens dat de meest bekende inscriptie Gens Ba-
tavorumtavorum amici et fratres Romani Imperii samen met de inscript ie over het wapen-
huiss op het akker land van Roomburg aan het l icht was gekomen, en n iet bij de 
watt verder van Le iden gelegen Br i t tenburg, zoals o n d er a n d e r en Hadr ianus Ju-
niuss had beweerd.*'1 Twee t i jdgenoten van de vondst, Aurel ius en Ge ldenhou-
wer,, ge tu igden immers dat deze inscriptie te Roomburg was opgeploegd: 'Wie 
iss er zo 'n Pyrrhonius, dat hij daaraan nog zou twijfelen?"'5 

Hett was duidel i jk dat Scriverius ook niet twijfelde aan de echtheid van de in-
scripties,, terwijl enkele omstandigheden hem wellicht toch hadden kunnen alar-
meren.. Ten eerste was de inscriptie Gens Batavorum amici et fratres Romani Impe
riirii niet terug te v inden op de steen met de inscriptie over het wapenhuis, die Scri-
veriuss bij de Van Wassenaers opnieuw liet t ranscriberen, of op wat voor steen dan 
ook.. Scriverius n am de transcriptie over uit de teksten van Aurel ius en Gelden-
houwer,, en no tee rde daarbij dat de inscriptie naar zijn eigen men ing oor-
spronkeli jkk op een apar te steen moest hebben gestaan, die in zijn tij d inmiddels 
wass verdwenen.1" ' O ok over de tweede, langere inscriptie moest Scriverius mee-

911 Batavia illustrata, eerste paginating, 19.5. 
922 liijvanck. Exrerpta liomana II . nr. 407. 
933 Batavia illustrata, (*)3v: 'Macti hac virtuu' mei municipes; quos muta etiam saxa fratres & aimcos I'opuli 
Romanii  loquiuitur'. 
944 In Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 14-15. had Scriverius overigens nog de dooi Hadrianus Junius ver-
meldee vindplaats aangehouden. Hij verbeterde dit in Batavia illustrata, eerste paginering, 182-183. 193-196. en 
inn Brstfirijviitghr rmn ovt Batavieti, eerste paginering, 31-32. 
955 Batavia illustrata, eerste paginering, 195: 'Quis Pyrrhonius ille, qui adhuc dubitet?'. Een 'Pvrrhonius' was 
eenn aanhanger van de Griekse filosoof en scepticus Pyrrlio. Later - vanaf de tweede helft van de zeventiende 
eeuww - zou de term regelmatig worden gebezigd ter aanduiding van de aanhangers van het 'historisch scepti-
cisme'' jegens de betrouwbaarheid van de geschiedschrijving (zie daarover hoofdstuk I, p. 55-57). 
966 Batavia illustrata, eerste paginering. 194: 'archetypum periit'. Ook was er het feit dat de belangrijkste in-
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delenn dat men haar niet meer kon bezichtigen, omdat zij volgens hem op een 
zekerr moment was ontvreemd uit de Gravenzaal van de abdij van Egmond.97 Ten 
tweedee had het ontbreken van in de Oudheid gangbare epigrafische afkortin-
genn in beide inscripties argwaan kunnen wekken bij iemand als Scriverius, die 
sindss zijn assistentie bij de samenstelling van Gruterus' thesaurus een enorme 
epigrafischee bronnenkennis had weten op te bouwen en ook zeer goed op de 
hoogtee was van het systeem van klassieke abbreviaturen en ligaturen.98 En de ver-
meldingg Romani Imperii in de door Aurelius opgetekende inscriptie was eigen-
lij kk verdacht: authentieke inscripties vermeldden namelijk Rom[ani] Pop[uli] (of 
Popluli]Popluli] Romfani]): het Romeinse volk in plaats van het Romeinse rijk." In de op-
drachtt aan de Staten in Batavia illustrata lijk t Scriverius dit laatste probleem in 
feitee stilzwijgend te hebben onderkend, door de alternatieve inscriptie, waarin 
Pfopuli]Pfopuli] R[omani] werd vermeld, te citeren. In de nieuwe uitgave van Scriverius' 
BataviaBatavia illustrata uit 1611 zouden beide inscripties nog eens zeer groot worden 
afdruktt op de versozijde van het titelblad.100 Eerder is al opgemerkt dat de gefin-
geerdee inscripties voor Scriverius boven alle twijfel verheven waren, omdat de 
daarinn tot uitdrukking gebrachte bijzondere relatie van de Bataven met Rome 
voorr hem een vast gegeven vormde. Ook Scriverius' methode, die voornamelijk 
bestondd uit literatuuronderzoek, zal hier een rol hebben gespeeld: hij verliet zich 
immerss wel vaker geheel op vermeldingen in teksten, zoals we bijvoorbeeld in 
hett geval van Gorlaeus' sleutelringen hebben gezien. 

Dee Oudheid van de Republiek 

Scriverius,, die zich goed kon vinden in de algemeen heersende opvattingen over 
hett vriendschappelijke karakter van het bondgenootschap tussen de Bataven 
enn de Romeinen, deelde ook het door de grote meerderheid van de zestiende-
enn zeventiende-eeuwse Hollandse geschiedkundigen aangehouden standpunt 
overr de regeringswij ze van de Bataven. Dit standpunt kwam erop neer, zoals we 
hebbenn gezien, dat Batavia steeds op aristocratische wijze was bestuurd door een 
'standenvergadering',, die desgewenst telgen uit adellijke of zelfs koninklijke ge-
slachten,, zoals Claudius Civilis, voor bepaalde tijd kon aanstellen als legeraan-
voerders.. De mening van Scriverius over deze voorstelling van zaken komt het 
duidelijkstt naar voren uit het oudheidkundige notenapparaat dat hij in 1630 

scriptieverzamelaarr uit de vroege zestiende eeuw, Wilhelmus Heda, de bewuste inscriptie niet had vermeld in 
zijnn overzicht van bodemvondsten (Bijvanck, Exrerpta Romana II , 11, n.3). Het is echter mogelijk dat Scriverius 
ditt overzicht niet kende: Heda's kroniek was in 1609 nog niet gedrukt, en het overzicht van bodemvondsten 
wass niet in alle handschriften van deze kroniek te vinden (ook in de Furmerius-editie uit 1612 zou het overzicht 
ontbreken;; Buchelius publiceerde het overzicht als eerste). Scriverius verwees in de Batavia illustrata, eerste pa-
ginering,, 211-212, eenmaal naar Heda, en wel naar de kroniektekst. 
977 Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 31. 
988 Zie daarover hoofdstuk 3, p. 114-118. 
999 Dit gegeven dank ik aan een vriendelijke mededeling van drs. Simon Wynia. 

1000 Inferioris Germaniae Provinciarum Unitarum antiquitates, ):(lv, notabene met de opschriften 'Antiqui lapi-
diss inscriptio' ('Inscriptie van een antieke steen') en 'Ali a vetusti itidem saxi epigraphe' ('Nog een inscriptie, 
eveneenss van een zeer oude steen*). 
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heeftt vervaardigd bij een nieuwe uitgave van het Liber de Antiquitate Reipublicae 
BatavicaeBatavicae van Hugo de Groot. 

Dee nieuwe uitgave van De Groots traktaat verscheen bij de Leidse uitgever Jo-
anness Maire in een zakboekje getiteld RespublicaHollandiae, et urbes ('Republiek 
enn steden van Holland'). Hierin waren een aantal toen al wat oudere teksten 
samengebrachtt over de ontwikkelingvan de staatsinrichting van de Nederlandse 
Republiek,, of liever gezegd van Holland, vanaf de Bataafse Oudheid. Kenne-
lij kk bestond er in deze tijd een grote behoefte aan informatie over de politieke 
organisatiee van de Republiek en de historische achtergronden daarvan; in het-
zelfdee jaar verscheen ook het boekje van Johannes de Laet in de serie Elzevierse 
Republiekjes,, met een bijdrage van Buchelius, zoals we al hebben gezien.'"1 In 
Maire'ss Respublica Hollandiae, et urbes was, naast de tekst van De Groot over de 
Oudheidd van de 'Bataafse Republiek','"2 ook een verkorte versie opgenomen van 
Scriverius'' reeks levensbeschrijvingen van de Hollandse graven in Batavia illu-
strata.strata.]m]m Bovendien vond men in dit boekje ook de eerste Latijnse vertaling van 
Francoiss Vranckens bekende verhandeling over de sinds de vroege Middel-
eeuwenn gehandhaafde Statensoevereiniteit in Holland.104 

Hett traktaat van De Groot was in deze editie verrijkt met een uitgebreide reeks 
nieuwee oudheidkundige eindnoten.105 Deze waren door Scriverius vervaardigd, 
all  werd de naam van de auteur er niet bij vermeld. Over het auteurschap van 
dee eindnoten in deze editie bestond in de literatuur altijd enige onzekerheid. 
Warenn ze door De Groot zelf vervaardigd, die in de jaren 1623-1625 aan enke-
lee correspondenten had geschreven dat hij het plan had opgevat om van zijn 
verhandelingg uit 1610 een herziene uitgave te verzorgen, en dat hij eerder al 
eenss nieuwe noten bij de tekst had gemaakt? De Groot schreef echter ook dat 
hijj  de papieren met deze annotaties was kwijtgeraakt op zijn vlucht naar Frank-
rijk ,, nadat hij uit slot Loevestein was ontsnapt. In Parijs kon hij niet over het be-
nodigdee archiefmateriaal beschikken om nieuwe te vervaardigen, schreef hij ver-
der.. Desondanks liet De Groot tweejaar later nogmaals aan zijn correspondenten 
inn de Republiek weten dat hij de verhandeling graag wilde herzien, hoewel hij 
err weinig tijd voor kon vrijmaken. Tenslotte moest De Groot in 1630 via één van 
dee Elzeviers, die hem in Parijs bezocht, horen dat in Leiden bij Joannes Maire 
inmiddelss aan een nieuwe editie van zijn verhandeling werd gewerkt."16 Dit wijst 
err op dat Maire op eigen houtje aan de slag was gegaan met een heruitgave van 
Dee Groots traktaat in Respublica Hollandiae, et urbes. Na het verschijnen van dit 
zakboekjee schreef De Groot over de nieuwe eindnoten aan zijn broer Willem: 

1011 Zie daarover hoofdstuk 2, p. 102. 
1022 Respublica Hollandiae, eturbes, [[1]-120 (steeds wordt venvezen naar het exemplaar Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam,, 494 G 6; de volgorde en de paginering variëren in andere exemplaren). 
1033 Respublica Hollandiae, et urbes, [355J-434. 
1044 Respublica Hollandiae, et urbes, [ 141 ]-l62. Vertaald is de als ordonnantie van de Staten van Holland in 1587 
gepubliceerdee Corte verlhoningke, ondertekend 16 oktober 1587, waarin de auteursnaam van Vrancken niet werd 
vermeldd (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Pfl. F 6). Zie over deze ordonnantie Van Gelderen, Op zoek naar 
dede Republiek, 79. 
1055 Respublica Hollandiae, et urbes, 87-120. Vertaald in Grotius, Liber, 93-135. 
1066 Collegium Classicum c.n. E.D.E.P.O.L., 'Inleiding', xxiii ; Rademaker, 'Scriverius and Grotius', 55. 
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'Ikk heb de vriendenhand van Scriverius herkend in de noten bij De Oudheid 
enn ben hem dankbaar/107 Deze opmerking doet vermoeden dat Scriverius op 
eigenn initiatief en zonder De Groots voorkennis nieuwe eindnoten aan het trak-
taatt heeft toegevoegd. Dat Scriverius inderdaad de auteur was van de eindno-
ten,, blijkt uit een verwijzing in een van deze noten naar zijn eigen werk.1"*  Deze 
veronderstellingg wordt verder ondersteund door een latere opmerking over Scri-
verius'' auteurschap, afkomstig van de Nijmeegse oudheidkundige Johannes Sme-
tius,, een bekende van Scriverius.1"1' Het nieuwe notenapparaat blinkt dan ook 
uitt in antiquarische eruditie, en geeft verwijzingen naar allerlei archeologische 
gegevens,, middeleeuwse handschriften en humanistische oudheidkundige li-
teratuur."""  Zo werd het toen reeds twintig jaar oude traktaat van De Groot in-
gebedd in de actuele stand van zaken op het gebied van de Bataafse geschied-
schrijvingg en oudheidkunde. Dat Scriverius een nieuw notenapparaat bij het trak-
taatt heeft willen verzorgen geeft aan dat De Groots zo duidelijk politiek geïn-
spireerdee visie op het oude Batavia toch op de steun van een van de grootste 
bronnenvorserss van zijn tijd kon rekenen. 

Wellichtt hoopte Scriverius De Groot, die hij kende sinds zijn studietijd en die 
hijj  had gesteund tijdens diens gevangenschap in slot Loevestein, met deze no-
tenn een goede dienst te bewijzen.m Het was destijds immers bekend dat De Groot 
graagg wilde terugkeren naar de Republiek en verwachtte met een herziene uit-

1077 Grotius, Briefwisseling van Hugo Grotius IV, nr. 1558: 'Scriverü amicam man urn agnovi in notis ad Antiqui-
tatem,, gratias ei ago.' Rademaker, 'Scriverius and Grotius', 55 citeert de/e opmerking. Tuynman, 'Petrus Scri-
verius',, 21 geeft een overzicht van Scriverius' publicaties waarin de eindnoten echter niet zijn opgenomen. Bell, 
'Hugoo (Irotius' en Haitsma Muiier, 'Grotius, Hooft', 59-60 schrijven de eindnoten toe aan De Groot. Collegi-
umm Classicum c.n. E.D.K.P.O.I.., 'Inleiding', xxii i heeft: 'onduidelijk blijf t of [De Groots] eigen noten [...] hier-
inn zijn verwerkt en hoe groot zijn eigen bijdrage aan de eindnoten van 1630 is geweest.' 
1088 De auteur van de eindnoten venvees de lezers namelijk met de opmerking 'Dat dit onjuist is. bewijzen wij 
elders'' (vertaling overgenomen uit: Grotius, Liber, 125) naar eigen, niet nader benoemd werk, waarin men een 
uitgebreideree uiteenzetting kon vinden over een onjuiste interpretatie van HadrianusJunius inzake de Brittenburg. 
Dezee uiteenzetting blijkt te vinden in Scriverius" overzicht van Romeinse oudheden (het 'Art hief van de Bataafse 
overheden')) in Batavia illustrata, eerste paginering, 180-183. 
1099 [ohannes Smetius citeerde in zijn Oppidum Batavoritm, sen Ntwiomrigitmuil 1644/1645 namelijk een op-
merkingvann 'de zeer vermaarde, encyclopedisch geleerde schatmeester van alle wetenschap over de wereld der 
Bataven,, Petrus Scriverius' ('Glariss. [...] polyhystor, rerum Batavicarum promus condus Petrus Schriverius'), 
diee hij had gevonden 'in zijn commentaar op het boek van de doorluchtige heer Hugo de Groot over de ou-
derdomm van de Republiek der Bataven' ('in suis ad Illustr. Hugonis Grotii de Reipublicae Batavicae antiquita-
tee librum notis': Smetius, Oppidum Batavoritm, 1 19; vertaling overgenomen uit: Smetius, S'ijmegeti, stad der Bata
venven II , 218). Zie ook Langereis, 'Inleiding', 65 en 127, n.57; idem, 'Petrus Scriverius and the 1630 edition'. Dat 
dee geleerden elkaar kenden blijkt ondermeer uit een als brief verstuurd lofdicht san Scriverius op Smetius' pu-
blicatiee (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, ms. 20 Az 11-3). 
1100 De Groot had in 1610 zelf al enige 'zijnoten' aan zijn traktaat toegevoegd, waarin hij voornamelijk ver-
weess naar Tacitus, Caesar, en teksten van klassieke filosofen en Franse rechtsgeleerden over de ideale staatsvorm. 
Incidenteell  vermeldde De Groot ook wel oude documenten, zoals het Groot Privilege uit 1477, waarin gravin 
Mariaa van Bourgondië de belangrijkste rechten van de .standenvergadering had vastgelegd (Grotius, Liber, 57-
59,, 129). Zie ook Langcreis, Petrus Scriverius and the 1630 edition', 29. 
1111 Tijdens de gevangenschap in Loevestein bedacht Scriverius de hilarische maai riskante truc om De Groot, 
diee bezoek noch post maar wel boeken mocht ontvangen, berichtjes van buiten te sturen, verborgen in een druk-
proeff  van Scriverius' editie van de erotische poëzie van Janus Secundus, de Basta ('Kusjes') uit 1534. De truc 
werdd door de bewaarders ontdekt toen Rombout Hogerbeets, De Groots medegevangene, al te nadrukkelijk 
doorr zijn familie werd aangemoedigd om niet alleen de bijbel, maar toch ook en vooral de frivole gedichtjes 
vann Secundus eens te lezen, waar de oude man aanvankelijk geen acht op had geslagen. Scriverius ontsnapte 
aann vervolging omdat de overheden geen sluitend bewijs in deze zaak konden vinden. Rademaker, 'Books and 
Grotius',, 4-5; idem, 'Scriverius and Grotius', 52. 
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gavee van zijn oude verhandeling de publieke opinie gunstig te kunnen stemmen. 
Dee inhoud van de nieuwe eindnoten laat zien dat Scriverius het betoog van De 
Groott in grote lijnen ondersteunde. Dit blijk t vooral uit de noten over de in de 
jarenn na 1610 over Batavia gevoerde polemiek tussen Philippus Cluverius enjo-
hanness Pontanus. Cluverius, een in Leiden werkzame, uit Danzig afkomstige 
geleerde,, had als relatieve buitenstaander een tegendraadse interpretatie van 
dee Bataafse voorgeschiedenis ten beste gegeven in zijn Commentarius de tribus Wie-
nialveisnialveis ('Verhandeling over de drie Rijnlopen') uit 1611 en zijn Germaniaean-
tiquaetiquae libri tres ('Drie boeken over het oude Germania') uit 1616."- Daarin had 
hijj  zich kritisch uitgelaten over de heersende opvattingen met betrekking tot 
hett vrijwillig e en vriendschappelijke karakter van het Romeins-Bataafse bond-
genootschap,, de Bataafse stedenbouw en de aristocratische regeringswijze van 
dee Bataven. Volgens Cluverius bleek uit klassieke teksten duidelijk dat de Ro-
meinenn in de Lage Landen de scepter hadden gezwaaid, dat er geen sprake was 
geweestt van Bataafse stedenbouw voordat Caesar hier arriveerde, en dat de Ger-
manen,, en dus ook de Bataven, geregeerd werden door koningen. Om dit laat-
stee te bewijzen wees hij op verschillende passages in de teksten van Tacitus. Hier-
opp had Johannes Pontanus het eerder door Hugo de Groot naar voren gebrachte 
beeldd van het oude Batavia verdedigd in zijn Disceptationes chorographicae ('Cho-
rografischee twistpunten') uit 1614 en opnieuw in 1617.m Scriverius, die in 1611 
Cluverius'' verhandeling nog had opgenomen in zijn nieuwe editie van de Ba
taviatavia illustrata, koos in zijn noten bij de tekst van De Groot de zijde van Ponta-
nus.. In een brief uit 1615 had Scriverius de laatste al eens gewaarschuwd voor 
dee op stapel staande uitgave van de Germaniae antiquae libri tres: Tn ieder geval 
iss Vetus Germania ['Het oude Germania'] van Philippus Cluverius gereed voor 
dee slag, die ook zijn eigen gedachten over de Franken publiekelijk voor het voet-
lichtt heeft gebracht. En die uw persoon in boek twee van de Germania en in het 
voorbijgaann in boek drie op boerse of beschaafde wijze - dat kan ik niet uitmaken -
behandelt.. Hij heeft zich niet verwaardigd om op enige plaats uw naam te ver-
melden.. Kijk en oordeel zelf."1 In het notenapparaat uit 1630 maakte Scrive-
riusrius verschillende stekelige opmerkingen aan het adres van Cluverius, die toen 
overigenss al was overleden. Zo schreef hij naar aanleidingvan het twistgeschrijf 
vann Pontanus en Cluverius over de woonplaatsen van de Bataven en andere Ger-
maansee stammen in de Lage Landen: 'Over deze volkeren moet men onze Pon-
tanuss raadplegen in zijn Descriptiones chorographicae. Cluverius heeft deze zaken 
mett zijn al te eigenwijze karakter in een wonderbaarlijke metamorfose omge-
vormdd [...]. Wie plezier schept in lachwekkende dingen, moet diens Germania 
antiquaantiqua [...] eens lezen'."5 

1122 Zie over deze geleerde Fockema Andreae, 'Philippus Cluverius'. 
1133 De uitgave uit 1617 was getiteld Disceptationum chorographirarum advmus Phi/. Cluvvermn nova .sylloge. Zie 
overr het twistgeschrijf tussen Cluverius en Pontanus: Haitsma Muiier, 'De Bataafse mvthe', 353-355; I.angereis, 
'Inleiding',, 58-61. 
1144 Scriverius aan Pontanus, [vóór 4-10-1615]: LJtique in procinctu est Vetus Germania Ph. Cluveri, qui etsuas 
dee Francis observationes publico proposuii. Et te in Germaniae libro secundo rusticatim arme urbanatim tan-
gitt tu'scio, obiterque libro tertio. Non dignatus ullo in loco nomen mum apponere. Videbis ipse & censebis.' 
1155 Grotius, IJber, 108, 110: 'De quibus populis consulendus in Descriptionibus chorographicis noster Pon-
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Bovendienn behandelde Scriverius in de noten ook de door De Groot, Pon-
tann us en Cluverius geleverde interpretaties van passages in klassieke teksten aan-
gaandee het Germaanse koningschap. De Groot had in zijn traktaat opgemerkt 
datt de Germanen altijd een meerhoofdig bestuur hadden gekend, en dat de Ba-
taafsee koningen, die in sommige klassieke teksten werden vermeld, blijkens Ta-
citus'' Germaniaen Annates beschouwd moesten worden als optimatium primos, als 
'eerstenn onder de aanzienlijken'."6 De exacte lezing van de passage in de An
nates,nates, waarin Tacitus had opgemerkt 'voor zover de Germanen zich door ko-
ningenn laten regeren', vormde naderhand echter een twistpunt voor Cluveri-
uss en Pontanus.117 Volgens Cluverius had Tacitus' tekst hier oorspronkelijk heel 
anderss geluid en leverde deze passage dan ook geen argument voor De Groots 
stelling,, dat de Bataven geen echt koningschap hadden gekend. Pontanus was 
daaropp De Groot bijgevallen. Scriverius vermeldde de twee strijdende inter-
pretatiess in zijn annotatie bij de tekst van De Groot, en merkte op: 'Over bei-
dee lezingen strijden de zeer beroemde en geleerde heer Johannes Isacius Pon-
tanuss en de bijzonder brutale Philippus Cluverius met elkaar; men raadplege 
henn beiden'.118 Elders in zijn notenapparaat gaf Scriverius alsnog zijn eigen me-
ningg over de vraag, of de Bataven door koningen werden geregeerd: 'De ko-
ningenn die hier [door de vierde-eeuwse geschiedschrijver Ammianus Marcelli-
nus]]  genoemd worden, kunnen, naar mijn volle overtuiging, beschouwd wor-
denn als koningen van groepen soldaten of van legerafdelingen, of als aanvoer-
derss daarvan, en tevens als Bataven.'"9 Hiermee beweerde Scriverius dat deze 
Bataafsee koningen in feite alleen als militaire leiders optraden. Zo sloot zijn no-
tenapparaatt aan bij de teneur van de verhandeling van De Groot, die de rege-
ringswijzee van de oude Bataven had voorgesteld als een precedent van de door 
dee zeventiende-eeuwse Hollandse regenten voorgestane bestuurlijke constellatie. 
Daarbinnenn gaf immers de Statenvergadering de toon aan terwijl de stadhou-
ders,, die de rol van leger- en vlootleider toebedeeld hadden gekregen, dienst-
baarr waren aan deze vergadering. Scriverius' noten bij het relaas van De Groot 
overr het voortbestaan van de Bataafse regeringswijze gedurende de Middel-
eeuwenn waren wat oppervlakkiger, maar spraken de hoofdtekst niet tegen. Uit 
eenn andere bron wordt duidelijk dat Scriverius zich ook op dit punt waarschijnlijk 
well  heeft kunnen vinden in de voorstelling van De Groot. Scriverius' handge-
schrevenn marginalia in de codices van het Chronicon Egmundanum en van de 
kroniekk van Wilhelmus Procurator laten namelijk zien dat hij bij het woord con
siliumsilium (de grafelijke raad, aanvankelijk bestaande uit de belangrijkste leen-

tanus.. Cluverius mira metamorphosi haec ex ingenio suo nimis quam confidenti refingit [...]. Si cui ridkularia 
placent,, adeat eius Germaniam antiquam'. 
1166 Grotius, Liber, 18. 
1177 Tacitus, AnnatesXIII,54: 'in quantum Germani regnantur'. 
1188 Grotius, Liber, 106: 'De utraque lectione contendunt inter se clarissimus doctissimusque vir Ioannis Isa-
ciuss Pontanus, et insignitae audaciae Philippus Cluverius. Qui ambo videantur.' 
1199 Grotius, Liber, 120: 'Reges hic, ut ingenue fatear, possunt videri numerorum militarium et vexillationum 
reges,, sive Duces, ipsique Batavi'. Zie ook Scriverius' noot bij de opmerking van De Groot dat Strabo een 'Ko-
ningg der Bataven* had vermeld: Scriverius voegde hieraan toe dat deze plaats in Strabo's tekst corrupt was (ibi-
dem,, 105). 
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m a n n enn van de graaf en later m e er u i t jur is ten) in de kantli jn 'de Ridderschap 
e n dee Staten vande Lande' aantekende, alsof de s tandenvergader ing al vóór de 
latee Midde leeuwen zou hebben bestaan.'1" 

Bucheliuss en Romeins Batavia 

'Terr perse is de Germania antiqua van Cluverius, een zeer elegant en uiterst door-
wrochtt werk, waarin vele paradoxen uit de nadere bestudering der klassieke schrij-
verss zelf naar voren worden gebracht.'1" ' Met deze lovende woorden prees Bu-
chel iuss in 1616 het werk van de vermetele Cluverius aan bij J o h a n n es de Witt , 
dee kameraad met wie hij ja ren eerder archeologische tochtjes r o n d om Utrecht 
hadd o n d e r n o m e n. Buchelius kon zich als niet-Hol lander waarschijnlijk goed vin-
denn in Cluverius' relativering van het gangbare Batavenbeeld. Korte tij d na zijn 
te rugkomstt uit Parijs in mei 1586 schreef hij aan Adam Verduin een brief, waar-
inn hij n iet al leen verslag deed van zijn recente inwijding in het oudhe idkund ig 
veldwerk,, maar ook een opval lende opmerk ing maakte over de inscriptie Gens 
BatavorumBatavorum amici etfratres Romani Imperii. Hij was deze inscriptie tegengekomen 
inn de in dat j aar door Bonaventura Vulcanius bezorgde eerste uitgave van Au-
rel ius'' 'Defensor ium gloriae Batavinae'. Buchel ius had zo zijn twijfels: 

Ikk weet nog steeds niet, nu ik hier temidden van onze Bataven verkeer, of zij vroeger 
dee broeders en vrienden van het Romeinse volk zijn geweest. Van het feit dat deze eretitel 
doorr de Romeinen aan de Bataven is gegeven, getuigt een antieke marmeren steen, 
nabijj  Leiden gevonden; ik zal hem toevoegen, voor het geval u hem misschien niet 
hebtt gelezen: 

IMP.. CAES. L. SEPT. SEVERLJS AUG. ET M. 

Ziee Divaeus, hoofdstuk 26 in zijn Belgiaen Gaudanus [Aurelius] in zijn Batavia.'" 

H ett d o or Buchel ius weergegeven begin van de inscript ie betrof het exemplaar 
waarinn het herstel van een wapenhuis voor hu lp t roepen op last van de Romeinse 
keizerss werd gememoreerd. Volgens Aurelius was deze inscriptie immers in com-
binat iee met de inscript ie Gens Batavorum amici etfratres Romani Imperii gevonden. 
Off  Buchel ius nu werkeli jk twijfelde aan de authent ic i te it van laa ts tgenoemde 
inscript iee valt n iet met zekerheid te zeggen; in ieder geval vroeg hij zich af of 
dee Bataven wel de vriendschappeli jke bondgeno ten van de Romeinen waren ge-
weest,, die Aurel ius van ze had willen maken. In de navolgende j a r en zou Bu-
chel iuss definit ief tot de conclusie komen dat de voorstel l ing van het Bataafse 

1200 Bijvoorbeeld in het handschrift van Wilhelmus Procurator (Staats-und Universitatsbibliothek te Hamburg, 
ms.. Hist. 17), lol. 18r. 
1211 Buchelius aan De Witt, [1616]: 'Sub prelo est Germania antiqua Quverij, elegantissimum atque adeo la-
boriosumm opus, in quo multa paradoxa, ex ipsis scriptoribus classicis attentius animadversis producuntur.' 
1222 Buchelius aan Verduin, 20-9-1586: 'Ego hic apud Batavos nostros fratres olim et amicos pop. Rom. sint 
eüamnumm nescio. Batavis id Eclogium a Romanis tributum testatur marmor antiquum prope Lugdunum Bata-
vorumm inventum quod adscribam si forte non legeris / IMP. CAES. L. SF.PT. SEVERUS AUG. ET M. / 26. vid. Divaeum 
inn Belgia suaet Gaudanum in sua Batavia'. Petnis Divaeus (1536-1581) was de auteur van De Galliae Belgicae an 
tiquitatibustiquitatibus ('Over oudheden in de Zuidelijke Nederlanden', Antwerpen 1566). 
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36.. Romeinse munten, door Buchelius gevonden in de omgeving van Utrecht. Tekening in Bu
chelius'chelius' album 'Commentarius'. Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 7982, fol. 197v. 

verledenn bij Aurelius en ande re geschiedschrijvers de nodige bijstelling behoefde. 
Hijj kwam tot deze vaststelling op g rond van zijn oudhe i dkund ige veldwerk in 
dee omgeving van Ut rech t . 

Inn de j a r e n volgend op de thuiskomst van zijn tweede gro te reis doo r Duits
landd en Italië, in ju l i 1588, o n d e r n a m Buchelius me t J o h a n n e s de Witt ver
schil lendee malen een archeologische expedit ie in de omgeving van Utrecht . Zij 
zochtenn in 1589 en nogmaals in 1595 samen naa r sporen van een Romeinse ne
derze t t ingg bij Vechten (tussen U t r ech t en Bunn ik ) . Daar heeft op een heuvel 
aann de verzande O u d e Rijn i nde rdaad ooit he t Romeinse l ege rkamp 'Fectio ' 
gelegen;; t egenwoord ig wo rden e r zeer veel overblijfselen uit d e Romeinse tijd 
opgegraven.1233 In 1591 s p eu rden Buchelius en De Witt ook r o n d op de Hoge 
Woerdd (bij De Meern) - w a a r eveneens Romeinse soldaten gelegerd zijn geweest 
enn ant ieke voorwerpen gevonden k u n n e n worden . In he t dagboekgedee l t e van 
zijnn 'Commen ta r iu s ' d eed Buchelius verslag van de Romeinse overblijfselen die 
zee tijdens deze toch ten on tdek t en , waa ronde r aardewerk, m u n t e n en een dak
pann me t een legioenstempel.124 Buchelius n a m t eken ingen van deze en ande re 
Romeinsee vonds ten op in zijn dagboek.125 

1233 Stuart, De Tabula Peuteringiana. Commentaar, 17. 
1244 'Commentarius'II, fol. 113v (oktober 1589: een tochtnaar Vechten),fol. 136v(april 1591: een tocht naar 
dee Hoge Woerd), fol. 197v (mei 1595: een tocht naar Vechten). Zie over deze tochten ook Graafstal, 'Aernout 
vann Buchell bezoekt De Meern' (de huidige locatie De Meern lag bij de Hoge Woerd) en idem, 'Aernout van 
Buchelll verkent de "limes'". 
1255 Tekeningen van in heel de Nederlanden gevonden Romeinse overblijfselen zijn te vinden in 'Commen
tarius'' I, fol. 9r; 'Commentarius' II, fol. 134v, 136v, 178r, 197v, 219v. 
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Buchelius'' berichten over zijn bevindingen met betrekking tot de Bataafse voor-
geschiedeniss dateren voornamelijk uit deze vroegejaren. Ze zijn te \inden in zijn 
brievenn aan De Witt en in de stadsbeschrijving in de 'Commentarius'. Buchelius 
besteeddee de eerste vijf folia van deze stadsbeschrijving geheel aan het oude Ba-
tavia,, geïllustreerd met een zelf vervaardigde kaart van het Nederlandse rivie-
rengebiedd tijdens de Oudheid.11'6 In de tweede stadsbeschrijving, die hij in of kort 
voorr 1630 heeft opgesteld voor Johannes de Laet, zou Buchelius slechts een kor-
tee alinea wijden aan de antieke voorgeschiedenis van Utrecht en de Lage Lan-
den.. Verder vinden we in Buchelius' annotatie bij de kronieken van Beka en Heda 
nogg een aantal verspreide opmerkingen over het antieke verleden van Utrecht 
enn omgeving. Er zijn geen verzamelalbums en nauwelijks briefverhandelingen 
vann Buchelius te vinden die speciaal zijn gewijd aan de Romeins-Bataafse Oud-
heid.1277 Sterker dan bij Scriverius het geval was, nam de mediëvistische belang-
stellingg bij hem al snel de overhand op het onderzoek naar het oude Batavia. 

Buchelius'' relaas over Batavia in de stadsbeschrijving voorin de 'Commen-
tarius'' bestond voor een groot deel uit een bespreking van de opinie van Ha-
drianusJunius,, wiens werk voor het eerst werd uitgegeven in 1588, hetjaar waar-
inn Buchelius aan zijn eigen 'Commentarius' begon. Buchelius verwees de 'nieuws-
gierigee lezers' van zijn 'Commentarius' voor uitgebreidere informatie 'naarJu-
nius,, de zeer doorluchtige en zorgvuldige beschrijver van Batavia, wiens ijver 
mijj  des te beknopter heeft gemaakt'.128 Buchelius was het ondanks deze loven-
dee woorden lang niet altijd eens met Junius. Bijvoorbeeld had hij kritiek op diens 
ideee dat er sprake was geweest van een zeer groot Batavia, dat zich had uitge-
strektt over het hele gebied tussen de Maas en de IJssel. Junius' argument was 
datt de IJssel via de door de Romeinen gegraven 'Drususgracht' een zijtak was 
gewordenn van de Rijn. Daarom zou Tacitus de IJssel hebben bedoeld toen hij 
schreeff  dat het 'eiland der Bataven' ingeklemd lag tussen de Rijn aan de ene 
kant,, en de Maas en Waal aan de andere kant. Buchelius voerde hiertegen aan 
datt de Drususgracht, die inderdaad door de Romeinen was uitgegraven om de 
Rijnn met de IJssel te verbinden, nog lang niet bestond in de tijd van het oudste 
Batavia.121'' In zijn zelfgetekende kaart van de Lage Landen in de Romeinse tijd, 
diee hij met enige eigen aanpassingen had vervaardigd naar het voorbeeld van 
Abrahamm Ortelius' historische kaart in de wereldatlas Theatrum orbis terrarum 
('Schouwtoneell  van de wereld') ,,so situeerde Buchelius een Batavia antiqua ('Oud 
Batavia')) tussen de Oude en Kromme Rijn, de Waal en de Maas.131 Dit maakte 
datt ook Utrecht deel had uitgemaakt van het 'eiland der Bataven', en dat Bu-
cheliuss in het opschrift bij zijn stadsbeschrijving kon stellen: Tk begin mijn tekst 

1266 'Commentarius' I, fol. 4r-9r. 
1277 Een uitzondering vormt een ongedateerde brierverhandeling over de loop van de Oude Rijn: Buchelius 
aann A. Vorstius, 00-00-0000 (met het incipit 'De obstructione ostij Rheni ap. '). 
1288 'Commentarius' I, fol. 5r: 'adjunium, amplissimum diligentissimumque Bataviae scriptorera, curiosos mit-
tam,, cujus diligenua me breviorem fecit'. Zie over de grote betekenis van het verschijnen van Junius' Batavia 
inn 1588 voor Buchelius ook Graafstal, 'Aernout van Buchell verkent de "limes'", 14. 
1299 'Commentar ius' I, fol. 4v. 
1300 Graafstal, 'Aernout van Buchell verkent de "linies"', 19. 
1311 'Commentarius' I, fol. 4r. 
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37.. Kaart van het Nederlandse rivierengebied tijdens de Oudheid. Tekening op de eerste pagina 
vanvan de Utrechtse stadsbeschrijving in Buchelius' album 'Commentarius'. Universiteitsbibliotheek 
Utrecht,Utrecht, ms. 798', fol. 4r. 

mett de vaderstad [...]; deze heette vroeger Traiectum Batavorum, en nu nog, 
indienn ik de meer waarachtige opinie aanhoud.'1'2 

Buchelius'' kaart bood een gedetailleerde blik op de Romeinse i ijksgrens langs 
dee Rijn. De plaats waar in het oosten de 'kop' van het 'eiland der Bataven' be-
gon,, Lobith, gaf Buchelius aan met een eenvoudige stip. Vervolgens gaf hij vier 
legerplaatsenn een vignet met torens: van oost naar west ging het om Arenacum, 
Vada,, Grin [n] es en Batavodurum. Deze plaatsen werden in Tacitus' Hisloriae uit-
drukkelijkk vermeld als Romeinse versterkingen."1 Buchelius situeerde deze le-
gerkampenn aan de noordoever van de Rijn, evenals dat het geval was op de kaart 

1322 'Commentarius' I, fol. 4r: 'A patria urbe [...] exordiar; Traiectum Batavorum et olim, et iam, si veriorem 
sequamurr sententiam, haec appellata'. Hij ondertekende met 'Arnoldus Buchelius Batavus' een eigen gedicht 
voorinn zijn album amicorum (het exemplaar te Berlijn), fol. lv; een voor zichzelf vervaardigd grafschrift in het 
aantekenboekk 'Adversaria de epitaphiis et sepulchris, de templis antiquis; Inscriptiones veteresquaedam' ('Aan-
tekeningenn over grafschriften en graven, en oude kerken; Enkele oude inscripties'; Universiteitsbibliotheek 
Utrecht,, ms. 841), fol. 9r (vertaald in Pollmann, Een andere weg, 77-78); en zijn gedicht voor Scriverius' album 
amicorum,amicorum, fol. 145r. 

1333 Tacitus, Hi.storiaeV,20. Tegenwoordig wordt Arenacum wel in verband gebracht met Rindern (Kleef), Grin-
ness met Rossum (Gelderland) en Batavodurum met Nijmegen; Vada is niet geïdentificeerd. Bijvanck, Excerpta 
RomanaRomana I, 248; Van Dockum en Van Ginkel, Romeins Nederland. 



234 4 Bakermatt Batavia 

vann Ortelius; ze werden door veel humanisten om etymologische redenen na-
melijkk geïdentificeerd met Arnhem, Wageningen, Rhenen en Wijk bij Duurstede. 
Bucheliuss vervolgde zijn opsomming met plaatsen langs de Rijn die hij Mana-
ricum,, Traiectum, Albiniana en Lugdunum noemde, en die eveneens een vig-
nett kregen. Deze namen kon hij vinden in de wegenbeschrijving van het Itine-
rariumrarium Antoninianum.VM Manaricum, Albiniana en Lugdunum zal hij hebben geï-
dentificeerdd met Maurik, Alphen aan den Rijn en Leiden; Traiectum was na-
tuurlijkk Utrecht. Bij de Rijnmonding, dus in de buurt van de ruïnes van de Brit-
tenburg,, tekende Buchelius het wapenhtiis van Romeinse hulptroepen, dat werd 
vernieldd in de door Aurelius opgetekende inscriptie die in feite echter niet bij 
dee Brittenburg was gevonden, maar bij Roomburg. Junius' Batavia en de kaart 
vann Ortelius hadden Buchelius hier op het verkeerde spoor geleid. Bij de mon-
dingg van de Lek en de Menvede tekende Buchelius vervolgens nog twee plaat-
senn met een vignet: Phalditinga - de middeleeuwse naam voor Vlaardingen, zo-
alss Buchelius die ergens had aangetroffen - en Dordracum ofwel Dordrecht. 
Dee vignetten met torens hoefden blijkbaar niet iedere keer te verwijzen naar 
eenn Romeinse plaats of versterking. Langs de Merwede kreeg een 'Arx Mero-
vei'' nog een stip: dat was waarschijnlijk slot Loevestein. Een opvallende plaats 
werdd tenslotte nog door Buchelius ingeruimd voor het in Tacitus' Hisloriaexcr-
meldee 'sacrum nemus', het heilige woud, waar Claudius Civili s en zijn Bataven 
hunn opstand tegen de Romeinen beraamden, en dat door Hollandse humanisten 
inn de omgeving van Den Haag werd gesitueerd. Daar lag namelijk een 'Scha-
kenbos',, dat deze geschiedschrijvers aanleiding had gegeven om te denken dat 
'Schakenbos'' het equivalent in de volkstaal zou zijn van 'sacrum nemus'.L,r' 

Juistt door de aanwezigheid van dit soort gangbare gegevens over de topografie 
vann het oude Batavia tussen de Noordzeekust en Lobith wordt duidelijk waar 
dee kracht van Buchelius' eigen onderzoek lag. Het meest interessante aspect 
aann zijn kaart is namelijk dat hij Ortelius' plattegrond bleek te kunnen aanvullen 
mett zelf verzamelde gegevens waar het ging om de directe omgeving van Utrecht, 
hett deel van 'Batavia' waarvan hij de geografie en archeologie persoonlijk goed 
kende.. Op basis van zijn oudheidkundige veldwerk aldaar voegde hij een nieu-
wee plaats toe aan de uit klassieke en humanistische bronnen zo bekende Ro-
meinsee locaties, door iets ten westen van Utrecht een duidelijke stip aan de noor-
delijkee Rijnoever te tekenen. Dat was de Hoge Woerd, waar hij in 1591 sporen 
vann een Romeinse nederzetting had aangetroffen.LV> 

Vervolgenss is Buchelius' uitleg over het karakter van deze Romeinse plaatsen 
vann belang. Aan het begin van zijn stadsbeschrijving in de 'Commentarius' gaf 
hij ,, in het kader van een bespreking van Hadrianus Junius' en andermans opi-
nies,, de gangbare visie op het bondgenootschap tussen Bataven en Romeinen 

1344 Bijvanck, Excerpta Romana I, 536-537: Lugduno, Albanianis, Traiecto, Mannaricio. Tegenwoordig worden 
dezee plaatsen geïdentificeerd met achtereenvolgens de Brittenburg bij Katwijk aan Zee, Alphen aan den Rijn, 
Utrechtt en Maurik. Zie ook Van Dockum en Van Ginkel, Romeins Nederland. 
1355 Tacitus, HistoriaeTV, 14. Dit 'heilige woud' zou ook gaan figureren op de historieschilderijen van Rembrandt 
enn Otto Vaenius: Van der Waal, ifrw eeuwen; Teitler, De ojntand. 
1366 Zie ook Graafstal, 'Aernout van Buchell verkent de "limes'", 20. 
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3Ó\\ Romeinse dakpan met legioenstempel en munten, door Buchelius gevonden in de omgeving 
vanvan Utrecht. Tekening in Buchelius'album 'Commentarius'. Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 
79879822,ïo\.,ïo\. 136v. 

weer.. Hij g ing in op de o n d er vele human is ten levende gedachte dat de Bata-
venn voor tdurend over h un vrijheid en de eer van het geli jkwaardige bondge-
nootschapp waren blijven beschikken, totdat de Franken de val van het Romeinse 
rij kk h a d d en ingeluid en de Germaanse en Gallische volksstammen h a d d en on-
derworpen.. Ook de inscriptie Gens Batavorum amici etfratres Romani Imperiiwerd 
hierbijj  door h em gereproduceerd .1" Elders in de stadsbeschrijving zien we ech-
terr dat Buchel ius zelf in deze kwestie een kritisch s tandpunt i nnam. Hi j b racht 
dee vroegste geschiedenis van Utrecht namelijk in verband met de Romeinse fun-
damenten,, aardewerken voorwerpen, ke izermunten en een dakpan met het Ro-
meinsee legioenstempel GER.IN'E, die hij op zijn tochten met De Wit t langs de O u de 
Rijnn had aangetroffen op de Hoge Woerd en bij Vechten.': i s Deze vondsten in-
te rpre teerdee Buchel ius als de resten van Romeinse legerkampen, n iet van bur-
gerlijkee nederzet t ingen. 

Overr de oorsprong van U t recht schreef Buchel ius het volgende: 'Ik voor mij 
[meen]]  dat de stad T ra iec tum Batavorum' door de Franken, misschien o n d er 
dee auspiciën van Dagobert, de zoon van Chlotar ius, is gesticht aan be ide zijden 
vann de Rijn - nadat de barbaren, Wilten, N o o r m a n n en en Denen verjaagd en 
onderworpenn waren - op of a l thans in de buurt van de ruïnes van Wi l tenburg; 

1377 'Commentarius' I, fol. 5r, 7r. 
1388 'Commentarius' I, fol. 8v-9r. Van de op de Hoge Woerd gevonden dakpan nam hij een tekening op in het 
dagboekgedeeite:: 'Commentarius' II , fol. 136v. 
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welkk Wiltenburg weer reeds eerder was gesticht op de oude ruïnes van een Ro-
meinss legerkamp'.rV ( De plaats Wiltenburg werd vaak vermeld in middeleeuw-
see geschiedwerken, zoals de kroniek van Beka. Soms situeerden de kroniek-
schrijverss Wiltenburg bij het in de buurt van Utrecht gelegen Vechten, en soms 
vereenzelvigdenn ze de plaats met Utrecht."0 Volgens Buchelius was dit oude Wil-
tenburgg zelf weer gebouwd op de ruïnes van een Romeins legerkamp, en hij 
steldee dat er 'zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de stad' dergelijke 
ruïness waren te vinden." Buchelius doelde hiermee op de ruïnes bij Vechten 
enn de Hoge Woerd.1'1- Waarschijnlijk veronderstelde Buchelius dat Wiltenburg, 
waaropp of waarbij in de buurt volgens hem later Traiectum zou verrijzen, was 
gebouwdd op de Romeinse ruïnes bij Vechten, iets stroomopwaarts van Utrecht. 
Hijj  gaf de Hoge Woerd immers een aparte stip op zijn historische kaart van Ba-
tavia.. Dat de grote archeologische vindplaats Vechten géén aparte vermelding 
vann hem kreeg op deze kaart, wordt begrijpelijker wanneer we ervan uitgaan 
datt hij Vechten als de verre voorloper van het wel op de kaart aangegeven Tra-
iectumm beschouwde. 

Overr de functie van de Romeinse legerkampen in de Lage Landen was Bu-
cheliuss ondubbelzinnig. In het dagboekgedeelte van zijn 'Commentarius' trok 
hijj  bij het beschrijven van zijn oudheidkundige expeditie naar Vechten dade-
lij kk de conclusie, dat de daar aangetroffen 'verschillende stukken steen, frag-
mentenn ook van urnen en vaatwerk, van Romeinse makelij'"1 wezen op een \roe-
geree 'versterking van Romeinse soldaten, die daar gelegerd waren om de Rijn-
oeverr te verdedigen tegen de barbaren'."4 Ook wist hij dat volgens klassieke 
tekstenn verschillende casteUaen munimenta, forten en versterkingen, van dit soort 
tee vinden waren langs de gehele oever van de Oude Rijn, van Utrecht tot Kat-
wijkk aan Zee."3 In een brief aan De Witt uit 1591 schreef hij over Vechten: 'Ik 
voorr mij twijfel er niet aan dat op deze plaats aan de Rijnoever een pmesidium 
[garnizoensplaats]]  en een munimentum [versterking] van de Romeinen heeft 
gestaan'."66 Vervolgens wees hij op een opmerking van Tacitus dat er verschil-
lendee Romeinse militaire versterkingen langs de Rijnoever hadden gelegen: 
'enn dat waren immers geen oppida [steden] of coloniae [volksplantingen]', voeg-

1399 '(Commentarius' I, fol. 8v: 'Kgo Trajectum Batavorum oppidum ad utramque ripam Rheni a Francis, ejec-
tiss et subjugatis barbaris, Vultis, Normannis, Danis, fortean auspitiis Dagoberti Clotarii fili i conditum, vel in rui-
mss Vultaburgi vel saltern prope; qui etiam Vultiburgus in antiquis Roinanonim castrorum minis jam ante ron-
ditus'. . 
1400 Zie daarover Broer en De Bruijn, 'Antonina, Wiltenburg, Traiectum'. 
1411 'Commentarius' I, fol. 8v: 'tam supra quam infra urbem'. 
1422 Buchelius beschouwde beide vindplaatsen als de overblijfselen van een Romeinse legerplaats: zie Buchelius 
aann De Witt, 00-00-1591 (over Vechten); en zie de annotatie in Buchelius' editie van de kroniek van Heda, Jo
annesannes de Beka canomcus Ullrajertinus, et Wilhelmus Heda praepositus Amhemensis, tweede paginering, 229, noot h 
(overr de Hoge Woerd). 
1433 'Commentarius' II , fol. 113v: 'varialapidarum fragmenta, umarum etiam et poculorum Romani operis'. 
1444 'Commentarius' II , fol. 113v: 'munimentum Romanorum militum, qui ad tuendam Rheni ripam contra 
barbaross collocati erant'. 
1455 Ibidem; zie ook 'Commentarius' I, fol. 6v, 9r. 
1466 Buchelius aan De Witt, 00-00-1591: Ego ad ripam Rheni presidium et monumentum Romanorum fuisse 
hocc in loco non dubito'. Waarschijnlijk verschreef Buchelius zich en bedoelde hij met 'monumentum' maar 
'munimentum'' (iets verderop in de brief gebruikte hij deze term alsnog met betrekking tot Vechten). 

file:///roe
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dee Buchelius daaraan toe, 'maar alleen versterkingen tegen vijandelijke in-
vallen.'"7 7 

Hett bijzondere aan de opmerkingen van Buchelius over de antieke voorge-
schiedeniss van de Lage Landen was dat hij zonder voorbehoud het oudst be-
kendee verleden daarvan in verband bracht met de militaire overheersing van 
dee Romeinen in het Nederlandse rivierengebied. Later, in zijn tweede be-
schrijvingg van Utrecht die in 1630 door Johannes de Laet zou worden afgedrukt 
inn Belgii Confoederati Respublica, schreef hij daarover nog eens: 'de Bataven, Ca-
nanefaten,, Saliërs, Tencteren en hun andere buren aan de grenzen van Ger-
maniëë en Gallië [...] hebben eerst - verbonden met de Romeinen in een ver-
dragg en bondgenootschap, daarna tot onderdanen gemaakt - de Romeinse wet-
tenn gebruikt, totdat ze [...] zijn overgegaan naar de rechtsorde der Franken, na-
datt eindelijk de Romeinen geheel waren verdreven.'11*  Ook de voorgeschiede-
niss van zijn eigen woonplaats had volgens Buchelius op een bepaalde manier 
tee maken met de aanleg van een serie Romeinse legerkampen langs de Rijn, ter-
wij ll  vele andere zestiende- en zeven tiende-eeuwse humanisten graag wezen op 
dee Bataafse in plaats van Romeinse, en burgerlijke in plaats van militaire oor-
sprongg van hun geboortesteden en woonplaatsen. Zo hebben we Scriverius zien 
betogenn dat Leiden ouder was dan alle andere Hollandse steden daar het een 
antiekee voorgeschiedenis kende als het uit de klassieke bronnen bekende Lug-
dunumm Batavorum, dat door hem als een Bataafse stad werd beschouwd. 

Tegelijkertijdd valt Buchelius' bewering op dat Traiectum ofwel Utrecht naar 
zijnn mening pas was gesticht in de tijd van de Franken. De door hem gebezig-
dee benaming 'Traiectum Batavorum verwees daarom niet naar de oude Bata-
venn als stadsstichters, maar diende eerder als een soort geografische aanduiding 
omm verwarring met het andere 'Traiectum', Maastricht, te voorkomen."'1 De stich-
tingg van Utrecht had volgens Buchelius plaatsgevonden onder de Frankische 
koningg Dagobert (623-639). Met diens regering wordt de kerstening van de Lage 
Landenn geassocieerd. Dagobert was de stichter van het oudste kerkje in Utrecht, 
datt enige tijd later door de eerste Utrechtse bisschop Willibrord zou worden 
hersteldd en aan Sint Maarten gewijd, zoals Buchelius in zijn aan de Utrechtse 
kerkenn en kloosters gewijde album 'Monumenta' beschreef.1"1 De vroegste ste
delijkedelijke geschiedenis van Utrecht ving volgens Buchelius dus niet aan met de Ro-
meinsee legerplaats bij Vechten, maar in de vroege Middeleeuwen, met de Fran-
kischee stadsstichting. Dit is des te opmerkelijker, daar hij 'Traiectum' in het Ro-
meinsee Itinerarium Antoninianum heeft kunnen terugvinden.1'1 Buchelius ver-

1477 Buchelius aan De Witt, 00-00-1591: 'nee n, oppidaaut coloniae erant sed tantum contra h ostium insult us 
munimenta'. . 
1488 Buchelius aan De Laet, [1630]: '[...] Batavi, Caninefatcs, Salij, Tenten, alijque eorum vicini [...] ad Ger-
maniarumm Gallianimque extrema [...] primum foedere ar sorietate Romanis iuncti, inde subditi iarti, eorum 
legibuss usi sunt, doner [...] Romanis [...] tandem omnino expulsis Francorum in ius abierunt'. 
1499 Zie over deze verwarring 'Commentarius' 1, tol. 9r. In klassieke bronnen komt ook geen 'Traiectum Ba-
tavorum'' voor (wel een T.ugduniun Batavorum', zoals wc hebben gezien op p. 220). 
1500 'Monumenta', fol. 4v (zie ook hoofdstuk 2, p. 83); Van Vlierden, Willibrord, In. 
1511 Dit 'Traiectum' in het Itinerarium verwees inderdaad naar Utrecht; tegenwoordig hebben archeologen 
inn het stadscentrum de sporen van een Romeins fort en bijbehorende woon- en handelswijken opgegraven. Op 
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kondigdee in zijn stadsbeschrijving in de 'Commentarius' dat de handschriften 
vann dit Itinerarium lang na de Romeinse tijd aangevuld waren met verschillen-
dee middeleeuwse steden. Traiectum dateerde beslist uit de zevende eeuw, stel-
dee Buchelius, en werd toen in de volksmond 'Vuertrecht' ofwel 'Trecht' ge-
noemd:: 'en [de vermelding in het Itinerarium] heeft voor mij niet /o veel au-
toriteit,, dat ik zou geloven dat Utrecht als stad door anderen dan de Franken, 
nadatt eerst de Wilten - de in Batavia van de Slaven overgeblevenen - uitgeroeid 
enn te gronde gericht waren, gesticht zou zijn en voorzien van een naam in de 
landstaal'.1'J J 

Bucheliuss legde in zijn stadsbeschrijving de nadruk op een andere periode 
dann de Bataafs-Romeinse waar het ging om het begin van de beschaafde ge-
schiedeniss van Utrecht en de Lage Landen. Volgens hem nam die een aanvang 
inn de vroege Middeleeuwen, met de kerstening van de Nederlanden en met het 
ontstaann van het religieuze en wereldlijke territorium van de Utrechtse bis-
schoppen,, het Sticht en Oversticht. Zijn woonplaats had hierin eeuwenlang ge-
functioneerdd als centrum van bestuur en beschaving. Voor Buchelius als Utrech-
terr was de Romeins-Bataafse periode werkelijk een tworgeschiedenis, namelijk 
vann de enorme politieke en culturele opbloei van het bisdom Utrecht gedurende 
dee Middeleeuwen. Dit verklaart ook waarom hij zich na zijn jonge jaren en zijn 
werkk aan de beschrijving van Batavia in de 'Commentarius' niet langer inten-
sieff  met de Bataven heeft beziggehouden - in tegenstelling tot Scriverius, voor 
wiee de in de Hollandse geschiedschrijving zo belangrijke Bataafse Oudheid een 
steedss terugkerend onderwerp van aandacht bleef vormen. 

dee ruïnes van dit castellum is na de Romeinse tijd in verschillende fasen de Sim-Maartens- ofwel Domkerk ver-
re/en.. Van Mierden, Willibrord, 1 1-16; Dekker, (itschiedenis van de provincie l 'trecht I. 43-63, 75-86. 
1522 'Commentarius" I, tol. 9r: 'nee tantae mihi autoritatis est, ut Trajectum in forinam civitatis ah aliis, quam 
aa Francis, excisis ac protligatis prins Vultis, Sclavorum in Batavia reliquiis, conditum patriaque lingua vocatum 
eredam'. . 



Hoofdstukk 6 
Eenn keten van graven 
DeDe Hollandse Middeleeuwen volgens Scriverius 

Scriveriuss publiceerde over het Bataafse verleden van Holland enkele malen een 
langee chorografische verhandeling, maar over de Hollandse Middeleeuwen liet 
hijj  uitsluitend bronnenboeken verschijnen. Het is moeilijk om op grond van 
dezee bronnenuitgaven inzicht te verkrijgen in zijn beeld van het middeleeuw-
see verleden van Holland en de omringende gewesten. Scriverius liet in deze uit-
gavenn immers zijn eigen interpretaties veelal achterwege, of hij bracht ze naar 
vorenn in ad hoc vervaardigde annotaties bij de door hem gepubliceerde kro-
niekteksten.. De handschriften van Scriverius helpen ons hier niet heel veel ver-
der,, aangezien ook in zijn aantekenboeken of brieven nauwelijks samenhangende 
uiteenzettingenn van langere omvang zijn te vinden over het middeleeuwse graaf-
schap. . 

Omm deze redenen is het waardevol om Scriverius' presentatie van het bron-
nenmateriaall  in zijn publicaties over de Hollandse Middeleeuwen en de sa-
menhangg tussen teksten en afbeeldingen in die uitgaven aan een nadere be-
schouwingg te onderwerpen. De structuur van Scriverius' mediëvistische bron-
nenpublicaties,, die bestond uit een aaneenrijging van portretten en tekst-
fragmentenn over de levens van alle achtereenvolgende Hollandse graven, maakt 
namelijkk alsnog een en ander duidelijk over zijn voorstelling van de middel-
eeuwsee geschiedenis van zijn gewest. In die voorstelling stond de persoon van 
dee graaf centraal. De structuur van de 'gravenreeks' is terug te vinden in alle 
doorr Scriverius uitgegeven bronnenboeken: in zijn uitvoerig becommenta-
rieerdee uitgaven (of bewerkingen) van één specifieke Hollandse kroniek, de 
BeschrijvingkeBeschrijvingke van out Hatavien en Het oude Goutsche chronycxken, en in zijn Bata
viavia illustrataen Principes, waarin een summier becommentarieerde bloemlezing 
werdd gepresenteerd van fragmenten tii t de meest betrouwbare verhalende bron-
nen. . 

Inn het navolgende zal dieper worden ingegaan op de methodologische be-
tekeniss van Scriverius' uitgaven van annalen en kronieken en op de grote aan-
dachtt voor de Hollandse graven in deze bronnenedities. Om te beginnen zul-
lenn de uitgave van het oude Goudse kroniekje en met name de bewerking van 
dee Divisiekroniek in Beschrijvingke van out Batavien aan de orde komen. Vervol-
genss wordt uitgebreid aandacht geschonken aan Scriverius' mediëvistische mag
numnum opus, het in 1650 verschenen Principes. 
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Scriveriuss en de Divisiekroniek 

Wanneerr we kijken naar de enige twee kronieken die door Scriverius in hun ge-
heell  zijn uitgegeven en van commentaar voorzien, de Divisiekroniek - i n bewerkte 
vormm - en het oude Goudse kroniekje, valt het onmiddelijk op dat Scriverius 
zijnn keuze heeft laten vallen op kronieken waarvan reeds een uitgave beschik-
baarr was, terwijl er nog altijd zoveel geschiedwerken ongedrukt waren. Dit gold 
ookk voor zijn niet voltooide project, het verzorgen van een nieuwe editie van 
dee in 1591 en 1620 reeds uitgegeven Rijmkroniek van Melis Stoke, en voor de 
uitgavee van de kroniek op naam van Jan Veldener door Boxhorn, waar Scrive-
riuss bij betrokken is geweest. Veldeners korte Hollandse kroniek vormde samen 
mett het oude Goudse kroniekje de allereerste én enige uitgaven van geweste-
lijk ee Hollandse kronieken uit de periode vóór 1500.' 

Scriveriuss zal zijn keuze op deze teksten hebben laten vallen omdat de 
reedss in de late Middeleeuwen gedrukte kronieken bepalend waren voor het 
beeldd van het Hollandse verleden bij de meeste lezers. In dit beeld kon hij 
zichh in allerlei opzichten slecht vinden. Zijn ijver om beide kronieken van 
uitvoerigg oudheidkundig commentaar te voorzien toont aan dat het hem 
voorall  te doen was om het meest gangbare beeld van de Oudheid en Mid-
deleeuwenn aan de hand van andere bronnen te toetsen en zo nodig bij te 
stellen.. De wijze waarop Scriverius de uit te geven tekst van het oude Goud-
see kroniekje heeft samengesteld geeft duidelijk aan dat er eerder sprake was 
vann oudheidkundige dan van filologische motieven voor zijn nieuwe editie. 
Inn de 'Toets-steen' schreef hij dat hij de tekst van de kroniek had geraad-
pleegdd in uitgaven uit 1478, gedrukt in Gouda, en 1483, gedrukt in Leiden." 
Welkee druk hij nu precies aanhield voor zijn eigen tekstuitgave, liet hij ech-
terr in het midden.*  Ook blijkt uit Scriverius' aantekeningen in zijn editie dat 
hijj  tevens een handschrift van het oude Goudse kroniekje heeft geraad-
pleegdd en daar nu en dan varianten uit optekende, die overigens duidelijk 
werdenn aangegeven door middel van teksthaken.' Van een structurele ver-
gelijkingg tussen de twee wiegedrukken en dit handschrift is echter geen 
sprakee geweest, en ook lichtte Scriverius zijn lezers niet in over de relatie tus-
senn dit handschrift en de wiegedrukken. Bovendien betreffen Scriverius' 
marginaliaa bij de tekst van het kroniekje en de 'Toets-steen' achter de kro-
niektekstt nauwelijks taalkundige opmerkingen. Het gaat steeds om opmer-
kingenn over de historische inhoud van het kroniekje. Vergelijken we Scrive-
rius'' nieuwe editie van het oude Goudse kroniekje met Janus Dousa's editio 
princepsprinceps van de Rijmkroniek van Melis Stoke, dan kunnen we concluderen 
datt Scriverius' uitgave niet in de eerste plaats verscheen 'onse Tael ter eeren', 

11 Tilmans. Aurelius, 54-55; Carasso-Kok, Repntoiium, nrs. 152 (oude Goudse kroniekje) en 317 (Veldener). 
22 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 152; er bestond overigens ook nog een Delftse druk. vervaardigd tussen 1480 
enn 1484. 
33 Het oude Coutsche rhmntcxken, 2()\. 
44 Het oude (ioutsrhe rhronyrxkrti, 199. 
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zoalss bij Dousa's editie het geval was geweest, maar bovenal 'om de feyten 
groott van wapenen te leeren'.5 

Dezee oudheidkundige motieven voor het uitgeven en becommentariëren van 
oudee kronieken maakten dat Scriverius de meeste energie heeft gestopt in twee 
nogg tijdens zijn leven daadwerkelijk verschenen bewerkingen van de Divisie
kroniek,kroniek, en dat hij die zelfs graag nog een derde keer had willen herzien. De 
DivisiekroniekDivisiekroniek was in de zestiende en zeventiende eeuw immers verreweg het 
meestt invloedrijke Hollandse geschiedwerk. De kroniek was erg toegankelijk 
omdatt hij in de volkstaal was geschreven en werd blijkens de verschillende her-
uitgavenn inderdaad veel gelezen. Sinds de eerste uitgave uit 1517 was de kro-
niekk vrijwel ongewijzigd - afgezien van de continuaties - herdrukt in 1585,1590-
1591,, 1595 en - vertaald in het Frans - 1601.6 Scriverius verzamelde vrijwel al 
dezee edities.7 Bovendien was de inhoud van de Divisiekroniek al snel na het ver-
schijnenn van de eerste editie omgewerkt tot een uitermate succesvol schoolboek. 
Dezee verkorte schoolboekversie beleefde tussen 1538 en 1600 maar liefst 25 
uitgaven,, om in de zeventiende eeuw nog eens 23 keer op de markt te worden 
gebracht.88 Dit schoolboek werd gebruikt bij het meest elementaire onderwijs. 
Zeerr veel inwoners van Holland namen aldus kennis van de in deze kroniek 
opgenomenn verhalen over de Hollandse graven, de Utrechtse bisschoppen, en-
zovoorts,, waar Scriverius zo'n kritiek op had. En de verhalen van de auteur van 
dee Divisiekroniek - dat was Cornelius Aurelius, maar daar waren de zeventien-
de-eeuwsee humanisten zich niet van bewust - gingen op hun beurt vaak weer 
terugg op allerlei middeleeuwse geschiedwerken, waaronder de kroniek van 
Beka,, waarin Scriverius ook weer talloze onwaarheden meende te kunnen en 
moetenn aanwijzen.9 

Wanneerr we Scriverius' bewerkte en becommentarieerde levensbeschrijving 
vann bijvoorbeeld graaf Floris V in de Beschrijvinghe van out Batavien uit 1612 on-
derr de loep nemen, kunnen we iets meer te weten komen over de aard van zijn 
oudheidkundigee commentaar op de Divisiekroniek en tevens over zijn belang-
stellingg voor de Hollandse graven. Door de bewerking en 'Aenteyckeninghen' 
uitt 1612 voorts te vergelijken met Scriverius' bijdrage over het leven van Floris 
VV in de stadsbeschrijving van Orlers uit 1614, is het ook mogelijk om een en an-
derr aan te vullen met opmerkingen over zijn progressie als antiquarisch on-

55 Uit. Dousa's voorwoord bij Stoke, Hallandtsche Riim-kroniik, ver/en 57-59 (zie ook hoofdstuk 4, p. 165-166). 
66 Tilmans, Aurelius, 177-179. 
77 In de veilingcatalogus Hibliotheca Scriveriana vinden we onder Historici in folio nr. 230: 'Item [ril . als nr. 229, 
diee volgt] van Adams tijden tot 1517', met zeventiende-eeuwse-eeuwse hand is hierbij aangevuld: 'Tot Leyden 
1517;1517; nr. 229: 'De kronijk van Hollandt, Zeelandt, en Vrieslandt, van Adams tijden tot 1417 [sic], tot Delft by 
Albertt Hendriksz. 159Ï; onder Libri incompacti nr. 29: 'Kronijk van Hollandt, Zeelandt, en Frieslandt, van Adams 
tijdenn af tot 1516. t'Amst. by Cornells Claesz. 1595'; ibidem nr. 31 en 47: deel 1 en 2 van 'Cronijk van Hollandt 
enn Zeelandt door E.D.V. tot Dori by Piet. Verhaagen 1595'; onder Historici in folio nr. 195: 'La Grande Croni-
quee ancienne, & Moderne des Pais bas Iusques a la fin de 1'an. 1600. par lean Francois Ie Petit a Dordrecht chez 
Iaq.. Canin 1601, deux Vollum' [cursiveringen zijn van mij, S.L.]. 
88 Tilmans, Aurelius, 179-180. Ook in de achttiende eeuw bleef het boek gebruikt worden; de laatste druk ver-
scheenn nog aan het begin van de negentiende eeuw. 
99 Ibidem, 103-110. Aurelius gebruikte enkele latere bewerkingen van Beka's kroniek. 
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39.39. Portret van graaf Floris Vin 
Principess Hollandiae, et 
Westfrisiae.. Koninklijke Bi
bliotheekbliotheek Den Haag. 

derzoeker.100 Floris V stond sterk in Scriverius' belangstelling en trok ook de no-
digee aandachtvan vele andere zeventiende-eeuwse geschiedkundigen. Ook li-
teratorenn interesseerden zich voor Floris; P.C. Hooft vervaardigde zijn toneel-
stukk Geeraerdt van Velsen'va 1613. Er was trouwens sprake van een wederzijdse beïn-
vloedingg op het gebied van geschiedschrijving en drama in de zeventiende eeuw. 
Hooftss toneelstuk was in sterke mate gebaseerd op de Divisiekroniek." Scriverius 
verwerktee op zijn beurt zinswendingen uit Hoofts drama in zijn bijdrage over 
hett leven van Floris aan Orlers' stadsbeschrijving.12 

Inn de 'Aenteyckeninghen' in Beschrijvinghe van out Batavien werd veel kritiek 
geleverdd op de levensbeschrijving van Floris V in de Divisiekroniek, maar deze kri-

100 Beschrijvinghe van out Batavien, eersle paginering, 314-383, met de 'Aenteyckeningen' op p. 333-383; titel-
lozee bijdrage in Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, 225-240. 
111 Zie Verkaik, De moord op graaf Floris, 36-37. Over Floris in het zeventiende-eeuwse drama in het algemeen: 
Duits,, Van Bartholomeusnacht. 
122 Verkaik, De moord op graaf Floris, 73. Zie overigens ook Duits, Van Bartholomeusnacht, 32 voor een ander voor-
beeldd van de connectie tussen drama en geschiedschrijving: Hooft zond Hugo de Groot het manuscript van zijn 
toneelstukk Baeto (1617). Hierop adviseerde De Groot dat Hooft het drama moest laten eindigen met de inhul-
digingg van Baeto (de prinselijke leider van de oude Bataven) aan de hand van het Groot Privilege van 1477. 
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tiekk betrof veelal kwesties van een nogal anekdotisch gehalte. De oudste ver-
halendee bronnen vormden daarbij steeds de leidraad voor Scriverius' kritiek op 
dee Divisiekroniek. We kunnen dit bijvoorbeeld goed zien aan de hand van een 
doorr Scriverius aangebrachte verbetering van een corrupte passage in de Divi
siekroniek.siekroniek. Deze kroniek vermeldde een slag op de 'Voervotzee'l s in de strijd tus-
senn de voogden van Floris V. Deze plaatsaanduiding betrof duidelijk een ver-
gissingg ofwel verschrijving. Scriverius merkte op dat hij deze zee niet kende, en 
datt andere bronnen alternatieve aanduidingen vermeldden. Vervolgens som-
dee hij deze bronnen op in hun chronologische volgorde: de Rijmkroniek van 
Meliss Stoke, de Latijnse kroniek van Beka, de Middelnederlandse Beka, een ano-
niemee Bourgondische kroniek, het oude Goudse kroniekje en de Zeeuwse kro-
niekk van Jan van Reygersbergh. Omdat de Rijmkroniek, de enige contemporaine 
bronn voor het leven van graaf Floris, duidelijk maakte dat de slag in Zeeland plaats 
vond,, zonder de wateren te noemen waar de slag zich had afgespeeld, koos Scri-
veriuss voor de variant in de Latijnse Beka die hij vertaalde als 'Voornerzee' of 
'optt land van Voorn aan zee', voor het geval het om een veldslag in plaats van 
eenn zeeslag was gegaan.14 

Belangrijkerr voor het leven van Floris V was het verhaal in de Divisiekroniek 
overr de verkrachting van de vrouw van Gerard van Velsen door de graaf. Dit 
wass een thema dat zowel in de Middeleeuwen als in de vroegmoderne tijd 
-- en tegenwoordig overigens nog steeds - vele pennen in beweging zette, en 
datt ook in het eerdergenoemde drama van Hooft prominent aan de orde 
kwam.1""  In een flink aantal Hollandse kronieken kon worden gelezen dat dit 
vergrijpp van Floris V ten oorzaak had gelegen aan de moord op zijn persoon 
doorr dezelfde Van Velsen. Scriverius wees er echter op dat dit motief voor de 
vorstenmoordd niet in geschiedwerken uit de tijd van Floris zelf werd genoemd. 
Dee eerste berichten dateerden pas uit kronieken die zeker honderdjaar na dato 
warenn samengesteld, zo kon hij melden. Beka's kroniek, geschreven vijftigjaar 
naa dato, noch de Rijmkroniek van Melis Stoke, de enige contemporaine bron 
voorr het leven van Floris V, vermeldden het 'overspel' van de graaf, aldus Scri-
verius."; ; 

Hijj  was ook in staat om aan te tonen hoe het verhaal de wereld in was geko-
men.. Volgens hem lag de oorzaak in een verkeerde lezing van een passage in 
dee Rijmkroniek van Melis Stoke. Diens opmerking 'Dat die Grave hielt over spel' 
betekendee volgens Scriverius niet, dat hij 'overspel' gepleegd zou hebben, maar 
datt hij de omsingeling door Van Velsen en kornuiten voor een spelletje hield. 
Afschrijverss van de Rijmkroniek hadden de twee woorden aan elkaar geplakt, 
schreeff  Scriverius, en verwarrend was volgens hem ook de verloren of veranderde 
betekeniss van het oude woord 'over'.17 Scriverius merkte tenslotte op dat hij niet 

133 Aurt'lius, Die crunyrke van Hollandt, föl.CLXXVv . 
144 Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 336-337. 
155 Een recente publicatie over deze kwestie betreft Burgers, 'Eer en schande van Floris V'. 
166 Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 372-374. 
177 Beschrijvinghe van out Batavien. eerste paginering, 374. 
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zoverr wilde gaan om te beweren, dat de verkrachting absoluut niet plaatsge-
vondenn kon hebben, maareen motief voor de moordenaars was zij zeker niet 
geweest:: 'alleenlick moet ick den waer-waenders ende lichtgheloovighen die 
terstontt al ghelooven dat sij lesen, ende meenen dat al waer is dat men schrijft, 
eenn beter oordeel ende naerder bedenckinghe inscherpen [...]: Endede Chro-
nijckk en is immers de Bijbel niet'.1*  Enkele jaren na het verschijnen van Be
schrijvingkeschrijvingke van out Batavien kwam deze kwestie nog eens aan de orde in Scri-
verius'' briefwisseling met Ubbo Emmius. Scriverius legde Emmius uit waarom 
hijj  meende dat het hele idee van de verkrachting door Floris V gebaseerd was 
opp een foute uiüeg van de bewuste passage in de Rijmkroniek. Emmius betoonde 
zichh echter niet onder de indruk, en weigerde het verhaal weg te laten uit zijn 
eigenn Friese geschiedwerk omdat het toch op de instemming van zoveel ande-
ree geschiedschrijvers kon rekenen." 

Dee meeste gegevens uit. de Divisiekroniek toetste Scriverius in de eerste plaats 
aann de contemporaine Rijmkroniek van Melis Stoke. Ook nam hij in zijn 'Aen-
teyckeningen'' bij de tekst van de Divisiekroniek aanvullende gegevens op, die al-
leenn door de Rijmkroniek werden verstrekt. Helemaal consequent was Scrive-
riuss hierin ondertussen niet. Bij het opsommen van alle mogelijke motieven voor 
dee moord op Floris, noemde hij ook de nijd van Hollandse adellijke geslach-
tenn als de Van Velsens die zou zijn veroorzaakt door Floris' ridderslag van veer-
tigg rijke 'huisluiden' in het jaar 1295.-" Het verhaal over deze bekende gebeur-
tenis,, op grond waarvan Floris door de oude adel misprijzend 'der keerlen God' 
zouu zijn genoemd, had Scriverius wel aangetroffen in de Divisiekroniek, maar in 
dee Rijmkroniek van Melis Stoke ontbrak dit verhaal. In zijn oudheidkundige com-
mentaarr verzweeg Scriverius dit laatste gegeven. Verder besprak Scriverius nog 
veell  meer mogelijke persoonlijke motieven van de moordenaars van graaf Flo-
ris,, het trio Van Amstel, Van Woerden en Van Velsen, waarbij hij zelfs archief-
stukkenn aanvoerde. Daarmee bleef het oudheidkundig commentaar in 1612 voor-
alsnogg steken in een vergaarbak van verhalen en meningen, waaruit Scriverius 
well  een keuze had willen, maar niet goed had kunnen maken. 

Tweee jaar later was Scriverius selectiever in zijn weergave van de bronnen voor 
hett leven van Floris. In zijn herbewerking van Floris' 'levensbeschrijving' voor 
dee stadsbeschrijving van Orlers liet hij nu een aantal in de Divisiekroniek te vin-
denn passages geheel weg, aangezien hij daarover inmiddels had besloten dat ze 
tochh geen hout sneden. De hele slag op de 'Voervotzee' bijvoorbeeld was nu 
verdwenen.. Zo ook een verhaal over de windhonden van Floris, die hun baas 
trouww bleven tot aan het graf. Dit verhaal werd zelfs al in de Rijmkroniek van 
Meliss Stoke vermeld, maar Scriverius had hierover in 1612 al opgemerkt dat dit 
eenn literair thema moest betreffen. Een ander voorbeeld betreft een passage 
overr de door Floris aan Stavoren verleende stadsrechten, die in 1612 door Scri-
veriuss zonder commentaar uit de Divisiekroniekwds overgenomen. In 1614 werd 

188 Beschrijvingke van out Batavien, eerste paginering, 376. 
199 Scriverius aan Emmius, 12-6-1614; Emmius aan Scriverius, 18-6-[1614]. 
200 Beschrijvingke van out Batavien, eerste paginering, 376-377. 
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ditt verhaal juist door hem weerlegd. Behalve de Divisiekronieken de kroniek van 
dee anonieme Clerc uten laghen landen, die in verband met deze gebeurtenis 
dee belangrijkste bron voor de Divisiekroniek was geweest, bleek geen enkele an-
deree middeleeuwse geschiedschrijver dit verhaal te kennen. Ook had Scriverius 
vernomenn dat het stadsarchief van Stavoren helemaal geen door Floris V ver-
leendee privileges bezat.-1 

Bovendienn bestond Scriverius' beschrijving van het leven van Floris uit 1614 
niett langer uit een bewerking van de tekst van de Divisiekroniek, gevolgd door 
eenn serie eigen 'aenteyckeningen'. In plaats daarvan ging Scriverius nu in zijn 
bewerkingg van de tekst van de Divisiekroniek al over tot een vergelijking met an-
deree bronnen. Dit leverde een samenhangender beeld op van de graaf dan voor-
heen.. Met name de kwestie rond de moord op Floris stond Scriverius in 1614 
eenn stuk helderder voor ogen dan twee jaar eerder. Dit had hij grotendeels te 
dankenn aan zijn contact metjacob van Myerop en met Buchelius. Toen Scriverius 
beginn 1614 met zijn bijdrage over het leven van Floris V voor het boek van Or-
lerss bezig was, klopte hij bij hen aan om nieuwe informatie. Aan Buchelius schreef 
hijj  overlopend van enthousiasme: 

Siet!!  wat ick begeer, ende eerstdaechs van node hebbe, De Genealogie van Aemstel. 
Desenn Boom verstae ick dat onder andere by U.E. aen verscheyden tacken is berustende: 
alss oock mede de stam van Woerden. Tsal de Heer en Vrundt mij dese ghelieven met 
denn eersten te doen afschrijven. Inde kosten van copieren wil ick geern vervallen.~ 

Bucheliuss reageerde hierop met een voor hem typerende, wat onderwijzeri-
gee brief.2*  Hij zond Scriverius de gevraagde stambomen van de Van Amstels 
enn Van Woerdens, en waarschuwde daarbij, dat juist de middeleeuwse gene-
alogiee een complex en obscuur terrein was. Vervolgens ging hij in op de kwes-
tiee van het verbod, dat na de gewelddadige dood van Floris in 1296 zou zijn 
uitgevaardigdd op het nog langer dragen van de oude familiewapens door de 
verwantenn van de moordenaars van Floris. Dit verbod werd in de Divisiekro-
niekniek vermeld en was door Scriverius zonder commentaar in zijn bewerking van 
16122 overgenomen. Buchelius schreef Scriverius nu dat hij niet moest den-
ken,, dat de Van Amstels om deze reden hun familienaam en blazoen veran-
derdd zouden hebben in die van de Van Mijndens en de Van IJsselsteins: der-
gelijkee veranderingen vonden ook al lang vóór het jaar 1300 plaats om de stam-
bomenn van jongere zonen van die van de oudsten te onderscheiden. Scrive-
riuss moet zich hierdoor hebben laten overtuigen, want in zijn herbewerking 
vann het leven van Floris in Orlers' stadsbeschrijving is de passage over het in 
12966 uitgevaardigde verbod weggelaten. 

Overigenss bleef Scriverius zich ook in de periode na 1614 bezighouden met 
dee problematiek rond de moord op Floris V Uit zijn correspondentie blijkt dat 
Bucheliuss bij het onderzoek naar Floris nog steeds onmisbaar was. In de jaren 

211 Orlers, afschrijving? der stad Ledden, 232. 
222 Scriverius aan Buchelius, 16-1-HiH. 
233 Buchelius aan Scrivt'rius, [1614]. 
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1626-16277 werd er door beide geleerden opgewonden heen-en-weer geschreven 
overr Buchelius' ontdekking van een derde, voorheen onbekende Gijsbrecht van 
Amstell  in de archiefstukken. Hierdoor bleek de opmerking in de Divisiekroniek 
enn in Scriverius' bewerking uit 1612, dat Gijsbrecht 'een slecht oud man' was, 
eenn zwakke oude man die zich door Van Velsen en Van Woerden had laten over-
halenn tot de moord op de graaf, niet langer houdbaar.24 Het volgende jaar wil-
dee Scriverius van Buchelius een manuscript lenen, getiteld 'Vande Rechten ende 
Handvestenn van die van Kenemerlandt, gegeven by Gr. Florens'.L'3 In 1632 kwam 
Bucheliuss terug op het verhaal over de ridderslag van de veertig huislieden door 
Floris,, naar aanleidingvan Boxhorns Theatrum. Buchelius schreef dit altijd al een 
'volkspraatje'' gevonden te hebben.26 Verder vroeg Scriverius herhaaldelijk Bu-
chelius'' manuscripten te leen, onder andere met het oog op de vraag of het land 
vann Woerden en Amstel wel op rechtmatige wijze aan de Hollandse graven was 
toegekomen,, gezien de vele oorlogen die over het bezit van deze landen waren 
gevoerdd tussen de graaf en de bisschop in de tijd na Floris V27 

Inn 1614 waren sommige onzekere passages toch nog ontsnapt aan Scrive-
rius'' nieuwe kritische selectie. Wanneer verhalen erg bekend waren, bleef hij 
zee opnemen in zijn herbewerking. Het verhaal over de ridderslag van veertig 
huisliedenn door 'der keerlen God' vermeldde hij bijvoorbeeld opnieuw, hoe-
well  Scriverius nu wel opmerkte dat de Rijmkroniek, waarvan hij bij wijze van 
primeurr de naam van de auteur 'Melis Stocke' kon onthullen, noch Beka, noch 
Wilhelmuss Procurator dit verhaal kenden. Desondanks heeft het verkrijgen 
vann nieuwe informatie dankzij Jacob van Myerop ervoor gezorgd, dat Scrive-
riuss een duidelijker standpunt dan voorheen wist in te nemen ten aanzien van 
dee mogelijke motieven van de moordenaars van graaf Floris. Zijn vermoeden 
datt de verkrachting van Van Velsens vrouw niet het motief kon zijn geweest 
voorr een samenzwering van de belangrijkste edellieden tegen hun graaf, zag 
hijj  bevestigd dankzij de door Van Myerop geleverde documenten uit de Haag-
see Rekenkamer. De aanleidingen bleken deels op binnenlands terrein te lig-
gen:: Floris V had de door bisschop Jan van Nassau illegitiem aan de latere moor-
denaarss van de graaf verkochte landgoederen teruggevorderd, en deze heren 
haddenn een vernederende 'zoen' met Floris moeten sluiten, waarbij zij al hun 
goederenn aan de graaf dienden op te dragen. Bovendien was er het gedrag 
vann Floris V op het internationale politieke toneel geweest: de graaf had zich 
latenn omkopen, en was overgelopen van de Engelse koning Eduard naar de 
Fransee kroon. De moord op Floris bleek te zijn voortgevloeid uit een ont-
voeringsplann van koning Eduard, die gebruik kon maken van de ontevre-
denheidd van de heren Van Velsen, Van Amstel en Van Woerden. Dit was ge-

244 Beschnjvingiw van out Batavien, eerste paginering, 327; Scriverius aan Buchelius, 27-9-1627; Buchelius aan 
Scriverius,, 30-9-1627; Scriverius aan Buchelius, 1-10-1627; Buchelius aan Scriverius, 2-10-1627. De opmerking 
inn de Divisiekroniek over Gijsbrecht ging terug op de Middelnederlandse Bekakroniek: 'een oud simpel man' 
(geciteerdd in Verkaik, De moord op graaf Floris, 43, n.99). 
255 Scriverius aan Buchelius, 13-12-1628. 
266 Buchelius aan Scrrverius,10-9-1632. 
277 Dit keer vervocht Scriverius om deze en andere informatie ten bate van zijn commentaar opliet oude Goud-
see kroniekje: Scriverius aan Buchelius, 30-7-1631; Buchelius aan Scriverius, 16-8-1631. 
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heell  nieuwe informatie, in de middeleeuwse kronieken was hier niets over te 
lezen.2H H 

Scriveriuss liet zich in 1612 en 1614 niet ongunstig uit over graaf FlorisV. Dit 
iss opmerkelijk, aangezien in het toneelstuk van Hooft over Floris de verkrachting 
vann de vrouw van Gerard van Velsen centraal stond en er zelfs gezinspeeld werd 
opp de eigentijdse groeiende spanning tussen de stadhouder en de Hollandse 
Staten,, waarbij de positie van Floris en die van Maurits tot op zekere hoogte 
aann elkaar werden gespiegeld.29 Uit Scriverius' beschrijving van het leven van 
Floriss V blijk t niet dat hij een visie op de actuele problematiek wilde laten door-
schemeren,, ook niet waar hij inging op de verwijdering tussen de Hollandse 
adell  en de graaf. Vast staat dat Scriverius in zijn bewerking van de Divisiekro
niekniek uit 1612 Van Velsen en zijn kornuiten voortdurend aanduidde als 'sa-
menzweerders'' en 'moordenaars V" Dat Floris zich mogelijk vergrepen zou kun-
nenn hebben aan de vrouw van Van Velsen, durfde Scriverius uiteindelijk niet 
ontkennen.. Maar hij bagatelliseerde dit gegeven als het ware, zeker in verge-
lijkin gg met het toneelstuk van Hooft, door op te merken dat de Hollandse adel 
hierinn zeker geen aanleiding zou hebben gevonden om een aanslag op Floris 
tee beramen. De nijd van Van Amstel en Van Woerden was volgens Scriverius 
opgewektt door zaken als de ridderslag van de veertig huislieden en de ontne-
mingg van hun goederen door Floris. Dit waren ernstige zaken, maar ze droe-
genn niet de regelrechte schande van een verkrachting in zich. Tot besluit van 
zijnzijn commentaar op het leven van Floris V schreef Scriverius in 1612: 'Dit is 
ghenoechh vander Hovelingen ende Heeren verraedt opghenomen teghen ha-
renn Landts-Heere: Tot waerschouwinge alhier wijdtlustich verhaelt. CAVETE VÜ-

BISBIS PRINCIPES1 ('Vorsten, past op uw tellen!')." Twee jaar later had Scriverius de 
beschikkingg gekregen over nieuwe informatie over het gedrag van Floris, en 
dezee informatie pleitte niet voor de graaf. Scriverius heeft bij een paar passa-
gess in zijn nieuwe levensbeschrijving uit 1614 waar het ging om compromit-
terendd gedrag van Floris groot 'nota' in de kantlijn laten drukken. Dit neemt 
niett weg, dat hij deze levensbeschrijving besloot met opmerkingen als 'Genk 
vann Velsen doorsteeckt hem moordadelickV- Ook vinden we in deze herzie-
ningg nog steeds passages over het uitstekende karakter van Floris, die recht-
streekss zijn ontleend aan de Divisiekroniek en Scriverius' eigen bewerking van 
dezee tekst uit 1612." En in 1630 schreef Scriverius in een noot bij Hugo de 
Grootss verhandeling over de Bataafse republiek aangaande Floris V: 'Hij is de 
Floriss die uit een naar oudermoord verlangende haat op schandelijke wijze is 
vermoordd door de zijnen, in het jaar 1296'." 

288 Orlers, Besrhrijvinge der stad Isyden, 235-23H, Scriverius vond het relaas wel terug in jacobus Meyerus' ge-
schiedeniss van Maanderen, en zelfs wal uitgebreider, aangezien Meyerus ook het aandeel van de graaf van Vlaan-
derenn in de samen/wering beschreef. 
299 Duiis, Van Rartholomeusnacht, 25-26. 
300 Beschrijvinghe van out Batavim, eerste paginering, 377. 
311 Beschrijvinghe van out Batavim, eerste paginering, 383. 
322 Oilers, Beschrijvinge der stad Leyden, 239. 
333 Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, 240. 
344 Grotius, Liber, 130: 'Is est Florentius qui parricidali odio nefarie a suis est trucidatus, anno MCCX(AT. 
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Dee kritiek van Scriverius op het beeld van Floris V in de Divisiekroniek was uit-
voerig,, maar een groot deel van zijn commentaar betrof allerlei detailkwesties. 
Hett belangrijkste gegeven dat door hem ter discussie werd gesteld was de in de 
DivisiekroniekDivisiekroniek verhaalde ontering van de vrouw van Van Velsen. Dit betekende 
datt Floris er uiteindelijk beter af kwam in Scriverius' relaas dan in de Divisiekroniek. 
Datt Scriverius' waardering voor deze graaf overeind bleef, had te maken met 
zijnn waardering voor het instituut van de grafelijke regering in het algemeen. 
Scriveriuss beschouwde de oude graven namelijk als de grondleggers van het ge-
westt Holland zoals dat bestond in de tijd van de Republiek. Zijn gedachten over 
dee belangrijke betekenis van de oude graven komen het sterkst naar voren uit 
hett in 1650 verschenen bronnenboek Principes. 

Hett  grote bronnenboek Principes 

Dee mediëvistische bronnenboeken van Scriverius kenden zoals opgemerkt al-
lemaall  dezelfde structuur. In de bewerking van de Divisiekroniek, de editie van 
hett oude Goudse kroniekje, Batavia illustrata en Principes werden de bronnen 
voorr de middeleeuwse geschiedenis van Holland namelijk steeds gepresenteerd 
alss een 'gravenreeks' in woord en beeld. Daartoe deelde Scriverius de door 
hemm uitgegeven verhalende bron op in fragmenten betreffende de afzon-
derlijkee levens van de achtereenvolgende graven van Holland. In Batavia il
lustratalustrata en Principes bundelde hij vervolgens fragmenten uit verschillende bron-
nenn per graaf. Hiermee werden dan als het ware de 'bouwstenen' voor nieu-
wee en meer betrouwbare levensbeschrijvingen van de graven aangereikt. In 
dee bewerking van de Divisiekroniek en in de editie van het oude Goudse kro-
niekjee kon de lezer deze 'bouwstenen' vinden in de kritische 'Aenteycke-
ninghen'' en in de 'Toets-steen'. In alle bronnenboeken kregen de graven van 
Scriveriuss een volgnummer en een portret. Voorts gingen de portretten in alle 
bronnenboekenn vergezeld van gedichtjes waarin de belangrijkste daden van 
dee graaf werden gememoreerd.̂ 

Ondankss de overeenkomst in structuur was er wel sprake van een verschil in 
doelstellingg tussen de twee uitgaven van afzonderlijke kronieken enerzijds en 
dee bloemlezingen in Batavia illustrata en Principes anderzijds. Terwijl in de be-
werkingg van de Divisiekronieken in de editie van het oude Goudse kroniekje de 
oudheidkundigee kritiek op de historische overlevering de boventoon voerde, 
warenn Scriverius' collecties middeleeuwse en humanistische geschiedwerken in 
BataviaBatavia illustrata uit 1609 en in Principes uit 1650 juist bedoeld als zo betrouw-
baarr mogelijke bronnenboeken. Deze bloemlezingen dienden de zeventiende-
eeuwsee geschiedkundigen en overige lezers in kennis te stellen van de beste bron-
nenn voor de geschiedenis van het graafschap Holland, op kritische wijze gese-
lecteerdd door Scriverius. In de Batavia ülustratawas de bloemlezing nog beperkt 
tott de vroeg-humanistische literatuur. In dit boek (in het tekstdeel 'Illustrissi-

355 In het oude (ioudse kroniekje ging het niet om verzen, maar om korte biografieën in proza en in het Latijn. 
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40.40. Scriverius' opdracht aan de 
StatenStaten van Holland en West-
FrieslandFriesland in Principes Hol-
landiae,, et Westfïisiae. Ko
ninklijkeninklijke Bibliotheek Den Haag. 

ILLVSTRISS.. AC POTENTISS. 

H O L L A N D I i £ £ 
WESTFRISI/EQV E E 

ORDINIBVS , , 
PATRI / ££ PATRIBV S 

O P T.. M A X . 
BELL OO H 1 S P A N I C Ü, 

QVODD AB AV1TA . NEC EXCISA. VNQVAM VLL A MAIOÏUBVS 
EORVMV EE HACTENV S POST EMS DESERTS , | j . E. R I A ! IS HOi l l31 ' i . 
EE OR VS.! POTIS51MVM AMBITION S AC D0MINAND 1 UBtDINE . IXFRIM Ö 
IERDINAND II  TOL1TAKI , ALB/S DVCtS. CRVENTI S SI  MO OMNIBVSQ ; 
ETT OMNIÏV S DETESTANDOS*CVt! ï fcxiN.NlO. •tt'1 «VSOIM m t s i u ; - , 
MORVMQVEE AC1NGESII ET LECVM CENTIS IGNARt, ABVSI PMNCIFÏM, 
QVIUVïï A l l » ! AD TAr.VM IAM RERVM fOTÜNTHVS, QVIOVIS Hl. 
i l lCKOO EORVM AC REIP. DAMNO. AC !AM t ROPE Cl'M HflVS F.X1TIO, 
ADVERSVMM eiDCM i. !Br,RTAT1 « » « « * Df.üANT, C U H PRIMO ET 
DEIÜPEE VAtAM ILLATVM, MACKO AVSV AC ANIMO, MAtORIBVS 
CIETEE INITIO AMIUI1 OJ! Al i A«,*ll*. MOM MOO O I t t H t i S Ï U . SED 
ETT IP SIS HAVO IN BïLGIO TANTVM SED JT A L 1*1. CON c v SS | s NON 
MODOO IPS1S HISPANORVM GADIBVS AC TERRITIS. SED ET EISPEM 
ADD GANCEW USQ^VE, NOVOQJE ETIAM IN ORBE. RECK'O NON UNO 
PRIDEMM EXVTIS. FEL1CITER, TOTO TERRARVM ORBE STVPEKTE, 
ILLATVMM EST. 

ETT JAM 

G L O R I O S AA FACE, 
QVAA N V L U GENTI OFPERai AVT PARI POTVIT AVGVSTIOR, 

QVJEQVEE OMN1BVS POTIOR EST TRl¥M»HK, OMMEtQi AOF.0 TRIYMPHOS 
S1BII 1NCLVDIT, A B H S m l l O ï t - A T A HSSTIBVI IIMVL CVM A f i N I T A 

HBËRTATE,, ETTvEOJO BEILORV M. (ÏVAHV1S EXVOTO GESTORVM, 
DAT!SS DEXTRA VTRIMQJE ET f lDE LVÏENTER EXCEPTA, HAVO 
MIMV55 QVAM BELLO. 

I N C L V T 1 S . . 
l E L i c i s s i a i i , , 

EE T 

F E 1 . I C I S S I U OS S 

S V B D I T O S S 
IMPERIOO COMPLEXIS, 

morumm Hollandiae Zelandiaeque Comitum ac Dominonim Frisiae icones et his-
toriae')) presenteerde Scriverius voor het middeleeuwse verleden van Holland 
vrijwell  uitsluitend teksten afkomstig uit de geschiedwerken van I ladrianus Bar-
landuss en Jacobus Meyerus. In Principes drukte Scriverius echter /eer veel tekst-
fragmentenn af uit niet alleen humanistische geschiedwerken, maar ook en voor-
alal uit middeleeuwse annalen en kronieken. Zowel Scriverius' verdiensten als uit-
geverr van annalen en kronieken als zijn beeld van het middeleeuwse verleden 
vann Holland laten zich het beste aflezen uit dit zeer erudiete en monumentaal 
uitgevoerdee Principes. In het hiernavolgende zal daarom de aandacht speciaal 
wordenn gericht op dit bronnenboek. 

Scriveriuss had alle recht om zijn bronnenboek uit 1650 trots een 'heerlick werck' 
enn het 'Groote Boeck van de Graeven' te noemen."' Principes was inderdaad op-

366 Zit- hoofdstuk 3, p. 15'J 
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vallendd uitgevoerd. Het boek had een enorme omvang, want het ging om een 
uitgavee op grootfolioformaat (56x40 cm, dus een flink stuk groter dan de ge-
middeldee moderne atlas). Het boekwerk bevatte voorts maar liefst 38 gravures 
mett imponerende portretten van de Hollandse graven, die ieder bijna pagina-
groott waren afgedrukt (40x29 cm). Ook het uiterlijk van de door Scriverius ge-
schrevenn opdracht aan de Hollandse Staten droeg bij aan de monumentaal aan-
doendee algehele indruk: deze opdracht was gezet in forse kapitalen, rood en 
zwart,, als betrof het een plechtige inscriptie in steen. De ongetwijfeld kapitaal-
krachtigee kopers van Principes bestelden bij de boekhandelaar het geheel in een 
kostbaree perkamenten band met goudopdruk.17 

Dee bronnenverzameling in Principes-bevatte tekstfragmenten afkomstig uit in 
totaall  zo'n tachtig verschillende geschiedwerken, geschreven in Holland en daar 
buiten,, terwijl Scriverius in marginalia naar nog andere bronnen verwees. In 
dee bloemlezing vinden we teksten van tijdgenoten van Scriverius, van zestien-
de-eeuwsee humanisten, en van vele middeleeuwse annalen- en kroniekschrijvers. 
Voorr fragmenten uit een van de belangrijkste geschiedwerken uit de abdij van 
Egmondd was de uitgave in Principes de editio princeps: de kloosterkroniek van Wil-
helmuss Procurator, met daarin een afschrift van een gedeelte van de nog ou-
deree Annales Egmundenses.™ Ook van een meer obscure tekst als die van de 
Egmondsee monnik Leo, die rond het midden van de veertiende eeuw in zijn 
abdijj  de grafschriften bij de laatste rustplaatsen van de vroegste Hollandse gra-
venn had opgetekend, bezorgde Scriverius in Principes voor het eerst een tekst-
editie.ww Archivalia spelen in Principes nauwelijks een rol: alles draait om de ver-
halendee bronnen. Uit de selectie en volgorde van de bronnen in Principes kan 
wordenn opgemaakt dat Scriverius uitging van het principe dat contemporaine 
teksten,, of in ieder geval teksten die zo dicht mogelijk bij de beschreven ge-
beurtenissenn stonden, in eerste instantie als de meest betrouwbare bronnen 
moestenn worden beschouwd. 

Zoo werden de 'levensbeschrijvingen' van de Hollandse graven uit de tiende 
enn elfde eeuw, van Dirk I tot en met Floris II , steeds geopend met een fragment 
uitt de vroegste Hollandse bron van enig gewicht voor de geschiedenis van het 
graafschapp die aan Scriverius bekend was: het Chronicon Egmundanum, dat 
inn de tweede helft van de dertiende eeuw was samengesteld in de abdij van Eg-
mond.. Scriverius meende overigens ten onrechte dat deze kroniek al rond het 

377 Zie de exemplaren Universiteitsbibliotheek Leiden, Plano 39 C 3; Provinciale Bibliotheek Friesland, Hof 
6533 f'ol.; Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel, G. Hist. T. Aan de reeks portretten van de graven Dirk I 
tott en met Filips II had de uitgever Pieter Soutinan nog portretten van de Spaanse vorsten Filips III en Filips IV 
toegevoegdd (zie ook hoofdstuk 3, p. 152); Scriverius' tekst liep slechts tot en met de afzwering van Filips II . 
388 Garasso-Kok, Repertorium, in. 407 vermeldt als editio princeps niet Scriverius' Principes, maar de integrale edi-
tiee van Antonius Matthaeus uit 1 700. 
399 Principes, 22: 'Leo monachus F.gmondanus qui jussu Abbatis Joannis Hillegornii circa annum MCCCLXX 
Epitaphiaa Principnm atque Heroum aliquot Egmondae funeratorum collegit, an soipsit [...] In eo MS.to legi-
turr [volgt weergave van een fragment]' ('Leo de F.gmondse monnik, die op bevel van Abt Joannes Hillegorn 
rondd het jaar 1370 enige Grafschriften van Graven en Helden, die te Egmond waren begraven, heeft verzameld 
off  geschreven'). Zie over deze bron Garasso-Kok, Repertorium, nr. 323; zij vermeldt als editio princeps niet Scrive-
rius'' Principes, maar een editie van Antonius Matthaeus uit 1692, 
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jaarr 1200 was opgetekend omdat de laatst beschreven gebeurtenissen zich in 
diee periode hadden afgespeeld.40 Deze bron was in 1620 door Sweertius uit-
gegeven,, maar Scriverius gaf de tekst in Principes opnieuw uit op basis van het 
perkamentenn handschrift in zijn bezit. Dit manuscript duidde hij afwisselend 
aann als de 'Annalen en Archivalia uit de Abdij van Egmond' en het 'overoude 
handgeschrevenn Chronicon Egmundanum'." Op het Chronicon liet Scriverius 
dann een fragment volgen uit de Rijmkroniek van Melis Stoke (vóór 1315) en 
daarna,, meestal, een fragment uit de Hollands-Utrechtse kroniek van Johan-
ness Beka (ca. 1350). Na deze hoofdbronnen kwamen nog vele andere relevante 
teksten.. Hieronder waren 'buitenlandse' geschiedwerken te vinden van elfde-
enn twaalfde-eeuwse schrijvers als Thietmar van Merseburg, Lampertvan Hers-
feld,, Sigebertvan Gembloers, Ordericus Vitalis van St. Évroul, William van Mal-
mesburyy en Galbert van Brugge. Ook vinden we er, in de regel na de oudere 
bronnen,, fragmenten uit humanistische literatuur. Scriverius gebruikte daar-
voorr vooral enkele naar zijn oordeel redelijk betrouwbare, vroeg-zestiende-eeuw-
see geschiedwerken: onder meer het beknopte overzicht van de graven van Hol-
landd van Barlandus (dat ook in Batavia illustrata was afgedrukt), de Vlaamse 
kroniekk van Meyerus (waarin volgens Scriverius de nauwe band tussen Holland 
enn Vlaanderen gedurende de vroege Middeleeuwen duidelijk werd gemaakt; 
ookk dit werk was eerder in Batavia illustrata afgedrukt), en de kroniek van Heda.41' 
Ookk putte hij uit teksten van tijdgenoten, met name van vader en zoon Janus 
Dousa,, Emmius en Buchelius, die allen bekendstonden om hun gedegen bron-
nenonderzoek.. Bij fragmenten uit Heda's, Buchelius' en Emmius' werk tekende 
Scriveriuss soms aan dat hij niet met hun standpunten kon instemmen; die van 
Emmiuss weet hij zelfs uitdrukkelijk aan diens Friese achtergrond.43 Toch ble-
venn de bronnen die min of meer uit de beschreven tijd zelf stamden in prin-

400 Dat de in het Chronicon beschreven gebeurtenissen ophielden rond het jaar 1200 kwam doordat het Chro-
niconn in feite een bewerking van de oudere Egmondse kloosterannalen, de Annales Egmundenses, betrof. Hier-
vann was Scriverius zich niet bewust. Het handschrift van de Annales Egmundenses kende hij niet; dit bevond 
zichh aan het begin van de zeventiende eeuw waarschijnlijk al in Londen: Gumbert, 'Een en ander', 55, n.2 en 
n.3.. De inhoud van de Annales Egmundenses kende hij wel, via de kroniek van Procurator die in de veertien-
dee eeuw de Annales had afgeschreven en had uitgebreid met een vervolg tot zijn eigen tijd (zie ook hoofdstuk 
4,, p. 165). Scriverius zag Procurators kopie van de Annales Egmundenses abusievelijk aan voor een bewerking 
vann het Chronicon. Gumbert merkt over de Annales Egmundenses op (n.3) dat er in Holland 'enige sporen 
vann bekendheid rond 1600' waren. Er bestaat namelijk een afschrift van Friedrich Lindenbroch (1573-1648), 
diee in 1594-1596 in L.eiden studeerde (Staats- und L'niversitalsbibliothek, Hamburg. Hist. 18; bij raadpleging 
blekenn in dit handschrift in ieder geval geen aantekeningen van Scriverius te vinden). Ten tweede zouden Dou-
saa en Scriverius volgens Gumbert hebben geciteerd uit de Annales Egmundenses in de kantlijn van hun Chro-
nicon-codexx (nu in de StaaLsbibliothek te Berlijn, cod.Philipp. 1891); de citaten 'waarvan zij het Latijn [...] bij-
schaafden'' /ouden ze uit een inmiddels verdwenen 'codex Alcmariensis' van de Annales hebben overgenomen. 
Scriveriuss was echter niet gediend van het bijschaven van dit soort teksten (daarover op p. 254 meer). Het door 
hemm en Dousa vermelde 'ms. Alcm.' kan mogelijk een afschrift van het Chronicon zelf zijn geweest. Zie bij-
voorbeeldd de spelling van Dordrecht: Chronicon Egnumdanum (exemplaar te Berlijn), fol. 7r: 'dordrechi', met 
notitiee in de marge over het 'ms.Alcm.': 'durdrecht'; Opperman heeft in zijn editie van de Annales Egmundenses 
echterr het sterk afwijkende Thuredrech' (zie: Fontes Egmundenses). 
411 Principes. 1: De eerste bron voor het leven van graaf Dirk I werd ingeleid met de opmerking: 'Ex Annali-
fousfous & Arcbivis manuscriptis Abhatiae Egmondanae', en besloten met de opmerking: 'Hactenus [Tot zover] ve-
tustissimumm Chronicon Egmonrianum manuscriptum'. 
422 Principes, 1-42. 
433 Zie bijvoorbeeld Principes. 4 (over Heda). 
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cipee het belangrijkst. Scriverius vermeldde bij oudere bronnen hier en daar 
uitdrukkelijkk dat het een contemporaine auteur betrof. Bij een fragment uit 
dee kroniek van Lampert van Hersfeld bijvoorbeeld, over de problemen rond 
dee grafelijke erfopvolging in de tijd van de minderjarige Dirk V (1061-1091), 
tekendee hij aan dat het hier ging om een 'gelijktijdige en betrouwbare schrij-
verr uit die tijd, zodat Dousa junior hier niet nodig is': hij vond het daarom niet 
nodigg om ook uit een recent overzichtswerk als dat van Dousa junior te cite-
ren.""  Opvallend is tenslotte het vrijwel ontbreken van heiligenlevens in de bron-
nenselectiee in Principes; het enige leven waaruit wordt geciteerd betreft een 
twaalfde-eeuwsee Vita S. Meinwerci.'' Uit Scriverius' overige publicaties en hand-
schriftenn blijk t dat hij er meer kende en die wel degelijk bestudeerde omwil-
lee van de daarin geboden historische informatie.4'Waarschijnlijk vond hij het 
genree toch te verdacht om veel fragmenten uit heiligenlevens op te nemen in 
Principes. Principes. 

Ookk in de 'levensbeschrijvingen' van de volgende graven wTerd over het al-
gemeenn voorrang gegeven aan zo gelijktijdig mogelijke geschiedwerken, zij het 
datt er nu vaak een fragment uit het overzicht van Barlandus onder de eerst-
vermeldee bronnen te vinden was. Vier graven uit de twaalfde en vroege dertiende 
eeuww - Dirk VI tot en met Willem I - kregen zelfs om te beginnen een passage 
uitt Barlandus' kroniekje toebedeeld, daarna pas gevolgd door lange passages 
uitt de Egmondse kloosterkroniek en andere bronnen.17 De graven uit de vol-
gendee periode van ongeveer 1225 tot 1350-van Floris IV tot en met Willem IV -
werdenn ingeleid door fragmenten uit de tot dan toe nog steeds onuitgegeven 
kroniekk van Wilhelmus Procurator, die het Egmondse Chronicon had voortgezet 
tott het jaar 1332, en door Barlandus en Beka.,s Voor de graven na 1350 - van 
gravinn Margaretha van Beieren tot en met Albrecht van Beieren - werden als 
eerstee bronnen fragmenten aangevoerd uit een vervolg op Beka's kroniek en 
uitt enkele eind-vïjftiende-eeuwse geschiedwerken: de Hollandse kroniek van Jo-
hanness a Leydis, het zogenaamde Magnum Chronicon Belgicum en Trithemius' 
kroniekk van het klooster Hirsau (bij Stuttgart).' 'Voorde periode na 1400-Wil-
lemm VI tot en met Filips II -verscheen Barlandus' overzicht weer als primaire 
bronn ten tonele.30 

Alss vuistregel gold dus het primaat van de contemporaine of zo gelijktijdig 
mogelijkee bronnen."1 In dit verband valt het op dat wel de kroniek van Beka 
inn Principes is opgenomen, maar niet de vele bewerkingen van deze kroniek 
-- bijvoorbeeld het oude Goudse kroniekje - die geschreven waren in de pe-

444 Principes, 30: 'aequali.s Sc fidus corum tcmporum scriptor: ka ui hit Dousa lili o non opus sit'. 
455 Principes, 22. 
466 Zie bijvoorbeeld hel handschrift met een Vita S. Adalbert!, met marginalia van Scriverius die verwijzen naat-
anderee heiligenlevens en middeleeuwse geschiedwerken (Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, ms. 78 D 15). 
477 Pnncipes, 43-56. 
488 Principes, 57-82. 
499 Principes, 83-92. 
500 Principes, 93-122. 
511 Vergelijk Hugenholt/, 'Zeventiende-eeuvvse historische kritiek'. 57-61. 
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riodee tussen het werk van Beka en dat van de eind vijftiende-eeuwse auteur Jo-
hanness a Leydis. Toch bracht Scriverius zijn vuistregel niet consequent ten uit-
voer,, zoals blijk t uit de voorrang die hij nu en dan aan Barlandus' tekst gaf. De 
behandelingg van Melis Stokes Rijmkroniek laat zien dat Scriverius gelijktijdi -
gee bronnen soms om een speciale reden negeerde. Het is namelijk opmerke-
lij kk dat de 'levensbeschrijving' van graaf Floris V in Principes niet werd ingeleid 
doorr een fragment uit het werk van diens kroniekschrijver Stoke. Sterker nog: 
dee hele Rijmkroniek kwam er hier niet aan te pas, terwijl Stoke wél bij de eer-
stee bronnen voor de vroegste graven was opgenomen.5- Scriverius zou in de 
'Toets-steen'' bij zijn editie van het oude Goudse kroniekje aantekenen dat hij 
Stokess oordeel wantrouwde, aangezien die een gunsteling was geweest van de 
graaf.""  Contemporaine bronnen werden met andere woorden door de oude-
ree Scriverius niet langer automatisch als autoriteit beschouwd: de betrouw-
baarheidd van de beschrijving van een bepaalde periode moest steeds opnieuw 
wordenn gewogen. In Principesgaf Scriverius nauwelijks toelichting bij de door 
hemm geselecteerde teksten, terwijl hij in zijn edities van de Divisiekronieken het 
oudee Goudse kroniekje uitgebreide kritische commentaren opnam. Dat was 
inn Principes niet nodig, bronnen of bronfragmenten die Scriverius al te onbe-
trouwbaarr achtte, nam hij immers niet op in zijn bloemlezing. Waar zijn zegs-
mannenn hier en daar toch naar Scriverius' oordeel van het goede spoor af-
raakten,, tekende hij zijn kritiek aan in de kantlijn. Daarbij ging het bijvoorbeeld 
omm zaken als de legendarische afstamming van graven en hun vrouwen, de iets 
tee vroege datering van de bekende koningsoorkonden waarbij de eerste gra-
venn allerlei goederen werden geschonken, en de veronderstelling dat het wa-
penn van Holland al door de eerste graven werd gedragen. Hij verwees in deze 
marginaliaa soms overigens vol waardering naar het spitsvondige oordeel van 
Bucheliuss over allerlei details."4 Ook citeerde hij omstandig enkele noten uit 
Buchelius'' editie van de kronieken van Beka en Heda, wanneer daarin naar 
zijnzijn eigen oordeel werd verwezen.M 

Wanneerr we de wijze waarop Scriverius de door hem in Principes uitgegeven 
tekstenn bezorgde, vergelijken met zijn vroegere bronnenpublicaties, komen we 
tott enige opvallende constateringen. In de Batavia illustrata had Scriverius de 

522 Principes, 65-68; Floris' 'levensbeschrijving'' wordt ingeluid met een fragment uil de kroniek van Meyerus. 
Daarnaa volgen Barlandus, Procurator, en andere teksten. Over Stoke wist Scriverius overigens ook te melden 
datt de/e voor een belangrijk deel het Oironicon Egmundanum samenvatte, /ie ibidem, 35: ' l i t Aemiliii s Sto-
kius,, de rijmende vertaler van de Egmondse kroniek' ('Ex Aemilio Stokio, praecedentis Chronici Egmondani 
interpretee Rhythmico'); /ie ook ibidem, 15: 'Aemiliii s Stokius, die de overoude annalen van het Egmondse kloos-
terr volgt in de Rijmkroniek' ('Aemiliii s Stokius, secutus veuistissimos Annales Monasterij Egmondani, in chron. 
Rhytm.'),, en 21, 47. 
533 Het oude Cioutsche thmn\rxkt,n, 260. 
544 Zie bijvoorbeeld Principes, 7, met het citaat van Buchelius' kritiek op de gedachte van 'beuzelaar' Beka dat 
wapenschildenn al sinds de vroege Middeleeuwen erfelijk /ouden zijn: 'Dit waren de woorden van on/e vriend 
[Buchelius],, die uitermate geverseerd is in de/e zaken' ('Haec amicus noster ea in re versatissimus'); ibidem, 
38,, een opschrift bij Buchelius' oordeel over een schenkingsoorkonde aan de abdij van Egmond: 'Het oordeel 
derr Antiquaren J...J over het Egmondse privilege [...] Tot /over Buchelius" ('Judicium Antiquariorum [...] de 
Privilegioo Egmondano [...] Hactenus Buchelius"). 
555 Zie bijvoorbeeld Principes, 6. 
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tekstt van bijvoorbeeld Barlandus nog bezorgd op basis van een latere en ge-
wijzigdee heruitgave in plaats van de originele druk, en in Het oude Goutsche chro-
nycxkennycxken had hij nog in de eerste plaats de gedrukte kroniektekst uitgegeven, 
aangevuldd met kanttekeningen uit enkele handschriften. In Principes bezorgde 
Scriveriuss zijn oudste Hollandse kroniek, het Chronicon Egmundanum, ech-
terr op basis van het handschrift in zijn bezit en niet op basis van Sweertius' 
editiee uit 1620. Scriverius streefde er voorts naar om de tekst van dit Chroni-
conn zo precies mogelijk weer te geven. In de codex van deze kroniek vond hij 
dee aantekeningen van de vorige bezitter, Janus Dousa. Deze was gewoon om 
nuu en dan het 'barbaarse' Latijn van de kroniektekst te verfraaien, en bracht 
dann in de codex verbeteringen aan - niet in de marge, maar rechtstreeks in 
dee door de middeleeuwse kopiïsten zelfgeschreven tekst." Scriverius vergeleek 
opp zijn beurt deze notities van Dousa weer nauwkeurig met de oude hand-
schriften.. Bij een van Dousa's verbeteringen merkte Scriverius in de kantlijn 
vann de codex op: 'Deze terzijdes zijn afkomstig van Dousa, om de barbaarse 
enn ruwe stijl te verzachten. Ze zijn niet werkelijk uit een ander handschrift over-
genomen'.r,TT Ook Dousa's eigen geschiedschrijving placht Scriverius te con-
trolerenn aan de hand van de originele bronnen. In Principes tekende hij bij een 
fragmentt uit de 'Annates van 'Dousa pater', waarin de woorden van een zekere 
middeleeuwsee auteur over graaf Dirk I door Dousa waren vertaald naar het La-
tijnn en geparafraseerd, aan wat hij in de oorspronkelijke tekst had gevonden: 
'Inn de volkstaal, en in déze bewoordingen: Dese Graef [...] star/J'* De verfraai-
ingvann originele teksten en het vrij citeren door, in dit geval, Janus Dousa, maak-
tenn dat oudheidkundigen als Scriverius teruggingen naar de oorspronkelijke 
bronnen.'""  Een en ander maakt overigens ook iets meer duidelijk over de re-
latiee ttissen het werk van Scriverius en dat van Dousa. Eerder is al opgemerkt 
datt Scriverius wilde voortbouwen op het werk van de laatste. Hij streefde er een 
tijdlangg naar de Rijmkroniek van Melis Stoke opnieuw uit te geven - waar-
schijnlijkk omdat hij deze kroniek van oudheidkundig commentaar wenste te 
voorzien.'1""  Ook kunnen de overzichten van de Hollandse geschiedenis in Oudt 
BatavienBatavien nughenaemt Hollanden Beschrijvinghe van out Batavien, waarin een cho-
rografiee van het antieke Batavia werd gecombineerd met een serie levensbe-
schrijvingenn van de graven, beschotiwd worden als een voortzetting van het werk 
vann zowel Hadrianus Junius als Dousa.';1 Junius was nooit verder gekomen dan 
eenn chorografie, maar Dousa had die rond 1600 weten uit te breiden met een 
seriee grafelijke levensbeschrijvingen in proza en poëzie. Hij was alleen ergens 

566 Zit- Guénee, Hisloire, 95-97, over de/e gedurende de Middeleeuwen gebruikelijke praktijk. 
577 Chronicon Egmundanum (Staatsbibliotheek te Berlijn, rod.Philipp.1891), lol. 27v: 'Haec seposita barba-
riann atque asperum stilum emollientia a Dousa sunt, non vere ex alio codice desumpta". 
588 Prinripey 7: 'Vernaculus; & his quidem verbis: Dese (Waefl...jstarf. Het fragment was afkomstig uit Dousa's 
proza-annalen,, Hataviae Hollandiaeque annalen. 
599 Zie daarover ook Waterbolk. 'Humanisten en Middeleeuwen', 37, waar het gaat om latere correcties op 
hell  vrij citeren door Ubbo Emmius, die een generatiegenoot was van Dousa. 
600 Zie daarover hoofdstuk 3, p. 142-143. 
611 Zie daarover hoofdstuk 5, p. 210-211. 
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halverwegee de opeenvolging van Hollandse graven blijven steken. Scriverius, 
diee zichzelf graag zoals Junius en Dousa in de periode vóór hem aangesteld had 
gezienn als officieel historiograaf van Holland, vulde hun werk aan door in zijn 
bronnenboekenn de levens van alle graven te behandelen - maar dit dan wel 
doorr terug te gaan naar de oorspronkelijke bronnen, zoals het een ware oud-
heidkundigee betaamde. 

Dee middeleeuwse gravenreeks 

Dee presentatie van het bronnenmateriaal in Principes in de vorm van een gra-
venreekss in woord en beeld stelde de persoon van de graaf en de grafelijke erf-
opvolgingg centraal. Het concept van de gravenreeks of, algemener gesproken, 
vorstenreekss in woord en beeld was al oud. Vele laat-middeleeuwse kronieken 
haddenn deze structuur, en in dezelfde periode was er ook veelvuldig sprake van 
beelden-- en portretreeksen met vorsten als onderwerp. Scriverius bouwde met 
zijnn bronnenuitgaven voort op deze traditie in de middeleeuwse geschied-
schrijvingg en beeldcultuur. De vraag is nu in welke zin niet alleen de vorm, maar 
ookk de inhoud van de middeleeuwse vorstenreeksen implicaties heeft gehad 
voorr Scriverius' bronnenuitgaven. Eerst zal hier daarom uitgebreider worden 
ingegaann op de aard en opzet van de middeleeuwse vorstenreeks in woord en 
beeld. . 

Dee laat-middeleeuwse kronieken in de vorm van een 'gravenreeks' werden 
mett name samengesteld door geschiedschrijvers die actief waren in de omge-
vingg van vorstelijke hoven. Deze kroniekschrijvers legden zich toe op het legi-
timerenn en heroïseren van de macht en daden van hun broodheren, de vorsten. 
Inn de kronieken van deze hovelingen ging alle aandacht uit naar de afstamming 
enn opeenvolging van de vorsten. Het aantonen van de anciënniteit van de vor-
stelijkee macht stond daarbij steeds centraal. Daarbij kreeg de vorst meestal een 
Trojaansee afstamming toegeschreven, die terugging op Aeneas, Priamus - de 
laatstee koning van Troje - of een andere Trojaanse held. Deze praktijk betrof 
inn feite een navolging van Vergilius. Deze had in zijn epos Aeneis Julius Caesar, 
enn met hem zijn adoptiefzoon Augustus, via Aeneas' zoon Julus laten afstam-
menn van de Trojanen. De 'Trojaanse mythe' kende met name in Frankrijk een 
langee traditie, en daarmee ook de geschiedschrijving in de vorm van een vor-
stenreeks.. Hier werd al in zevende- en achtste-eeuwse Frankische kronieken ge-
opperdd dat de Merovingische koningen Trojaanse voorvaderen hadden.K En 
all  aan het begin van de dertiende eeuw verscheen in een geschiedwerk over ko-
ningg Filips Augustus voor het eerst een complete stamboom van het Franse ko-
ningshuis,, teruggaand op de oude Trojanen via de koningen Priamus en 'Fran-
cusVö ö 

622 Zie over deze vorm van geschiedschrijving Romein, 'De functie'; Asher, National myths. Romein gaat ook 
inn op de connectie tussen heilsgeschiedenis en Trojaanse mythe. 
633 Asher, National myths, 12. 
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Inn de Nederlanden vinden we deze geschiedkundige aandacht voor de af-
stammingg van het vorstenhuis voor het eerst terug in veertiende- en vooral vijf-
tiende-eeuwsee kronieken. Hier waren het de graven en hertogen die in de kro-
niekenn van hofgeschiedschrijvers werden geheroïseerd. In het graafschap Hol-
landd was de laat-middeleeuwse geschiedschrijving bijna exclusief gericht op de 
levenss en opvolging van de achtereenvolgende graven sinds Dirk I uit de tien-
dee eeuw, de eerste graaf over wie iets bekend was. Een gewestelijke geschied-
schrijvingg waarin ook het land en volk van Holland aan de orde kwam, bestond 
inn deze periode nog niet; dat gebeurde pas vanaf het begin van de zestiende 
eeuw,, onder andere in het werk van Cornelius Aurelius. Voorlopig werden de 
gravenn en hertogen beschouwd als de 'stamvaders' van het volk, en het terri-
toriumm dat ze regeerden stond te boek als hun 'vadersland Y,! Voor de Hollandse 
geschiedschrijvingg betekende dit dat de kronieken, evenals in Frankrijk, in de 
vormm van een gravenreeks de anciënniteit, continuïteit en legitimiteit van de 
grafelijkee macht demonstreerden. De chronologische aaneenrijging van gra-
venbiografieënn toonde de legitieme erfopvolging van vorst op vorst en van dy-
nastiee op dynastie keer op keer aan, en verleende de graven macht en aanzien 
doorr de suggestie van een ver in de tijd teruggaande afkomst. Herauten, de 
heraldischee en genealogische specialisten in vorstelijke dienst, produceerden 
wapenboekenn en kronieken waarin de afstamming van de vorst ook aan-
schouwelijkk werd gemaakt door middel van lange reeksen wapenschilden. Ook 
kroniekenn die niet door herauten werden samengesteld, werden soms voorzien 
vann heraldische illustraties. Wapenschilden vinden we bijvoorbeeld afgebeeld 
inn de Korte kroniek van Holland en de Hollantsche cronike, beide vervaardigd 
doorr heraut Beyeren in de periode rond 1400, in de Kronijk van Holland van 
dee Clerc uten laghen landen uit dezelfde periode, in de Kattendijkekroniek 
uitt ongeveer 1491, en in een handschrift van het oude Goudse kroniekje uit 
1463.. Soms werd de opeenvolging van de graven zelfs voorgesteld door mid-
dell  van een portretreeks.65 

Bijj  geschiedschrijvers uit de tijd van het Bourgondische en Habsburgse gra-
felij kk bestuur (1433-1581), dat steeds meer als ver en vreemd werd ervaren, 
wass er sprake van een tendens land en volk van Holland centraler te stellen 
dann voorgangers hadden gedaan/''' Toch werd ook in hun kronieken nog steeds 
dee structuur van de gravenreeks aangebracht. Zelfs in vroege humanistische 
geschiedwerkenn uit het begin van de zestiende eeuw bleef dat gebeuren. In 
dee Divisiekroniek van Aurelius bijvoorbeeld werd aan iedere nieuwe graaf een 
nieuww hoofdstuk ('divisie') gewijd. Hierbij was steeds een portret van de graaf 
opgenomen.. In andere geschiedwerken uit deze tijd, zoals het overzicht van 
Barlandus,, vinden we de structuur van de gravenreeks nog strikter toegepast, 

644 Zie Tilmans, Aurelius, 122-127, over de overgang van de Trojaanse naar de Bataafse mythe in de Holland-
see geschiedschrijving uit de tijd van Aurelius. 
655 Zie over laat-middeleeuwse Hollandse geschiedschrijving: Tilmans, Aurelius, 122-127; idem, 'De Trojaanse 
mythe';; idem, 'De ontwikkeling', 13-26. Zie ook Verbij-Schillings, Beeldvorming, 105-151, 245, 284, die in het bij-
zonderr ingaat op het werk van herauten. Scheller, 'Representatie' en Falkenburg, 'Portretten' schrijven over 
dee gravenreeks in heraldiek en portretkunst. 
666 Tilmans, Aurelius, 122-127; Scheller, 'Representatie', 49-50. 



Dee Hollandse Middeleeuwen volgens Scriverius 257 7 

waarbijj  zaken die niet direct met de biografie van de graven van doen had-
denn werden weggelaten. In Barlandus' overzicht ontbraken echter de por-
tretten.. Zowel Aurelius als Barlandus wijdden hun laatste hoofdstuk aan de 
toenn heersende graaf en richtten daarin tot hem, Karel V (1515-1555), het 
woord.. Ook buiten Holland en de Nederlanden was er gedurende de vijftiende 
enn zestiende eeuw overigens sprake van een voortzetting van deze vorm van 
laat-middeleeuwsee geschiedschrijving. In Frankrijk verscheen bijvoorbeeld Jean 
Bouchetss geïllustreerde en zeer vaak herdrukte Les anciennes et modernes genea
logieslogies des roys de France et mesmement du roy Pharamond. Avec leurs epitaphes et effi
giesgies uit 1528, beginnend bij koning Pharamond, een van de jongere Trojaan-
see voorouders van het Franse koningshuis. In dezelfde periode liet Gilles Cor-
rozett in zijn beschrijving van de koningsstad Parijs de volgens hem 62 gene-
ratiess tellende genealogie van Frans I aanvangen met koning Francus.*7 Pha-
ramondd speelde rond 1540 opnieuw een hoofdrol in Barthélemy de Chasse-
neux'' Epitaphes des roys de France qui ont regné depuis Ie roy Pharamond, en nog in 
dee zeventiende eeuw in Francois de Mézerays rijk geïllustreerde Histoire de 
FranceFrance depuisFaramond jusqu'a maintenant uit 1643-1651. In dit laatste werk was 
interessantt genoeg het portret van Pharamond opengelaten omdat, zoals het 
bijschriftt te kennen gaf, geen zekerheid omtrent zijn werkelijke voorkomen 
verkregenn kon worden/'8 

Dee laat-middeleeuwse gravenreeks bestond niet alleen in geschreven vorm, 
maarr ook in de vorm van geschilderde en gebeeldhouwde portretten, stamreeksen 
genoemd."99 Van portretten in onze gebruikelijke zin van het woord, namelijk 
realistischee afbeeldingen van individuen, was overigens geen sprake. Dat was niet 
mogelijkk aangezien er geen informatie voorhanden was over het uiterlijk van 
dee graven uit vroeger tijden. Bovendien hoefde dat ook niet. De middeleeuw-
see portretkunst streefde niet naar een realistische weergave van personen, ze-
kerr niet in een stamreeks, waarin niet de vorst als individu centraal stond, maar 
dee genealogische band tussen de verschillende vorsten en de dynastieën die zij 
vertegenwoordigden.. Heraldische symbolen als wapenschilden in combinatie 
mett andere herkenningstekens, zoals halskettingen met de huisordetekens van 
dee dynastie (bijvoorbeeld het Antoniuskruis van het Beierse huis of het Gulden 
Vliess van het Bourgondische huis), dienden ter identificatie van de bewuste 
vorst.700 Er verschenen beeldenreeksen in de veertiende en vijftiende eeuw op 
dee Egmondse abdijkerk, de Haagse hofkapel, en het Haarlemse, Middelburg-
se,, Amsterdamse en Goudse stadhuis. Panelen met geschilderde portretten wer-
denn in de vijftiende eeuw vervaardigd voor het stadhuis te Leiden, maar deze 

677 Zie over Corrozet ook hoofdstuk 1, p. 46. 
688 Asher, National myths, 9-43; Boucher, 'Introduction'; Haskell, History, 52-59, 71-74. 
699 Het navolgende is gebaseerd op: Van der Waal, Drie eeuwen I, 25; Scheller, 'De vormgeving', 37-38; Van An-
rooij,, 'Voorgeschiedenis', Falkenburg, 'Het verband', De Jong, 'Gravenportretten in de zestiende een zeven-
tiendee eeuw' en idem, 'Gravenportretten in de achttiende eeuw', In de bundel van Van Anrooij, Haarlemse gra
venportretten,venportretten, zijn zwart-wit afbeeldingen van alle gravenportretten uit de Haarlemse panelenreeks opgenomen; 
Dee Boer en Cordfunke, Graven van Holland geven kleurenafbeeldingen van een selectie uit dezelfde panelen-
reeks. . 
700 Scheller, 'Representatie'. 
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warenn aan het einde van de zestiende eeuw waarschijnlijk al verdwenen. Een 
anderee reeks portretten werd vervaardigd voor het Karmelietenklooster te Haar-
lem,, en bestond uit een serie wandschilderingen en een jongere serie panelen. 
Dezee Haarlemse portretten zijn van grote invloed geweest op de afbeeldingen 
vann de Hollandse graven in Scriverius' bronnenboeken. De panelen weerden in 
15733 tijdens het beleg van Haarlem van de kloostermuren gehaald om op een 
veiligerr plek te worden ondergebracht. Daarbij kwamen tot ieders verrassing ou-
deree muurschilderingen, uit het begin van de vijftiende eeuw, aan het licht die 
nuu zijn verdwenen aangezien het klooster in de zeventiende eeuw werd gesloopt. 
Dee ontdekking van de muurschilderingen bracht destijds een sensatie teweeg, 
wantt men zag ze aan voor contemporaine portretten van de oude graven. De 
Haarlemsee glazenier Willem Thybaut maakte er tekeningen van die tot voor-
beeldd zouden dienen voor de in de jaren 1587-1588 vervaardigde gebrand-
schilderdee ramen van de Leidse St. Joris Doelen en bovendien voor de gravu-
ress die door de kunstenaars Filips Galle en Hendrick Goltzius werden ontwor-
penn en tot illustratie zouden gaan dienen van allerlei geschiedwerken, waaronder 
Scriverius'' bronnenuitgaven.71 

Bijj  de Haarlemse portrettenreeks is het duidelijk dat er sprake is van een toe-
passingg van het uit de laat-middeleeuwse geschiedschrijving bekende concept 
vann de gravenreeks. Onlangs is zelfs betoogd dat de berijmde onderschriften 
bijj  de paneelschilderingen, waarin het leven en de wapenfeiten van de graven 
werdenn beschreven, samen in feite een korte - en door middel van panelen geïl-
lustreerdee - 'herautenkroniek' vormden.72 De opzet van deze kroniek was om, 
doorr de portretten van de graven in een serie te plaatsen, de legitieme overdracht 
vann de grafelijke soevereiniteit, van de ene op de andere vorst en van de ene 
opp de andere dynastie, aanschouwelijk te maken, en zo ook de anciënniteit van 
dee machtvan de graven. Beide Haarlemse portretreeksen dankten hun ontstaan 
mogelijkk aan een moment waarop de grafelijke erfopvolging aan vanzelfspre-
kendheidd inboette. De oorspronkelijke muurschilderingen in het Karmelie-
tenkloosterr werden waarschijnlijk vervaardigd vlak na de dood van Jan zonder 
Genadee in 1425. Hij was de broer van graaf Willem VI (1404-1417) uit het Bei-
ersee gravenhuis, en had met succes aanspraak gemaakt op de Hollandse en 
Zeeuwsee erflanden nadat zijn jonge nichtje Jacoba van Beieren plots haar va-
derr had verloren en als enige grafelijke erfgename was overgebleven. Jacoba over-

711 De portretreeksen in Oudt Batavirn nu ghenaemt Holland (ter illustratie van Jacob Duyms overzicht van de gra-
ven),, Batavia illustrata, Beschrijvinghf van autBatavien en het postume Het oudt Goutsrfw chronyrxken waren gekopieerd 
naarr de gravures van de Haarlemse kunstenaar Hendrik Goltzius, die in 1584/1585 als prentserie waren uitgege-
venn en in 1585 waren opgenomen in een nieuwe editie van de Divisiekroniek. Goltzius had de Hollandse graven ten 
voetenn uit en hun wapenschild dragend afgebeeld. Dit werd nauwkeurig nagevolgd in de door Adriaan Matham 
vervaardigdee etsen uit 1620, die later werden opgenomen in Het oud? Goutsche chronyexken. In Oudt Balavien nughe-
naemtnaemt Holland, Batavia iüustrata en Besrhrijvinghe van out Batavïm waren door anonieme kunstenaars vervaardigde 
houtsnedenn afgedrukt, weer naar het voorbeeld van Goltzius, maar nu alleen de bustes van de graven tonend. Zie 
overr de portretten in Principes p. 259-262. Overigens werd een bijzonder element van de Haarlemse paneknreeks, 
namelijkk het laatste paneel waarop de Dood sprekend ten tonele werd gevoerd (Falkenburg, 'Portretten', 60), her-
haaldd in Oudt Bataviert nu ghenaemt Holland, waar de reeks gravenlevens werd afgesloten met een gedicht getiteld 
'Triumphh des Doods' (zie hoofdstuk 3, p. 120) en een afbeelding van de Dood. 
722 Van Anrooij, Haarlemse gra venportret lev, 7-8. 
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leefdee haar rivaal echter. Bij de muurschilderingen sluitjacoba's portret de reeks 
dann ook af, na het portret van Jan zonder Genade. Deze laatste ontbreekt ge-
heell  in de latere panelenserie: de herinnering aan deze 'pretendent' moest blijk-
baarr worden uitgewist. De reeks paneelschilderingen werd gemaakt met fi-
nanciëlee steun van de Oostenrijkse Habsburger Maximiliaan, in de jaren dat hij 
alss regent optrad voor de officiële grafelijke erfgenaam, zijn jonge zoontje Fi-
lipss de Schone (1493-1506). De panelenreeks besloot met een dubbelportret 
vann Maximiliaan en wijlen zijn vrouw Maria, die de erfdochter van het graven-
huiss was geweest; op het portret wisselden zij een huwelijksring uit, waardoor 
dee band van regent Maximiliaan met het legitieme gravenhuis werd gede-
monstreerd." " 

Dee grafelijke afstamming werd in deze Haarlemse panelenreeks annex herau-
tenkroniek,, net als in andere kronieken uit de late Middeleeuwen, nog eens op-
geluisterdd door een verwantschap voor te stellen tussen de eerste Hollandse graaf 
enn de oude Frankische koningen en keizers, en zo zelfs tussen de graven en de 
Trojanen,, die immers de vermeende voorouders van de Merovingen waren. Het 
eerstee paneel toonde een heraut, gekleed in een met Franse lelie en Rijksade-
laarr getooide wapenrok, in de hand een banderol houdend waarop hij de ope-
ningsverzenn van zijn kroniekje liet zien: 

Diee afcomste van Hollant sal ik vertoonen, 
Bewijsenn waer die eerste heer was ghebooren, 
Hoee tgraefschap ghesproten is uit twee croonen 
Alss tkeijsers ende Vranckrijckse, dat suldij hoorend 

Opp deze manier werden het instituut van de grafelijke regering en de territo-
rialee oorsprong van het graafschap aan elkaar gekoppeld. 

Eenn vorstelijk monument 

Hett conceptvan de laat-middeleeuwse gravenreeks lag ook ten grondslag aan 
dee bronnenboeken van Scriverius, waaronder Principes. Dit gold zowel voor 
hett tekstgedeelte, met de uit bronfragmenten opgebouwde 'levensbeschrij-
vingen'' van de achtereenvolgende graven, als voor de serie gravenportretten. 
Tekstt en beeld in Principes laten een combinatie zien van een streven naar his-
torischee authenticiteit en een poging de oude graven van Holland te heroï-
serenn zoals eerder in laat-middeleeuwse gravenreeksen was gebeurd. In Prin-
cipescipes waren gegraveerde portretbustes opgenomen die waren vervaardigd door 
dee Haarlemse kunstschilder Cornelis Visscher. Deze heeft zich duidelijk laten 

733 Over de datering van beide portretreeksen: Van Anrooij, 'Waar en wanneer', ] 1-19 en idem, 'Voorge-
schiedenis'.. '20-26. 
744 De verzen bij de portretten zijn integraal uitgegeven in Van Anrooij, l'fntirlem.segravenportretten, 1 1 f»-157: het 
citaatt aldaar 1 19. Overigens kende Scriverius deze tekst goed, blijkens het afschrift van zijn hand in zijn aante-
kenboekk 'Chronicon (ieldriae P. Scriverii elogia Com. Hollandiae' (Herzog August Bibliothek te Wolfcnbüttel, 
codX.uell'.ll  17 Exiravagantes). tol. 85r-91r. 

http://'fntirlem.se
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41.41. Portret van gravin Jacoba 
vanvan Beieren (1417-1433) in 
Principess Hollandiae, et 
Westfrisiae.. Koninklijke Bi
bliotheekbliotheek Den Haag. 

inspirerenn door de Haarlemse muurschilderingen en panelen. Evenals in de 
panelenreekss werd de serie portretten in Principes opgeluisterd door de wa-
penschildenn van de graven, die onderaan de portretbustes werden afgebeeld, 
enn door onderschriften in versvorm over hun wapenfeiten.77' Visscher hield de 
volgordee van de oudere muurschilderingen aan, wat inhield dat ook Jan zon-
derr Genade in zijn portretreeks voorkwam. Zijn portretten van Dirk I tot en 
mett Jan zonder Genade bestonden uit een combinatie van elementen uit de 
Haarlemsee paneelschilderingen en de laat zestiende-eeuwse gravures van Gal-
lee en Goltzius, die waren vervaardigd naar het voorbeeld van de muurschil-
deringen.. Het is niet eenvoudig een ratio achter deze ontleningen te ach-
terhalen.. Bij een vergelijking van Visschers portretten met de panelen en de 

755 In Scriverius' eerder verschenen bronnenboeken werd het wapenschild slechts weergegeven bij het por-
trett van de eerste vertegenwoordiger van een nieuw gravenhuis. Wel bevatten alle eerder verschenen bron-
nenboekenn reeds korte gedichten over de wapenfeiten van de graaf. Deze verzen hadden in feite het karakter 
vann grafschriften, zoals die van de Egmondse monnik Leo (zie p. 250). In de Latijnse bronnenboeken Batavia 
iüustrataiüustrata en Principes waren ze van de hand van de Haarlemmer Georgius Benedicti Wertelo (zie over hem Be-
nedicti,, De krijgsdaden). De Nederlandstalige gedichtjes in Oudt Batavien nu ghenaeml Holland uit 1606 komen 
niett overeen met die in Beschrijvinghe van out Batavien uit 1612, en de auteurs zijn anoniem. 
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42.42. Portret van graaf Filips de 
GoedeGoede (1433-1467) in Princi-
pess Hollandiae, et Westfri-
siae.. Koninklijke Bibliotheek 
DenDen Haag. 

gravuress valt het op dat Visscher een voorkeur had voor het toevoegen van snor-
renn en baarden aan de gravenkoppen - misschien om de graven ouder, man-
nelijker,, heroïscher te doen uitkomen. De prominent afgebeelde hoofddek-
selss zijn in de meeste gevallen van de gravures van Galle en Goltzius (en dus 
vann de oudere muurschilderingen) overgenomen, soms van de panelen; een 
paarr keer wisselden de hoofddeksels van graaf. De voorkeur voor Galles en 
Goltzius'' hoofddeksels laat zien dat Visscher streefde naar een zo authentiek 
mogelijkee aankleding van zijn portretten, want de Haarlemse muurschilde-
ringenn waren ouder dan de panelen. Sinds hun herontdekking in 1573 werd 
zelfss verondersteld, zoals hiervoor al is opgemerkt, dat het portretten uit de 
tij dd van de oude graven zelf betrof. Misschien was Visscher van mening dat 
dee wandschilderingen uit de Beierse tijd dateerden, want voor de graven van 
hett Beierse huis (1346-1433), die aan het einde van de reeks wandschilderingen 
stonden,, nam hij de hoofddeksels alle over van de gravures van Galle en Golt-
zius.. De reeks muurschilderingen eindigde met Jacoba van Beieren (1417-
1433).. Haar beeltenis en die van de volgende graven heeft Visscher overge-
nomenn van portretten vervaardigd door onder anderen Jan van Eyck, Rogier 
vann Brugghe en Lucas van Leyden, zoals hij zelf althans in de omlijsting van 
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zijnn gravures vermeldde. Visschers uitdrukkelijke navolging van contemporaine 
portretschilderss voor deze gravenportretten laat eveneens een streven naar 
historischee betrouwbaarheid zien. Jacoba's beeltenis door Van Eyck was no-
tabenee in het bezit van Scriverius, zoals bij Visschers gravure werd vermeld; 
hett is zeer waarschijnlijk dat Scriverius ook wat betreft de overige graven-
portrettenn verantwoordelijk was voor de selectie van historisch betrouwbare 
voorbeelden.. Visschers artisticiteit zorgde overigens ook voor een grote sug-
gestiee van levensechtheid van de afgebeelde gravenkoppen. Omdat de por-
trettenn op groot formaat werden afgedrukt, was hij in staat om allerlei indi-
viduelee details uit te werken. De ovale, geribbelde omlijsting van de portret-
tenn in Principes moest door middel van een gelijkenis met numismatische ca-
talogii  de suggestie van authenticiteit waarschijnlijk nog eens vergroten.7h 

Ookk in het tekstgedeelte van Principes waren de structuur en de doelstelling 
vann de oude graven reeks overgenomen, ondanks het feit dat een belangrijke 
functiee van de gravenreeks inmiddels verloren was gegaan. Het ging er immers 
niett langer om de legitimiteit van het heersende gravenhuis aan te tonen. Met 
dee af/wering van Filips II in 1581 was er feitelijk een einde gekomen aan de gra-
felijkee regering in Holland. Scriverius hield dit moment inderdaad aan als eind-
puntt van zijn gravenreeks. In Principes vinden we onder de bronnen voor het 
levenn van graaf Filips II het Plakkaat van Verlatinge weergegeven.77 De gravenreeks 
werdd hierna afgesloten meteen groot 'Hollandiae, Zelandiaeque ac Frisiae Prin-
cipumm finis'.7*  Binnen zijn gravenreeks wees Scriverius niettemin voortdurend 
opp de continuïteit van de legitieme erfopvolging tot en met Filips II . Hij num-
merdee de achtereenvolgende graven en maakte daarbij onderscheid tussen de 
'traditionele'' en de 'legitieme' telling. Dirk V (1061-1091), de zoon van Floris 
I,, waarmerkte hij als een 'verus comes', 'ware graaf van Holland, waarmee diens 
moederr en haar tweede echtgenoot werden gepasseerd: die kregen geen num-
mer.. Wel nam Scriverius ook over de levens van deze 'onechte graven', die in 
dee geschiedenis van het graafschap immers toch een rol hadden gespeeld, bron-
tekstenn op in Principes.1" Bij de overgang van het graafschap naar een nieuwe dy-
nastiee werd steeds even stilgestaan en opgemerkt dat het hier ging om een 'le-
gitimaa successio' ('legitieme opvolging') .*" Opvallend genoeg gebruikte Scriverius 
dezee term niet met betrekking tot de gedwongen overdracht van het graafschap 

766 Zie over Visschers portretten ook: De Jong, 'Gravenportretten in de zestiende en zeventiende eeuw', 86-
90;; daarin wordt ook ingegaan op de in feite foutieve toeschrijvingen van enkele portretten aan bepaalde schil-
ders.. Voor de eventuele betrokkenheid van Scriverius bij het vervaardigen van de gravenportretten is geen be-
wijsmateriaall  voorhanden. Over het 'muntconeept' in de portretkunst: Haskell, History , 26-36. De gelijkenis met 
numismatischee catalogi spreekt nog duidelijker uit de portretbustes in Scriverius' eerder verschenen bron-
nenboeken.. Die waren gevat in een ovale omlijsting, waarin de naam van de graaf en zijn volgnummer in ka-
pitalenn werd weergegeven. In Heschrijvinghe van out Batavien werden in de omringende ornamentiek ook diens 
regeringsjarenn vermeld. Een en ander lijk t sterk op vroegmoderne catalogi met afbeeldingen van reeksen Ro-
meinsee keizersmunten. 

777 Ihincipes, 120-121. 
788 Principes, 122. 
799 Principes, 27-38 ('verus comes' op p. 35). 
800 Principes, 73 (van het Hollandse huis naar het huis Henegouwen), 83 (naar het huis Beieren), 103 (naar 
hett huis Bourgondië), 111 (naar het Habsburgse huis). 
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inn 1433 door Jacoba van Beieren, de erfdochter van het Beierse gravenhuis, aan 
haarr neef Filips de Goede, die nu door Jacoba als nieuwe erfgenaam werd er-
kend.. Dat neemt niet weg dat Scriverius de Bourgondiër wel als 'ware graaf deed 
meetellen.811 Door de huwelijken van zowel Jacoba's als Filips' ouders waren de 
Beiersee en Bourgondische dynastie eerder immers al met elkaar verbonden ge-
raakt.. Verder schreef Scriverius in Principes de grafelijke macht een aanzienlij-
kee anciënniteit toe. De oorsprong van het erfelijke graafschap lag volgens hem 
inn de negende en tiende eeuw. Bij de bronnen voor deze periode nam hij de 
vierr bekende, oudste koninklijke oorkonden op, waarbij de eerste graven goe-
derenn werden geschonken die zich uitstrekten over een groot deel van Holland, 
tott de IJssel aan toe zoals we lezen in Principes. In marginalia maakte Scriverius 
dee lezer erop attent dat de oorkonders erfgoederen vergeven zouden hebben. 
Eenn andere interpretatie was verkondigd, 'zeer in het nadeel van de Hollanders' 
zoalss Scriverius in een noot opmerkte, door Beka en Heda, maar de twee oud-
stee kronieken, het Chronicon Egmundanum en Melis Stokes Rijmkroniek, sterk-
tenn hem in zijn overtuiging.82 Scriverius' seriële presentatie van het bronnen-
materiaall  voor alle graven, opgeluisterd door de heroïserende portretten van 
Visscher,, wekte bovendien al op het eerste gezicht de indruk alsof van de late-
ree machtige positie van Holland en de graven ook in de vroege Middeleeuwen 
reedss sprake was. 

Dee vorm van de oude gravenreeks bood Scriverius bij het samenstellen van 
zijnn bronnenboeken een vertrouwde en handige mal waarin hij zijn methodo-
logischee uitgangspunten (de principiële betrouwbaarheid van contemporaine 
bronnen,, ter plekke geschreven, door onafhankelijke auteurs) tot hun recht kon 
latenn komen. Door voor zijn Principes de bronteksten op te delen en te bunde-
lenn per graaf maakte hij het de lezer makkelijk de verschillende bronnen met 
elkaarr te vergelijken en onderling te controleren. Daarbij kon hij per periode 
steedss weer opnieuw een bloemlezing uit de meest betrouwbare bronnen sa-
menstellen,, waarvoor in de regel allereerst contemporaine teksten in aanmer-
kingg kwamen tenzij tegen deze bronnen om een of andere reden verdenking 
wass gerezen. Uit Scriverius' selectie en volgorde van bronfragmenten, uit zijn 
aanprijzingg in de opdracht aan de Hollandse Staten dat deze teksten afkomstig 
warenn uit oude, handgeschreven geschiedwerken en archieven, en tenslotte ook 
uitt Visschers gravenportretten spreekt een streven naar zo groot mogelijke his-
torischee betrouwbaarheid. 

Maarr de gravenreeks was niet slechts een ouderwetse, betekenisloze stoffering 
diee door Scriverius over een nieuwe inhoud werd aangebracht. De heroïsering 
vann de geportretteerde graven, de nadruk op de legitieme erfopvolging en de 
chronologischee aaneenrijging van hoofdstukken voor alle achtereenvolgende 
gravenn vanaf Dirk I in Principes maakten een bepaalde visie op de geschiedenis 
vann het middeleeuwse graafschap duidelijk. Holland, dat in de Republiek een 

811 Principes, 103: 'Philippus Im"s Comes Holl. etc. XXX ' ('Filips I [lees de Goede], de dertigste Graaf van Hol-

landd etc.'). 
822 Principes, 1-2, 10, 14; citaat op p. 4: 'Heda dwaalt [hier], zeer in het nadeel van de Hollanders, Beka vol-
gend'' ('Errat Heda cum summa Hollandorum injuria, Bekam secutus'). 



264 4 Eenn keten van graven 

machtigee maar niet onbetwiste centrale positie innam, kreeg hier een indruk-
wekkendd verleden toebedeeld, geldend voor het gehele gebied dat in de ze-
ventiendee eeuw door het gewest werd ingenomen, Zeeland incluis. Uit Princi
pespes komt het 'programma' achter het bronnenonderzoek van de antiquaar Scri-
veriuss duidelijk naar voren. Scriverius zette de geïllustreerde gravenreeks in om 
mett zijn bronnenboek de graven en de aloude grootsheid van Holland te eren. 
Dee imposante uitvoering van Principes, met het omvangrijke boekformaat, de 
inn kapitalen gezette, plechtige Latijnse opdracht aan de Staten, en de pagina-
grotee gravenportretten, leverde een krachtige visuele demonstratie van dit roem-
rijkee verleden. Het indrukwekkende formaat van Principes maakte echter ook 
datt de in het bronnenmateriaal geïnteresseerde lezer gedwongen werd een on-
gemakkelijkee houding aan te nemen, soms ver over het boek heen moest bui-
gen,, om de tekst boven aan de pagina goed te kunnen lezen. Het boek zou puur 
alss bronneneditie in een bescheidener uitgave veel meer tot zijn recht zijn ge-
komen,, maar Scriverius en Soutman wensten met Principes nu eenmaal óók een 
monumentt - historiserend én vererend - voor de oude graven van Holland op 
tee richten. 



Hoofdstukk 7 
Hett rijk van de bisschop 
DeDe Utrechtse Middeleeuwen volgens Buchelius 

Hett belangrijkste thema van Buchelius' oudheidkundige onderzoek was de her-
waarderingg van de rol van de Utrechtse bisschoppen gedurende de Middel-
eeuwenn en, daaraan gepaard, kritiek op de overschatte betekenis van het graaf-
schapp Holland in vroeger tijden. Buchelius was van mening dat zowel middel-
eeuwsee als humanistische geschiedschrijvers zich een verkeerd beeld hadden 
gevormdd van de positie van de middeleeuwse bisschoppen. Hiervan hoopte hij 
zijnn tijdgenoten en het nageslacht te overtuigen door deze kwestie aan te roe-
renn in zijn correspondentie, waarin uitgebreide briefverhandelingen van zijn 
handd zijn te vinden over dit onderwerp, en in zijn oudheidkundige commen-
taarr bij de editie van de geschiedwerken van Beka en Heda. 

Inn het navolgende zullen de methodologische betekenis van Buchelius' tekst-
editiee zowel als zijn voorstelling van de geschiedenis van het bisdom en van het 
optredenn van de bisschoppen in de middeleeuwse Nederlanden aan de orde 
komen.. Eerst zal echter uitgebreid aandacht worden geschonken aan de mid-
deleeuwsee geschiedschrijving over het bisdom in de traditie van Beka. Buche-
lius'' onderzoek naar de verhouding tussen de Utrechtse bisschoppen en de gra-
venn van Holland gedurende de Middeleeuwen vloeide voort uit zijn bezwaren 
tegenn de laat-middeleeuwse geschiedschrijving. In de Hollandse geschied-
schrijvingg vanaf de veertiende eeuw, de periode waarin de graven van Holland 
meerr en meer overwicht kregen over het bisdom, werd Utrecht doorgaans be-
schouwdd als een verlengstuk van het graafschap Holland.' De uiterst invloed-
rijkee kroniek van Beka stond aan het begin van deze tendens. Na een bespre-
kingvann Buchelius' alternatieve voorstellingvan de Hollandse en Utrechtse Mid-
deleeuwenn zal ter afsluiting een indruk worden gegeven van het onthaal dat Bu-
chelius'' denkbeelden hebben gekregen bij de Hollandse geschiedschrijvers van 
zijnn tijd. 

Bucheliuss en de kroniek van Beka 

Overr Johannes de Beke of Beka, zoals Buchelius hem noemde, is weinig zekers 
bekend.. Waarschijnlijk werkte hij als wereldlijk geestelijke in de eerste helft van 

11 Tilmans, Aurelius, 122-123 («ver Beka), zie ook 90 en 108 (over Aurelius). Zie ook Romein, Geschiedenis, xxvii i 
enn 75. 
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dee veertiende eeuw in Holland.- Rond het jaar 1350 schreef hij een kroniek waar-
inn heel de oudere Hollandse en Utrechtse geschiedschrijving werd samenge-
vat.11 Er zijn aanwijzingen dat Beka een zevenjarige studietijd heeft doorgebracht 
inn de abdij van Egmond, waar hij dan in de kloosterbibliotheek zijn kroniek zou 
hebbenn samengesteld, maar dit is niet geheel zeker.' De literaire vorm van Be-
ka'ss kroniek toont in ieder geval wel Egmondse invloed. Beka schreef rijmpro-
za;; dat was in de veertiende eeuw onder de schrijvende monniken van de abdij 
vann Egmond in zwang en was mogelijk door Beka ontleend aan de annalen van 
Wilhelmuss Procurator.' Het staat verder vast dat Beka de voor de geschiedenis 
vann het Hollandse graafschap zo belangrijke annalen en kronieken uit het kloos-
terr van Egmond heeft bestudeerd en die in zijn kroniek heeft verwerkt. De twin-
tigste-eeuwsee uitgever van Beka's kroniek, Bruch, noemt die daarmee zelfs 'een 
Egmondss werk'.1' Tegelijkertijd heeft Beka echter ook de belangrijkste ge-
schiedwerkenn uit Utrecht-waaronder vele heiligenlevens - in zijn tekst verwerkt. 

Bekaa schreef zijn Hollands-Utrechtse kroniek in een erudiete en welsprekende 
stijll  die een geleerd lezerspubliek moest aanspreken. Dat zijn bisschoppen-an-
nexx gravenkroniek inderdaad veel werd gelezen bewijst de grote hoeveelheid 
overgeleverdee afschriften van de Latijnse tekst. Ook het bestaan van een Mid-
delnederlandsee vertaling, waarvan eveneens een ruime handschriftelijke over-
leveringg voorhanden is, wijst daarop. Waar gewoonlijk van Nederlandse mid-
deleeuwsee geschiedwerken niet meer dan één of hoogstens een handvol hand-
schriftenn bewaard is gebleven, kennen we van Beka's Latijnse tekst maar liefst 
222 afschriften - een autograaf is niet bekend - naast nog eens 22 handschrif-
tenn met een vertaling van zijn kroniek. Dit wijst er op dat elke 'zichzelf respec-
terendee instelling' - kerken, kloosters - een afschrift van Beka's Latijnse kro-
niekk liet vervaardigen voorde eigen bibliotheek.7 De veelal duur uitgevoerde 
Middelnederlandsee vertalingen moeten in de smaak zijn gevallen bij de ont-
wikkelde,, gegoede burgerij die geen Latijn las.*  Voorts zette Beka's kroniek niet 
alleenn aan tot lezen, maar ook tot schrijven: er zijn vele gecontinueerde Beka's 
bekend,, dat wil zeggen afschriften van de Latijnse of Middelnederlandse kro-
niekk die aan het einde zijn uitgebreid met een vervolg op de kroniek tot in de 
eigenn tijd." Van alle middeleeuwse verhalende geschiedwerken over de ge-

22 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 296; Bruch, 'Inleiding', v-vii. Buchelius noemde Johannes de Beke ook wel Jo-
hanness Becanus. 
33 Ook over de datering van Beka's kroniek bestaat enige onduidelijkheid. De kroniek loopi tol 1 346 en is op-
gedragenn aan bisschop Jan van Arkel (1342-1364) en graaf Willem V (1346-1358). Bruch, 'Inleiding', viii stelt 
datt de kroniek waarschijnlijk in (eind) 1346, en uiterlijk vóór 1348, werd voltooid. Anderen stellen dat het werk 
dateertt uit de jaren 1351-1355, zie hierover Carasso-Kok, Repertorium, nr. 296. Over Beka's bronnen zie Bruch, 
'Inleiding',, xxxix-xhï. 
44 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 296. Bruch, 'Inleiding', v-vii gaal ervan uit dat bet Egmondse studieverblijf in-
derdaadd heeft plaatsgevonden. 
55 Bruch, 'Inleiding', xxxv. 
66 Ibidem, vi. 
77 Het citaat uit Romein, (leschisdenis, 87. 
88 Bruch, 'Inleiding Croniken'. 
99 Carasso-Kok, Repertorium, nrs. 296-299, geeft op: 22 bewaarde afschriften van Beka's oorspronkelijke Latijnse 
tekstt (waarvan 2 stuks vóór 1400, 12 tussen 1400 en 1500, 6 tussen 1500 en 1600, 1 rond 1600, en 1 begin ze-
ventiendee eeuw zijn opgesteld). Van deze 22 afschriften bevatten 15 exemplaren ook een afschrift van één van 
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schiedeniss van Holland of Utrecht is het kortom Beka's kroniek, waarvan we over 
verrewegg de meeste handschriften beschikken, en die daarmee dan ook het meest 
bekendd en invloedrijk moet zijn geweest.1" 

Vann de grote historiografische invloed van deze kroniek getuigen bovendien 
ookk de bexverkingen door verschillende geschiedschrijvers na Beka. De Bekabe-
werkingenn bestonden uit een min of meer rechtstreekse overname van Beka1s 
woordenn en betoog, die daarmee de hoofdlijn van de nieuw samen te stellen 
kroniekk gingen uitmaken, waarbij meestal wel in Beka's tekst werd ingegrepen 
doorr samen te vatten, te selecteren en nieuwe gegevens in te voegen. Zo wor-
denn onder meer de vijftiende-eeuwse kronieken van Theodericus Pauli (Dirk 
Pauw)) en Johannes a Leydis (dat wil zeggen, de eerste redactie van diens werk) 
alss bewerkte Latijnse Beka's beschouwd. Beiden prezen hun eigen werk bo-
vendienn uitdrukkelijk aan als een kroniek a la Beka." De Middelnederlandse Be-
ka'ss werden in de veertiende en vijftiende eeuw bewerkt door de Clerc uten la-
ghenn landen, heraut Beyeren, de anonieme Chronogrammist (die de Hollandse 
stofstof omwerkte tot een geschiedenisleerboekje), en Jan Veldener. Beka's stof kwam 
viaa al deze bewerkingen indirect in nóg meer vijftiende- en zestiende-eeuwse ge-
schiedwerkenn terecht. Voor vrijwel de gehele Hollandse geschiedschrijving na 
hett jaar 1350, tot en met het verschijnen van de Divisiekroniek in 1517, geldt 
datt Beka's stof op één of andere manier daarin werd verwerkt. Er wordt in dit 
opzichtt wel gesproken van het 'Bekacomplex'.1" Aurelius bijvoorbeeld nam voor 
zijnn beschrijving van de Hollandse gravengeschiedenis in de Divisiekroniek wel-
iswaarr als hoofdbron de tweede redactie van de kroniek van Leydis, die geen 
Bekabewerkingg genoemd mag worden, maar putte daarnaast vele aanvullende 
gegevenss uit een Middelnederlandse Beka en de kronieken van de Clerc, Pau-
lii  en Leydis in de eerste redactie." 

Daarmeee werd Beka's beeld van de sinds de oudste tijden tot zijn eigen eeuw 
verstrengeldee geschiedenis van het graafschap Holland en het bisdom Utrecht 

dee vijf veertiende-en vijftiende-eeuwse Latijnse Beka-continuaties {waarvan 1 vóór 1400, 1 rond 1400, 6 tussen 
14000 en 1500, 1 rond 1500, 4 tussen 1500 en 1600, I rond 1600, en 1 begin zeventiende eeuw zijn opgesteld). 
Daarnaastt zijn er 22 afschriften bewaard van de uit het Latijn vertaalde Middelnederlandse Beka uit ca. 1:503 
enn van continuaties daarvan (waarvan 3 vóór 1400, 1 rond 1400. 11 tussen 1400 en 1500, 1 tussen 1400 en 1700 
(sic),, 3 tussen 1500 en 1600, 2 tussen 1600 en 1 700, en 1 tussen 1 700 en 1800 zijn opgesteld). Beka's werk werd 
ookk in het Frans vertaald, waarvan eveneens een aantal handschriften bewaard is gebleven (Romein, (Geschiede
nis,nis, nr. 30; Bruch, SupjAement, nr. 30). 
100 Waar het gaat om middeleeuwse verhalende geschiedwerken afkomstig uit de Noordelijke Nederlanden 
vann vóór 1500 wordt dee omvang van de handschriftelijke overlevering van Beka's kroniek door die van geen en-
kell  ander geschiedwerk overtroffen, tot het verschijnen van de eind-vijftiende-eeuwse Groningse kroniek van 
johann van Lemego (Carasso-kok, Repertorium, nr 307). Van diens kroniek zijn nog veel meer handschriften over-
geleverd,, maar op één na zijn die allemaal na 1500 vervaardigd. Ter vergelijking: uit de eerste helft van de veer-
tiendee eeuw (dat wil zeggen uit Beka's tijd) zijn onder andere overgeleverd de kroniek van Melis Stoke in 3 hand-
schriftenn (Carasso-Kok. Repertorium, nr 358), die van Wilhelmus Procurator in 1 handschrift (Carasso-Kok, Re
pertorium,pertorium, nr. 407), en de anonieme 'Bella rampestria' in 1 handschrift (Bruch, Supplement, nr.SOB); en uit de 
Zuidelijkee Nederlanden in deze tijd het werk van Lodewijk van Velthem in 1 handschrift (Waterschoot, 'Ver-
antwoording',, 46) - maar Jacob van Maerlants populaire 'Spiegel Histonael' daarentegen in meer dan 250 hand-
schriften,, zowel geheel als fragmentarisch: Van Oostrom, Maerlants wereld, 382. 

111 Bruch, 'Inleiding', xi; zie ook Bruch, Supf)lement, nr. 30. 
122 Bruch, Supplement, nr. 37. 
133 Tilmans, Aurelius, 103-110. 



268 8 Hett rijk van de bisschop 

rechtstreekss of met vele aanpassingen overgenomen in de Hollandse ge-
schiedschrijvingg van de late Middeleeuwen. Beka had het bisdom Utrecht dui-
delijkk beschouwd als ondergeschikt aan het Hollandse graafschap. Volgens hem 
warenn zowel het graafschap als het bisdom in de Karolingische tijd ontstaan uit 
eenn 'oer-Hollamr, een gebied dat het hele Nederlandse rivierengebied besloeg, 
doorr hem 'Holdlandia' genoemd." Dit 'oer-Holland' bestond al in de Romeinse 
tijd:: toen - zo vertelde Beka in zijn in leiding- kwam een Romeinse consul ge-
naamdd Antonius, op de vlucht voor de tirannie van Nero, in Holdlandia aan, 
waarr hij de naar hemzelf genoemde hoofdstad Antonina stichtte, die later be-
kendd kwam te staan als Traiectum ofwel Utrecht. 

Bekaa ving het chronologische deel van zijn kroniek aan met de tijd van Wil-
librord.. Wat verderop bracht hij de Hollandse graven voor het eerst ten tone-
le.. Hierbij voer Beka op Egmonds kompas door de oorsprong van het Hollandse 
gravenhuiss te verfraaien met oude en hoge rechten en imposante genealogieën. 
Dee verdere geschiedenis van Holland en Utrecht werd door Beka verteld aan 
dee hand van de levens van de achtereenvolgende graven en bisschoppen, waar-
bijj  steeds de aanvangs- en eindjaren van ieders regering werden vermeld. De 
verwevenheidd van de lotgevallen van de bisschoppen en graven kreeg veel na-
druk.. Vaak werden de zaken daarbij door Beka voorgesteld vanuit het perspectief 
vann de Hollandse graven. Dit betekende bijvoorbeeld dat hij bij de beschrijving 
vann de veelvuldige, vaak gewapende confrontaties tussen het bisdom en het graaf-
schapp de rol van de bisschoppen doorgaans negatief beoordeelde. Die con-
frontatiess vonden ook in zijn eigen tijd regelmatig plaats: nog in het jaar 1345 
hadd graaf Willem IV (1337-1345) de stad Utrecht na een beleg smadelijk op de 
knieënn gedwongen. Beka droeg zijn kroniek daarom op aan zowel de bisschop 
Jann van Arkel (1342-1364) als de juist aangetreden Hollandse graaf Willem V 
(1346-1358).. In zijn dedicatie spoorde Beka de bisschop en de graaf aan de on-
derlingee vrede te bewaren, gezamenlijk de vreemde vijand te bestrijden en het 
Utrechtsee en Hollandse volk, dat volgens hem een gelijke oorsprong had, te ver-
enigen.'"' ' 

Beka'ss Hollandse invalshoek in een Hollands-Utrechtse kroniek werd over-
genomenn door zijn vele navolgers. De Bekabewerking uit het begin van de vijf-
tiendee eeuw door de Clerc uten laghen landen bijvoorbeeld, die misschien aan 
dee kanselarij van de Hollandse graaf heeft gewerkt, was net als Beka's kroniek 
opgedragenn aan graaf én bisschop. De Clerc hield de lezer voor: 'Ghi suit we-
tenn dat gestichte van Utrecht optie tii t mede Hollant was, uutgenomen Over-
yssel'.. De Clerc schonk het Utrechtse aandeel in deze gemeenschappelijke ge-
schiedeniss echter veel minder aandacht dan Beka had gedaan; zijn bewerking 
bestondd als het ware juist uit een weglating van de Utrechtse stof. Bovendien 
verdedigdee de Clerc fel de grafelijke belangen tegenover de Utrechtse machts-
pretenties,, de 'onrechtelicke ghiericheyt' van de bischoppen. Zijn kroniek ge-
noott tamelijk veel bekendheid; in een aantal van de Middelnederlandse Beka-

144 Beka, Chronographia, 9. 
155 Beka, Chronographia, 3. 
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handschriftenn waren de 'Hollandse' passages door de afschrijver zelfs geheel 
vervangenn door de kroniek van de Clerc.I6 Aurelius gebruikte de kroniek intensief 
bijj  het samenstellen van zijn Divisiekroniek.'7 

Eenn andere kroniek uit het begin van de \ijftiende eeuw die eveneens bekend 
staatt als een Bekabewerking is de Hollantsche cronike van Claes Heynenzoon 
aliass heraut Beyeren, de wapenkoning en kroniekschrijver van de Hollandse 
graaf.. Van dit werk zijn een Hollandse versie - opgedragen aan de graaf van Hol-
landd - en een Hollands-Utrechtse versie - opgedragen aan graaf én bisschop -
samengesteldd door de auteur. In de Hollandse, oudste versie ontbreekt de 
Utrechtsee stof uit Beka bijna geheel. In de Hollands-Utrechtse versie is een fi-
gurantenroll  voor de bisschoppen weggelegd, voor zover hun lotgevallen de ge-
schiedeniss van Holland kruisten: de kerstening door Willibrord en Bonifatius, 

166 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 298. 
177 Tilmans, Aurelius, 104-105; citaten uit de Clerc ibidem, 123 resp. 105. 
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dee vijandschap van bepaalde bisschoppen jegens de graven of juist hun steun 
-- waarvan eigenlijk alleen sprake was wanneer de bisschop verwant was aan het 
gravenhuis.. De graven werden door de heraut voortdurend op de voorgrond 
geplaatst,, en nergens werd geprobeerd het vijandige optreden van de bis-
schoppenn tegen de graven te rechtvaardigen.1* 

Viaa laat-middeleeirwse kronieken als die van de Clerc en van heraut Beyeren 
kwamm de Hollands-Utrechtse stof uit Beka, eventueel met een nóg meer versterkte 
pro-Hollandsee inkleuring, terecht in vroeg-humanistische geschiedwerken als 
dee Divisiekroniek, en uiteindelijk ook in het werk van vele tijdgenoten van Bu-
chelius.. In zijn commentaar bij de editie van Beka's kroniek wees Buchelius hier 
enn daar op de lange adem van vele op Beka teruggaande voorstellingen die de 
bisschoppenn zeer onwelgevallig waren of de oorsprong en wapenfeiten van de 
Hollandsee graven juist in een gunstig daglicht stelden. Zo probeerde Buchelius 
rechtt te doen aan de in zijn ogen zo belangrijke maar miskende rol die Utrecht 
enn de bisschoppen hadden gespeeld in het middeleeuwse verleden van de Ne-
derlanden,, om tegelijkertijd de arrogantie van de Hollandse laatkomers op het 
historischh toneel bloot te leggen. 

Bucheliuss schreef niet alleen een omvangrijk oudheidkundig notenapparaat bij 
dee kroniek van Beka, maar wilde ook een nieuwe teksteditie vervaardigen. Hij 
beschouwdee de door Suffridus Petrus voorbereide en in 1612 door Bernardus 
Furmeriuss uitgegeven Bekatekst terecht als flink bedorven. Suffridus Petrus had 
eenn handvol Bekahandschriften tot zijn beschikking gehad. Daarvan had hij het 
oudstee exemplaar, een eind-veertiende-eeuws handschrift, als basis gebruikt voor 
dee te bezorgen teksteditie. Dit handschrift ging echter terug op een ouder - niet 
bewaardd gebleven - afschrift van Beka's kroniek (tegenwoordig wel 'apograaf 
III '' genoemd) dat, zo hebben moderne historici vast weten te stellen, veel fou-
tenn bevat moet hebben. Daarnaast bezat Suffridus Petrus nog een tweede ma-
nuscript,, namelijk een zeer slordig afschrift van het eerdergenoemde eind-veer-
tiende-eeuwsee handschrift, waarbij hij niet heeft begrepen dat het één een ko-
piee van het ander was. Daarmee zal hij ten onrechte in de veronderstelling ver-
keerdd hebben dat de grote overeenkomst tussen beide handschriften een des 
tee betrouwbaarder tekstreconstructie opleverde.'' Dit alles resulteerde in een 
Beka-editiee vol fouten en foutjes, waar Buchelius zijn eigen verbeterde versie 
tegenoverr poogde te zetten. 

Buchelius'' zicht op de enorme omvang van de handschriftelijke overlevering 
vann Beka's kroniek kon het overzicht waarover wij tegenwoordig beschikken, 
mett onze openbare en goed geïndiceerde archieven en bibliotheken, natuur-
lij kk bij lange na niet benaderen. Vele Bekahandschriften waren in Buchelius' 
tijdd in particulier bezit en daarmee vaak onbekend of onbereikbaar. Zelf bezat 
Bucheliuss een vijftiende-eeuws handschrift van een geïnterpoleerde en ge-
continueerdee Latijnse Beka, dat hij in zijn editie uit 1643 steeds aanduidde als 

188 Verbij-Schillings, Brrltlvorming, 70-71, 120-121, 127, 131, 148-151. 
199 Zie over Sultridus Petrus, Bernardus Fm menus en hun Beka-editie: Brueh. 'Inleiding*, xii-xxvüi en xlvi-1. 
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'M.S.. metis' ('mijn manuscript').-" Hij zal ook inzage gehad hebben in het vijf-
tiende-eeuwsee handschrift uit het bezit van de Utrechtse kanunnik en geleer-
dee Lambertus van der Burch, dat in 1619 door Lap van Waveren werd verwor-
venn en waarvan de continuatie werd afgedrukt in Btichelius' editie.'' Voorts be-
zatt Scriverius een in de zestiende eeuw door Cornelis van Muiden vervaardigd 
handschrift,, dat hij in 1640, toen Btichelius hem vroeg alles wat hij over Beka 
hadd op te sturen, met annotaties naar Utrecht moet hebben gezonden; een aan-
tall  van die annotaties is namelijk opgenomen in de editie.~ 

Nuu was het niet zo dat Buchelius in de gelegenheid verkeerde om op basis 
vann betere Bekahandschriften een betrouwbaarder teksteditie te kunnen voor-
bereiden.. Hoewel hij dit zelf niet beseft kan hebben, gingen óók de door hem 
gebruiktee Bekahandschriften terug op de redelijk onbetrouwbare 'apograaf III'. ^ 
Bijj  het opsporen en verbeteren van corrupte plaatsen in Furmerius' editie heeft 
hijj  dan ook vaak een beroep moeten doen op zijn eigen 'gezond verstand' en 
antiquarischee expertise. In zijn editie ging Buchelius nergens expliciet in op de 
doorr hem gevolgde methode bij het opstellen van de Bekatekst. We kunnen er 
echterr van uitgaan dat Buchelius' uitgave niet bestond uit een weergave van de 
tekstt in zijn vijftiende-eeuwse Bekahandschrift of in de andere hem bekende 
handschriften,, maar op de tekst zoals die eerder door Furmerius was bezorgd. 
Dee varianten die Buchelius in de marginalia of in de noten aangaf waren dus 
-- zoals hier en daar ook expliciet door Buchelius werd aangegeven - varianten 
opp de bekende gedrukte tekst, die door Buchelius was gecontroleerd en ver-
beterdd aan de hand van zijn 'M.S. meus'. Daarbij besefte hij wel degelijk dat zijn 
'M.S.. meus' geïnterpoleerd was. Hij vergeleek dit 'M.S. metis' met andere ma-
nuscriptenn en slaagde er in om bepaalde passages in zijn eigen Bekahandschrift 
aann te wijzen als latere toevoegingen aan de oorspronkelijke kroniektekst, om-
datt die in de andere handschriften ontbraken. Waarschijnlijk waren het de exem-
plarenn van Lap van Waveren en Scriverius die hem het vergelijkingsmateriaal 
opleverden.211 Daarnaast vergeleek Buchelius de inhoud van de Latijnse kro-
niektekstt om dezelfde reden regelmatig met de inhoud van een Middelneder-
landsee Beka. Het handschrift met deze tekst, die hij 'Teutonica translatio anti-

200 Universiteitsbibliotheek l'trecht. ms. 783 Hist. lb; Bruch, 'Inleiding', xvi, schrijft dat hij dit handschrift juist 
niett heeft betrokken in zijn onderzoek naar de Latijnse Beka-handschriften, omdat hij het op grond van de vele 
interpolatiess beschouwt als een 'Uhronieon auctius'. 
211 Afgedrukt in loan ties de Beka canmtirus 1'l.trajerliuus, et Wilhelmus lleda ptaejiosilus Arnheinensis, eerste pagi-
nering,, 132-133. liet betreft het handschrift in de Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 785 Hist. 121; Bruch, 
'Inleiding',, xiv: nis. D3. Dit handschrift was door Lambertus van der Burch (hoogstwaai schijnlijk) eerder al uil-
geleendd aan [anus Dousa senior, samen met een Middelnederlandse Beka: zie Vermaseren, 'De werkzaamheid', 
54. . 
222 Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 784 Hist. 1 7: Bruch, 'Inleiding', xiii : ms. A4. Het verzoek aan Scrive-
riuss in Buchelius aan Scriverius, 14-HM (HO. 
233 Bruch, 'Inleiding', xii-xxvüi en xlvi-1. 
244 Ion unes de Beka ranimicus ritrajertinus, el Wilhelmus lleda praepositus Arnhemensis, eerste paginering, 39, noot 
gg (overeen lange, verdachte passage 'in meo U[odke]. M[anu].S[cripto].' ('in mijn handgeschreven codex') 
diee ontbrak 'in quibusdam exemplaribus Bekani Uhronici' ('in bepaalde exemplaren van de kroniek van Beka'); 
ibidem,, 41, noot i (over een verdachte passage in 'meus MS.' die ontbrak in een ander geschiedwerk dat Be-
ka'ss kroniek volgde, namelijk het Chronicon Magnum Belgicum). 
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qua'' of 'Paraphrastes Teutonicus' noemde, had hij kunnen inkijken in de 
Utrechtsee stadsbibliotheek.-' 

Inn een brief aan Pontanus uit 1634 of 1635 gaf Buchelius een kijkje in de keu-
kenn van zijn editietechniek. De Bekatekst zoals die door Furmerius is bezorgd, 
iss 'op iedere pagina' corrupt, waarschuwde Buchelius. Vervolgens ging hij in op 
eenn passage uit Beka's beschrijving van een oorlog tussen de graven van Hol-
landd en Gelre, die ook Pontanus verdacht was overgekomen: Dito comes (ielriae 
suissuis paullatim diffugientibus trans Mosam in equo rursatili relrocessit, 'Otto, graaf van 
Gelre,, heeft zich, terwijl de zijnen de één na de ander uiteenvluchtten, op een 
renpaardd over de Maas teruggetrokken'.-" In de wetenschap dat deze slag op de 
Vell  uwe werd gevoerd, vroegen Pontanus en Buchelius zich af waar genoemde 
Maass dan wel gelopen had moeten hebben. Daarom moest volgens Buchelius 
opp grond van de handschriften en van de ligging van de plaats van handeling 
'transs Nodam' worden gelezen. Tegenwoordig heette die plaats de Grebbeberg, 
schreeff  hij verder, maar op basis van door hem opgespoorde oude vrijgelei-
debrievenn en andere Utrechtse archiefstukken wist hij dat destijds deze plaats 
inderdaadd de 'Noda' werd genoemd. Buchelius' methode bestond hier dus uit 
driee onderdelen: de Bekatekst zoals uitgegeven door Furmerius werd getoetst 
aann het 'gezond verstand' (hier: een argument op basis van de geografie), aan 
dee handschriftelijke overlevering van Beka's kroniek, en aan extern bewijs-
materiaall  afkomstig uit de archieven. In zijn teksteditie nam Buchelius inder-
daadd 'Nodam' op - vaak noteerde hij in de marge van de gedrukte Bekatekst 
variantenn op basis van zijn Bekahandschrift, in dit geval bracht hij een veran-
deringg aan in de tekst zelf- en verantwoordde dit vervolgens in zijn notenap-
paraat.27 7 

Bucheliuss hield in zijn eigen exemplaar van Furmerius' editie aantekeningen 
bijj  ten behoeve van de toekomstige verbeterde tekstuitgave. Deze aantekenin-
genn zijn in de editie van 1643 echter niet consequent overgenomen, terwijl Bu-
cheliuss nog persoonlijk betrokken is geweest bij de opmaak van het aan Beka 
bestedee deel in deze uiteindelijk postuum verschenen uitgave. Dit kwam mede 
doordatt Buchelius' aandacht in de eerste plaats moet zijn uitgegaan naar de ver-
zorgingg van zijn oudheidkundige commentaar in het notenapparaat bij de Beka-
tekst.-''' Buchelius was zich zoals gezegd zeer wel bewust van de enorme invloed 
vann Beka's kroniek op de latere middeleeuwse én humanistische geschied-
schrijvingg over Holland en Utrecht. Hij was bijvoorbeeld ook in staat Beka-
bewerkingenn als de kroniek van de anonieme Clerc uten laghen landen als zo-

255 Joannes de Heku canoiürus Ultrajecthms, et Wilhelmus Heda praepositus Aniheinensis, eerste paginering, 6, noot 
b:: 'vetus Teutonica translatie) ante annos ducentos p.m. facta, quae M.S. extat in bihl. Trajectina' ('een oude 
[Neder-]]  Duitse vertaling, tweehonderd jaar geleden met de liand geschreven, welk handschrift in de Utrecht-
see bibliotheek aanwezig is'). 
266 Buchelius aan Pontanus, [ I 634/1635J. 
277 loannes delieka rarionicu.s Ultrajertinus, et Wilhelmus lied» praepositus Arnhemensis, eerste paginering, 61, noot 
b.. Bruch.de moderne uitgever van Beka, heelt eveneens 'Noda': /ie Beka, Chwnographia, 141 ('Otto comes Gel-
riee suis paulative [variant: paulatimj diffugientibus trans Nodam in equo cursatili retrocessit). De bijbehorende 
indexx op p. 369 bevat overigens geen verklaring van 'Noda'. 
288 Vergelijk Bruch, 'Inleiding', xlix4; zie ook hoofdstuk '2, p. 103. 
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qut t d e e 

danigg te identificeren. In 1621 wist hij, in een brief aan Scriverius, de onterechte 
toeschrijvingg door Lambertus van der Burch van deze kroniek aan Beka te ver
beteren.299 In zijn commentaar op de tekst van Beka deed hij regelmatig zijn be
klagg dat 'de hele Hollandse geschiedschrijving' bepaalde onverkwikkelijke voor
stellingenn van Beka kritiekloos had overgenomen. Dit besef van de enorme in
vloedd van Beka's werk was de belangrijkste reden voor Bnchelins' inspanningen 
omm de kroniek die reeds door Furmerius was uitgegeven, opnieuw te bezorgen. 
Hett ging Buchelius er niet in de eerste plaats om een nieuwe filologisch ver
antwoordee teksteditie te bezorgen; zijn doel was vooral om de stof die Beka bood, 
enn die terug te vinden was in zoveel andere geschiedwerken, te voorzien van zijn 
eigenn kritiek. 

Bijj het leveren van dit oudheidkundige commentaar bood de kroniek van 
Heda,, de vroeg-humanistische kritische verwerking van het 'Bekacomplex' uit 

299 Buchelius aan Scriverius, 4-4-1621. Lambertus van der Burch had op een handschrift van de kroniek van 
dee Clerc dat in zijn bezit was aangetekend: 'den Auctheur deser cronica is Joannes van der Beke' (geciteerd 
doorr Romein. Geschiedenis, 100). 

http://V-hifl.HoUand.DoulaF.Iib
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Utrechtsee hoek, als het ware een geschikte kapstok: reden waarom Buchelius 
-- overigens net als Furmerius vóór hem - de editie van de kronieken van Beka 
enn Heda combineerde. Wilhelmus Heda (ca. 1460-1525), een tijdgenoot van Au-
relius,, was in Utrecht deken van de Sint Janskerk en Domkanunnik en proost 
tee Arnhem. Tevens werkte hij als secretaris in dienst van Filips de Schone.*' In 
15211 droeg hij zijn bisschopskroniek op aan de Utrechtse geestelijkheid.11 Ooit 
wass hem, schreef Heda, door deze geestelijken opgedragen zoveel mogelijk ge-
tuigenissenn aangaande de geschiedenis van stad en kerk te vergaren in archie-
venn en bibliotheken en de 'daden en levens' van de bisschoppen te beschrijven.5-' 
Hedaa stond in zijn eigen tijd al bekend als geschiedvorser, en zijn kroniek be-
vatvat een overzicht van archeologische vondsten en afschriften van vele middel-
eeuwsee oorkonden. Bij zijn onderzoek in archieven en bibliotheken was Heda 
doorr zijn opdrachtgevers de assistentie van niet minder dan vier geestelijken 
toegewezen.3* * 

Hett was de bedoeling dat de kroniek - zo schreef Heda in zijn opdracht - in 
drukk zou verschijnen, maar het werk bleef ongepubliceerd en raakte via hand-
schriftenn bekend. Beka's kroniek was voor Heda een belangrijke bron,S4 maar 
zijnn voorstellingen werden door Heda veelal van forse kritiek voorzien. In te-
genstellingg tot Beka sympathiseerde Heda namelijk met de bisschoppen en mi-
nimaliseerdee hij de rol van de graven in zijn beschrijving van de geschiedenis 
vann het bisdom. 

Buchelius''  'Paradoxen' 

Wanneerr we op zoek zijn naar een samenhangende uiteenzetting door Buche-
liuss van zijn ideeën over het middeleeuwse verleden van Utrecht, Holland en om-
streken,, kunnen we het best zijn notenapparaat bij de editie van Beka en Heda 
vergelijkenn meteen aantal van zijn oudheidkundige briefverhandelingen. Rond 
hett jaar 1630 schreef Buchelius een uitgebreide verhandeling over de geschie-
deniss van de stad en het bisdom Utrecht, die zou worden uitgegeven door Jo-
hanness de Laet. In dezelfde tijd vervaardigde hij tevens zijn 'Diatribe de Dur-

300 Sterk, Philips van Bourgondir, 38 en 84. 
311 Kampiiiga, Opvattingen, xxii i schrijft dat Heda de opdracht tot het schrijven van deze kroniek in het bij-
zonderr was verleend door de geestelijkheid van het Domkapittel, maar dat blijk t niet uit de opdrarhtsbrief van 
Hedaa {Joannes de Beka canonicus Vltrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis, tweede paginering, 1-4). 
De/i-- dedicatie werd ondertekend in 1521; het laatste bericht dat genoteerd werd dooi Heda (althans volgens 
Buchelius'' editie) betrof de aanstelling van bisschop Hendrik II van Beieren (1524-1529). Een nadere studie 
naarr Heda en diens interessante geschiedwerk is niet voorhanden. 
322 Heda, loan nes de Beka canonicus l 'Itrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemrn.su, tweede paginering, 2. 
333 Over Heda's eerste archeologische inventaris van Romeinse inscripties: Bijvanck, Exrerpta Romana II , 10-
11.. Aurclius werd in 1515 getipt om contact met Heda op te nemen in verband met het vergaren van informa-
tiee over Romeinse archeologica in Holland, nog vóórdat Heda zijn eigen kroniek voltooid had: Tilmans, Aure-
lius.lius. 141. Over Heda's kroniek als oorkondenverzameling: Kampinga, Opvattingen, 19-20, 103. 
344 Bruch, 'Inleiding', xlvi: 'Wilhelmus Heda [...] heeft een geschiedenis der Utrechtse bisschoppen geschreven, 
waarbijj  hij Beke, voor zijn tijd nogal cruisen, grondig gebruikt; zijn w-erk is enigermate een uitgave van Beke-
f'ragmeiiten'. . 

http://Arnhemrn.su
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drechto'' over de oorsprong van de stad Dordrecht.13 Van deze laatste briefver-
handelingg maakte hij afschriften die hij aan verschillende geïnteresseerde cor-
respondentenn in Holland liet lezen. Verder zijn ervan Buchelius' hand nog twee 
uiteenzettingenn in briefvorm bewaard gebleven over de relatie tussen graaf Flo-
risris V en het bisdom.36 Bij lezing van deze verhandelingen en van andere brieven 
vann Buchelius blijkt dat zijn visie op de middeleeuwse geschiedenis van de Ne-
derlandenn in belangrijke mate was geïnspireerd door de bisschoppenkroniek van 
Heda,, en bovendien verder was verdiept door zelfstandig archiefonderzoek. Voor-
all  uit archiefstukken leidde hij af dat deze geschiedenis er wellicht heel anders 
uitzagg dan de Hollandse historiografische traditie wilde. Buchelius voerde de door 
hemm verzamelde bronnen aan om te bewijzen dat de bisschop van Utrecht oor-
spronkelijkk een keizerlijk leenman was geweest, en in die hoedanigheid had ge-
regeerdd over het grootste deel van de Nederlanden. In verband daarmee wilde 
Bucheliuss tevens aantonen dat het graafschap Holland pas laat in de Middel-
eeuwenn was uitgegroeid tot de omvang die het gewest in de zeventiende eeuw 
inmiddelss aangenomen had. Dit druiste recht in tegen de gangbare Hollandse 
interpretatiee van het verleden van de Nederlanden. Daarom noemde Scriverius 
Buchelius'' verhandelingen over de Utrechtse en Hollandse Middeleeuwen stee-
vastt Paradoxa tua ('uw Paradoxen'), de door Buchelius naar voren gebrachte, op-
merkelijkee stellingen, die zo botsten met de heersende mening.17 

Inn de voor De Laet geschreven briefverhandeling over de geschiedenis van de 
stadd Utrecht en het Sticht begon Buchelius zijn historisch overzicht met de op-
merking,, dat de bewoners van de Nederlandse gebieden ooit onder het gezag 
vann de Romeinen hadden gestaan, om daarna te worden onderworpen door Frie-
zen,, Franken en Noormannen. De Frankische vorsten hadden ondertussen de 
Angelsaksischee missionarissen gesteund bij hun bekeringswerk in de Lage Lan-
den,, schreef Buchelius. Om deze kerstening veilig te stellen werd aan de Ne-
derlandenn vervolgens een bisschop gegeven die daarop met de steun van de Fran-
kischee vorsten een priestercollege in Utrecht stichtte. In de daaropvolgende pe-
riodee werden aan de bisschop en zijn priestercollege door de koningen en kei-
zerss vele 'plaatsen, burchten, tollen, graafschappen, privileges, en bovendien 
immuniteiten'' gegeven, zodat de bisschoppen 'niet alleen leraren van het kei-
zerrijkk - zoals in het begin - maar ook rijksvorsten werden, van wie de onder-
danenn zich langzamerhand hebben verdeeld in twee provincies aan beide zij-
denn van de IJssel, en de één werd de Opper-, de ander de Nederprovincie ge-
noemd'.5**  Buchelius opperde hier dus dat de wereldlijke macht van de bis-

355 Buchelius aan De Laet, [1630]; Buchelius aan G.J. Vossius, [ca. 1630]. 
366 Buchelius aan n.n., [ca. 1600]; Buchelius aan n.n., [na 1612]. 
377 Scriverius aan Buchelius, 30-7-1631, [ 17]-7-1632 en 19-4-1635. Buchelius gebruikt*' deze term ook zelf bij 
hett benoemen van zijn eigen manuscripten, blijkens zijn brieven aan Pontanus, [6-7-1633] en [1636/1637] en 
aann Van Beverwijck, 7-3-1640. Eerder gebruikte Buchelius deze term ook om de inhoud van de (irrmanüi anti-
quavmquavm Philippus Cluverius te omschrijven: zie hoofdstuk fi, p. 230. 
388 Buchelius aan De Laet, [1630], fol. 125v: 'His multa concessa loca, castra, telonia, comitatus, privilegia in-
superr & immiinitates; ita ut non tantum doctores, ut ab initi o sed et principes Imperij herent: quorum subditi 
populii  in duas paulatim provintias cis et ultra Issalam abierunt, et haec superior, ili a inferior dicta fuit.' 
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schoppenn zich over het Over- en het Nedersticht had uitgestrekt. Nergens in 
zijnn verhandeling bracht hij onderscheid aan tussen de wereldlijke en de reli-
gieuzee macht van de bisschoppen. Hij vervolgde: 'Ondertussen genoten de bis-
schoppenn en de priestercolleges onbezorgd van hun goederen en giften, en on-
dernamenn ze geen enkele oorlog tegen hun buren, noch beslechtten ze ont-
stanee geschillen, tenzij ze steunden op de bevelen en de autoriteit van de kei-
zers'.1""  De bisschoppen opereerden in wereldlijke zaken aanvankelijk nog niet 
opp eigen gezag, beweerde Buchelius hier, maar stelden zich geheel afhankelijk 
opp van de keizers. Hier kwam pas verandering in toen ten gevolge van de inves-
tituurstrijdd de omstandigheden ingrijpend zouden wijzigen. 

Dezee oorspronkelijke status van rijksvorsten van de Utrechtse bisschoppen 
enn hun relatie tot de Roomse koningen en keizers was door de geschiedschrij-
verss maar al te vaak over het hoofd gezien, meende Buchelius: hij zou om deze 
redenn 'vele fabels uit de annalen' kunnen weerleggen, die betrekking hadden 
opp de oorlogen tussen de bisschoppen en hun buren, waaronder in de eerste 
plaatss de graven van Holland."' In zijn verhandeling voor De Laet, noch in zijn 
laterr uitgegeven commentaar op de kronieken van Beka en Heda, benoemde 
Bucheliuss de schrijvers van deze 'fabels'. Uit de editie uit 1643 wordt echter wel 
duidelijkk dat het hem om Hollandse geschiedschrijvers ging. Die hadden voort-
durendd - zo schreef Buchelius — aangenomen, dat de bisschoppen in de mid-
deleeuwsee Utrechts-Hollandse oorlogen geheel zelfstandig opereerden in de 
politiekk en op het slagveld, en bovendien de aanstichters van de strijd met de 
gravenn waren geweest. Dit begon bij Beka zelf. Op diens opmerking dat bisschop 
Willemm I geprobeerd had te profiteren van een machtsvacuüm in Holland ten 
tijdee van het aantreden van de jonge graafDirk Vi n 1061 om zichzelf het graaf1 

schapp toe te eigenen, reageerde Buchelius in zijn noten met een sneer: 'Hier 
begunstigtt de auteur zijn Hollanders al te veel'. Naar Buchelius' mening deed 
dezee bisschop slechts een poging het hem eerder ten onrechte afgetroggelde 
gebiedd terug te winnen." Een nog neteliger kwestie was de oorlog tussen bis-
schopp Adalbold en graaf Dirk II I in 1018. Beka had geschreven dat de bisschop 
eenn vijand van graaf Dirk met goederen in de buurt van Bodegraven had be-
gunstigdd en later, nadat Dirk deze tegenstrever had uitgeschakeld, op eigen hout-
jee 'een wrede oorlog' tegen de graaf en het volk van Holland had ondernomen.'-
Bucheliuss tekende hierbij aan dat de 'Hollandici annales', die dit verhaal met 
veell  omhaal oprakelden, het helemaal mis hadden.4S Heda's verslag van de ge-
beurtenissenn rond deze oorlog kwam min of meer overeen met het relaas van 
Beka.. Buchelius was er ontevreden over voor zover ook Heda de bisschop op 

399 Buchelius aan De Lat-1, [1630], fol, 1 2<ïr: 'Antistites interim et collegia sacerdotum bonis ac donationibus 
qnietee fruebantur, nee bella ulla suscipiebant contra vicinos, aut controversias exortas componebant, nisi Im-
peratorumm iussis ac auctoritate niterentur [...]'. 
400 Buchelius aan De l.aet, [1630], fol.I26r: 'multas annalium fabulas'. 
411 loannes de Beka canonüus Ultrajectinus, el Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis, eerste paginering, 42, noot 
b.:: 'Plus nimium hic auctor suis favet Hollandis'. 
422 Beka, Chronographia, 75 ('crudele bellum'), 77. 
433 loannes de Beka canonicus Ultrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis, eerste paginering, 38, noot d. 
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45.45. Kaart van hei Utrechtse bisdom tijdens de Middeleeuwen in Buchelius' uitgave van de kro
niekennieken van Beka en Heda. Koninklijke Bibliotheek Den Haag. 

eigenn initiatief had laten handelen. Adalbold, wierp Buchelius tegen, 'nam op 
keizerlijkkeizerlijk torfsamen met anderen de wapens op - hoewel het niet zijn eigen wa-
penss waren; gebeden en tranen zijn immers de wapens van bisschoppen, niet 
zwaardenn of lansen (zoals Ambrosius getuigt). Maar heel dit verhaal is obscuur 
enn verward, zowel bij onze als bij buitenlandse schrijvers'." Buchelius kon ech-
terr wel instemmen met Heda's uiteenzetting van de achterliggende oorzaken 
vann de strijd tussen Adalbold en Dirk. Heda ging namelijk net als hijzelf uit van 
eenn groot wereldlijk gezag van de bisschoppen over de Nederlandse territoria, 
datt steeds verder was teloorgegaan sinds het Karolingische rijk was uiteengevallen 
enn de landen van de bisschoppen door de Noormannen en vervolgens de gra-

444 loannes de Heku canonicus UUrajectinus, et Wilhelmus Hedapraepositus Arnhemensis, tweede paginering, 115. noot 
a:: '[...] Adelboldus [...] imperatorio praecepto arma cum aliis induit, quamvis non propria. Preces enim & la-
chrimaee sunt Episcoporum arma, Ambrosio teste, non gladii, aut hasrae. Omnis vero hacc narratio obscura Sc 
confusaa est, tam nostris qnam exteris scriptoribus'. Zie ook ibidem, 116, noot c. Ambrosius (vierde eeuw) was 
bisschopp van Milaan en schrijver van een verhandeling over bet gezag van de bisschop in geestelijke zaken te-
genoverr dat van de keizer in wereldlijke zaken. 
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venn van Holland waren ingenomen, louter en alleen volgens het recht van de 
sterksten,, aldus Heda en Buchelius.45 

Datt de bisschoppen niet de aanstichters, maar eerder de slachtoffers van de 
Hollands-Utrechtsee oorlogen waren geweest, hing volgens Buchelius dus samen 
mett de territoriale ontwikkeling van de Nederlanden in deze vroege tijd, die 
heell  anders moest zijn verlopen - zo stelde hij vast — dan het merendeel der Hol-
landsee geschiedschrijvers wel meende. In zijn voor De Laet geschreven ver-
handelingg over de Utrechtse stad en provincie ging hij hierop in. Nog vóór de 
tijdd van graaf Floris V strekte het gezag van de bisschop zich volgens Buchelius 
uitt over een groot gebied aan beide zijden van de IJssel. Zijn territorium om-
vattee toen ook gebieden in het latere Holland. Buchelius kon bewijzen voor de 
vroegeree uitgestrektheid van het bisschoppelijk gezag aanvoeren op grond van 
enkelee door hem opgedoken oude documenten, namelijk een stuk betreffen-
dee Hollands-Utrechtse broodwetten uit 1356 en twee Utrechtse vrijgeleidebrieven 
uitt een iets latere periode."1 

Inn brieven aan verschillende Hollandse correspondenten voerde Buchelius 
tenn bewijze bovendien nog een 'liber Camerae Ecclesiae Trajectensis' aan. Dit 
handschriftt bevatte een drie eeuwen oude lijst waarin de goederen van het 
Utrechtsee Domkapittel opgesomd stonden. Buchelius omschreef zijn bron als 
afkomstigg 'ex libro Camerae diet. Ecclesiae Traject., dat anders genoempt wert 
Liberr statutorum ecclesiae Tr. eertijts gecolligeert door H. Hugo Vuysting, ont-
rentt 300. jaeren geleden, dat noch alhier [=in Utrecht, S.L.] in pergameno ges-
crevenn bewaert wert'. Geduldig kopieerde Buchelius daarbij de lange lijst met 
namenn van in het latere graafschap liggende decanaten in zijn brieven aan Hol-
landsee geschiedkundigen als Pontanus: in de moderne spelling ging het om Rijn-
land,, Schouwen, Zuid-Beveland en Walcheren, Kennemerland, Westflinge, Be-
tuwe,, Holland, Gooi en Amstel.47 

Inn een brief aan Pontanus uit 1636 of 1637 en in zijn 'Diatribe de Durdrechto' 
werktee Buchelius dit gegeven nader uit. Het decanaat Holland moest volgens hem 
wordenn gesitueerd in de omgeving van Dordrecht, het mondingsgebied van de 
Merwede.. Dit had hij begrepen uit een bisschoppelijke oorkonde uit 1126, waar-
bijj  een kerk, geheten 'Tiezelineskercka', in 'Hollant' aan de Pieterskerk te Utrecht 
werdd geschonken. Dit oude Holland nu, het Merwede-eiland, werd door de 
Utrechtsee bisschop samen met de grafelijke titel geschonken aan een leenman, 
diee vanaf dat moment op grond van het 'clyentelare ius' ('leenrecht1) aan de bis-
schop,, zijn 'feudi dominus' ('leenheer1) was gebonden. In zijn verhandeling over 

455 Heda, loannes de Beka ranomcus lltrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis, tweede paginering, 
108-109. . 
466 Buchelius aan De Laet, [ I 630], lol. 127r-v. 
477 Buchelius aan Van Beverwijck, [00-4-1640]; Buchelius aan Pontanus, [1636/37]. Buchelius citeerde een 
fragmentt uit het dertiende-eeuwse statuutboek van het Utrechtse Domkapiiiel dat bekend staat als het Liber 
Camerae.. In dit boek waren bepalingen vastgelegd over het beheer van de kapittelgoederen en de levenswijze 
vann de kanunniken. Dit statuutboek was in 1342 herzien en uitgebreid door Hugo Wstinc (uitgegeven door Sa-
muell  Muller: zie Wstinc. Het rechtsboek van den Dom van Utrecht). V.r werden reeds in de veertiende eeuw vele af-
schriftenn van Wstinc s tekst gemaakt. Buchelius raadpleegde de versie van Wstinc; het door hem geciteerde frag-
mentt (ibidem, 62) was echter door Wstinc overgenomen uit het oudere Liber Camerae (Muller, 'Inleiding', xxi). 
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dee Utrechtse stad en provincie wees Buchelius erop dat blijkens de broodwet-
tenn uit 1356 de Hollandse graaf zich op dat moment nog steeds 'clyens' ('leen-
man')) van de bisschop noemde.18 Nadat na verloop van tijd de macht van deze 
vroegee graven was toegenomen, verzaakten zij hun leenplicht aan de bisschop. 
Zee gingen het Merwede-eiland als hun eigendom beschouwen en stelden er een 
toll  in; van daaruit breidden ze gewapenderhand hun gebied almaar verder uit. 
Hunn leenheren, de bisschoppelijke rijksvorsten, riepen hierop verschillende ma-
lenn de hulp van de keizers in. Deze probeerden - meestal zonder resultaat - door 
middell  van een militaire interventie de bisschoppelijke gebieden voor hun recht-
matigee leenheer terug te winnen. Daarom behoorden de Hollandse graven vol-
genss Buchelius beschouwd te worden als de aanstichters van de Hollands-Utrecht-
see oorlogen, en kregen de bisschoppen ten onrechte vaak een slechte pers.49 

Dee streeknaam Holland werd na verloop van tijd, volgens Buchelius in bo-
vengenoemdee brief aan Pontanus en in zijn 'Diatribe de Durdrechto', door de 
graaff  als verzamelnaam toegepast op de verschillende gebiedjes die hij, als leen-
mann van de bisschop of van de keizer, bestuurde. Buchelius merkte dan ook in 
zijnn brieven aan Scriverius op, dat de oudste munt en zegels van het graafschap 
pass rond het jaar 1200 verschenen waren.50 Met de leenplicht sprongen de gra-
venn volgens Buchelius flexibel om: 'wanneer over het keizerlijk recht getwist werd, 
dektenn [de graven] zich in op grond van hun leenmanschap van de bisschop, 
enn wanneer daarentegen de bisschop duidelijk in zijn recht stond, getuigden 
zee dat ze alleen de keizer als opperste heer van Holland erkenden.' '' 

All  met al stemde het beeld dat door Buchelius werd geschetst van de vroege ge-
schiedeniss van het Hollandse graafschap niet bepaald tot vrolijkheid: de toon werd 
immerss gezet door feodaal verraad, militair machtsvertoon en politieke intriges. 
Dee bisschoppen van Utrecht hadden hun aanvankelijke glansrol als rijksvorsten 
deelss door eigen optreden, deels door omstandigheden waar zij geen vat op kon-
denn hebben, niet weten te handhaven, meende Buchelius. De latere indrukwek-
kendee geschiedenis van het graafschap Holland had deze oude glansrol van het 
bisdomm volgens hem in de vergetelheid doen raken. 

Hett  bisdom en Flori s V 

Evenalss Scriverius heeft Buchelius zich uitgebreid beziggehouden met het le-
venn van Floris V, maar hij kwam tot een heel andere waardering van het leven 
vann deze graaf dan zijn Leidse collega. Buchelius was Scriverius wel behulpzaam 

488 Buchelius aan De Laet, [1630], fol. V>7r. 
499 Alles uitgebreid in Buchelius aan Pontanus, [1636/1637] en in Buchelius aan ( i j . Vossius, [ca. 1630], lol. 
122v-123rr ('C.lventelari iure' in Buchelius aan Pontanus; in Buchelius aan Vossius schreef" Buchelius 'elventelae 
iure'.. 'Feudi dominus' in Buchelius aan Vossius; in Buchelius aan Pontanus worden de bisschoppen 'patronos' 
genoemd). . 
500 Buchelius aan Scriverius, 16-8-1631. 
511 Buchelius aan G.J. Vossius, [ca. 1630], fol. 123r: '[.,.] cum de Imperiah iure decertaretur, Episcopi clyen-
telaa se protcgebant, et contra cum F.piscopo suurn ius apertum esset, Imperatorem se solummodo agnoscere 
utsupremumm Hollandiae dominum testabantur'. 
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doorr hem desgevraagd allerlei nieuwe genealogische gegevens over de moor-
denaarss van de graaf te sturen. Illustratief voor Buchelius' 'Floriskennis' - en 
voorr het grote belang Nan zijn 'schaduwarchieven' - is ook het feit, dat de in de 
twintigstee eeuw teruggevonden boedelinventaris van Floris' bezittingen uit 1297 
bewaardd is gebleven in een afschrift van zijn hand.'- Uit Buchelius' verhande-
lingenn wordt duidelijk wat voor hem het motief moet zijn geweest om zich in 
Floriss V te verdiepen. Naar zijn mening was namelijk vooral sinds het optreden 
vann deze graaf het territoriale en politieke overwicht van het graafschap Hol-
landd over het Utrechtse bisdom meer en meer toegenomen. In zijn verhande-
lingg over de stad en provincie Utrecht, geschreven voor De Uaet, merkte Bu-
cheliuss aangaande de middeleeuwse omtrek van het bisdom op dat zeker tot 
dee tijd van Floris V de Utrechtse 'Nederprovincie' veel groter was geweest dan 
inn de hele periode nadien. Floris V nam immers Amstelland, Waterland en het 
landd van Woerden ('Amstelandia, W^aterlandia, Woerdensis tractus') in bezit: 
'mett welk recht of onrecht is me nog niet geheel duidelijk1.'1 De oorspronke-
lijk ee grootsheid van het Utrechtse bisdom en, vergeleken daarbij, de late groei 
vann het graafschap werden door de geschiedschrijvers te vaak over het hoofd 
gezien,, meende Buchelius, en bovendien verdoezelden zij de dubieuze om-
standighedenn waaronder het graafschap in omvang was toegenomen. 

Inn dezelfde verhandeling kwam Buchelius als het ware terug op zijn op-
merkingg dat de rechtmatigheid van de grafelijke overname van de Utrechts-
II  lollandse grensgebieden hem nog niet duidelijk was, door op te merken dat 
zo'nn vijfti g jaar na de moord op Floris in een officieel document - namelijk 
hett stuk betreffende de eerdergenoemde broodwetten - de Hollandse graaf 
zichh openlijk een 'elyens' van de bisschop betoond had waar het ging om de 
lenenn van Amstel, van Woerden en van Cuyck. Ook in twee andere briefver-
handelingen,, beide onuitgegeven, ongedateerd en gericht aan onbekende per-
sonen,, heeft Buchelius zich over Floris' optreden jegens het bisdom uitgela-
ten.. Het 'Kort verhaal of discours belangende de conspiratie van Gerard van 
Velsen'' is na 1612 opgesteld, zo kan uit enkele literatuurverwijzingen worden 
opgemaakt.V ll Het betreft voornamelijk een verzameling notities over de mo-
tievenn van de moordenaars van Floris, met verwijzingen naar een aantal der-
tiende-eeuwsee oorkonden.'"' De tweede verhandeling gaf hij de titel 'Corte on-
dersoeckingee vande goederen van Aemstel ende Woerden'. Dit betrof een meer 
uitgewerktt relaas, waarin Buchelius een overzicht bood van de territoriale ge-
schiedeniss van het bisdom, waar de bisschoppen als 'vorsten des rijcx' had-

522 Het Utrechts Archief, ms. 319, fol. 21v. Afgebeeld in Hugenholt/,, Floris \\ afh. 2f>. Zie over deze hoedeliri-
venn ta ris ook Verkaik, De moord, 10. 
533 Buchelius aan De l.aet. | 1630], fbl. 127r.: 'quo inre quave iniuria nondum bene exploratum haheo'. 
544 Buchelius aan n.n., [na UU 2]. Het volledige opschrift luidde 'Kort verhaal of discours belangende de con-
spiratiee van Gerard van Velsen en sijn complicien vandien, ter oorsake soo particulieren, als publijquen die daar 
toee moveerden'. Buchelius verwees hierin naarScriverius' Ilesrhrijvinghevan nut iinlavien uit Kil 2 (p.3). Hij noem-
dee ook de naam 'Melis Stocke' (p.2); Scriverius publiceerde bij wijze van primeur de naam van Stoke pas in Ki l 4, 
ziee hoofdstuk 3, p. 142-143. 
555 Buchelius aan n.n. [na lo l2 ] , 8-11. 
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denn geregeerd tot de 'pauselicke tyrannie' daar voorgoed een einde aan had 
gemaakt/'" " 

InIn de eeuwen voorafgaand aan de tijd van Floris V hadden naburige potentaatjes 
reedss met list en geweld de bisschoppen allerlei gebied weten af te pakken, zo 
schreeff  Buchelius: de streek van 's-Hertogenbosch, Tiel en Bommel viel in han-
denn van de hertogen van Brabant, de Veluwe en de Betuwe in die van de graven 
vann Gelre, en een groot deel van Friesland werd ingenomen door de graven van 
Holland.. Het hoogtepunt, of vanuit Buchelius' perspectief gezien liever gezegd 
hett dieptepunt van deze ontwikkeling vond echter plaats na de moord op graaf 
Floriss V in het jaar 1296. Toen werden diens moordenaars, de heren Van Amstel 
enn Van Woerden, door de nieuwe Hollandse graaf op onrechtmatige wijze beroofd 
-- aldus Buchelius - van de landen die zij eigenlijk van de bisschop in leen hiel-
den.. Tot op dat moment had het Nedersticht zich nog uitgestrekt van de Noda 
(dee Grebbeberg) tot en met Bodegraven, liet Buchelius zien, en had het verder 
dee steden Woerden, Oudewater, Weesp, Muiden en Diemen omvat; allemaal plaat-
sen,, die sinds de veertiende eeuw buiten het grondgebied van het gewest Utrecht 
vielen.. Dat de inneming van de landen van de Van Amstels en Van Woerdens on-
rechtmatigg was geweest, wilde Buchelius bewijzen aan de hand van enkele vre-
desverdragenn en de eerdergenoemde Utrechtse vrijgeleidebrieven, die volgens 
hemm uitwezen dat nog in de veertiende eeuw de bisschop de jure de soevereiniteit 
overr deze gebieden had genoten. De laat-middeleeuwse Hollandse graven had-
denn geen ander recht gehad op deze landen van Woerden en Amstel dan het recht 
vann de sterksten, concludeerde Buchelius, aangezien de bisschoppen ooit door 
dee keizers met deze gebieden waren beleend. Hij kon excerpten toevoegen uit 
tweee tiende-eeuwse keizerlijke schenkingsoorkonden en andere archiefstukken 
diee volgens hem het bewijs leverden voor zijn stellingname. 

Hett  Hollands onthaal 

Buchelius'' correspondentie laat zien dat hij jarenlang, heel beleefd en gedul-
digg maar tegelijk uiterst gedreven en vasthoudend, heeft geprobeerd zijn over-
tuigingenn aangaande de vroegste geschiedenis van het Utrechtse bisdom ook 
bijj  Hollandse geschiedkundigen aan de man te brengen. Nu eens nam hij, na 
lezingg van een nieuw verschenen Hollandse publicatie, uit zichzelf pen en pa-
pierr ter hand en richtte zich tot de schrijver, soms direct, soms via een ge-
meenschappelijkee kennis. Dan weer ging hij desgevraagd in op Hollandse ver-
zoekenn om hulp bij de voorbereidingen van een geschiedwerk, en stuurde hij 
bronnenmateriaall  en eigen uiteenzettingen. Hier en daar is in Buchelius' cor-
respondentiee een heel concreet voorbeeld van de confrontatie tussen Buche-

566 Biidielius aan n.n., ka. 1600), fol. [lv-2r] . De volledige titd luidde: '(lorte ondersoeckinge vande goede-
renn van Aemstel ende Woerden, met wal tyiel ofte reeht die varide gestichte van l'credit mogen vet vreemt ofte 
affgetrokenn sijn' (Tol. 2v). In een passage over de gebeurtenissen rond het jaar I 300 (fol. 2i) merkte Buchelius 
opp dat die plaatsvonden 'tsedert ontrent 300 jaeren'. De tekst /on daarom rond 1600 geschreven kunnen zijn, 
indienn we de/e globale aanduiding tenminste letterlijk opvatten. 
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lius'' Utrechtse interpretatie en die van Hollandse geschiedschrijvers te vinden. 
Dezee voorbeelden vormen aanknopingspunten op basis waarvan de funda-
menteleree verschillen tussen Buchelius' Utrechtse en de Hollandse geschied-
schrijvingg blootgelegd kunnen worden. Zijn kritiek op de Hollandse geschied-
schrijvingg is hierboven al aan de orde gekomen. Hier zal aan de hand van de 
briefwisselingg worden ingegaan op enkele Hollandse reacties op Buchelius' 
ideeënn en kritiek. Wat namen de Hollanders die bij Buchelius te rade gingen 
tijdenss de voorbereidingen voor hun publicaties, van zijn ideeën over, en waar 
lagg voor hen de grens van het toelaatbare en het geloofwaardige? Het zal blij -
kenn dat de oude Buchelius in 1632, in zijn brief aan een nieuwsgierige Scrive-
riuss die hem weer eens om allerhande informatie had gevraagd, niet voor niets 
verzuchtte:: 'Mij n [afschriften uit mijn oudheden] heb ik aan meerdere perso-
nenn meegedeeld - dit doe ik graag -, maar ik weet niet, met wat voor vrucht. 
Voorzekerr heb ik van slechts enkelen welwillendheid ervaren.'57 

Monnikeniverk Monnikeniverk 

Inn 1628 verscheen voor de derde maal een beschrijving van Haarlem van de hand 
vann haar predikant Samuel Ampzing, de Beschrijvinge ende lof (Ier stad Haerlem in 
Holland.Holland. Dit werk had, zoals we eerder hebben gezien, een hoofdtekst in ver-
zen,, doorspekt met vele gegevens en citaten uit geschiedwerken en archief-
stukkenn die Ampzing veelal waren aangeleverd door Scriverius.™ Dadelijk na het 
verschijnenn van Beschryvinge ende lof der stad Haerlem schreef Buchelius Ampzing 
enkelee brieven waarin hij een aantal onvolkomenheden in diens boek besprak, 
enn zond hij aanvullend bronnenmateriaal. Dat was Ampzing welkom, want hij 
wass alweer bezig aan een volgende herziene editie van zijn stadsbeschrijving -
diee niet meer zou verschijnen, daar hij al in 1632 overleed. Ampzing schreef te-
rugg zeer dankbaar te zijn voor Buchelius' commentaar, 'ende verblijde mij ook 
buytenn onse Stad goede Heren te vinden, die de ere van onse Stad, ende be-
voorderingee van de waerheyd der Historie ons betreffende ter harten gaet.'*' 
Bucheliuss reageerde met de opmerking, dat hij Ampzing had geschreven met 
hett doel de vaderlandse geschiedschrijving in het algemeen te bevorderen, die 
naarr zijn smaak niet beperkt zou horen te zijn tot die van één Hollandse stad.fi" 

Mett datzelfde doel stuurde Buchelius Ampzing vervolgens een afschrift van 
dee volgens hemzelf oudste oorkonde die was uitgevaardigd en getekend door 
eenn graaf van Holland: 'Welke oorkonde ik voor een kleinood uit onze vroeg-
stee geschiedenis houd, omdat de waarheid omtrent de geschiedenis van dat tijd-
vakk zwaar te lijden heeft'.fi l Helaas vermeldde Buchelius hierbij niet, in welkjaar 

577 Buchelius aan Scriverius, 23-6-1632: 'Ego non uni tnea [ex antiquis meis descripta] communicavi [in de 
kantlijnn bijgeschreven: libens id facio], sed quo fnirtu ignoro. Certe paucorum benevolentiam sen tij' . 
588 Zie daarover hoofdstuk 4, p. 189-191. 
599 Ampzing aan Buchelius, 11-1 2-1630. 
600 Buchelius aan Ampzing, [25-12]-1630 (zie ook hoofdstuk 4, p. 191). 
611 Buchelius aan Ampzing, [25-12]-1630: 'Quod ego diploma ut kcimclion habeo antiquitatis nostrae, cum 
inn eius aevi historia Veritas maxime laboret*. 
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dee oorkonde was opgemaakt; misschien ging het om een privilege uit 1198, uit-
gevaardigdd door Dirk VIL' *  De reden om Ampzing dit afschrift te sturen, was 
datt deze in zijn stadsbeschrijving alle voorgaande Dirken en Florissen aange-
duidd had als dragers van de titel 'graaf van Holland'. Zijn relaas over de stich-
tingg van slot Brederode door graaf Arnulf - de derde graaf, zoon van Dirk II -
enn de bijbehorende citaten uit de kronieken die Johannes a Leydis en Reinier 
Snoyy rond het jaar 1500 hadden geschreven waren wat dit betreft illustratief. 
Hett lange citaat uit Leydis betrof Arnulfs schenking van slot Brederode, nabij 
Haarlem,, aan zijn zoon Sicco, die daarmee de vermeende grafelijke stamvader 
derr Brederodes werd.M Deze legende impliceerde bovendien dat Arnulf het be-
windd gevoerd zou hebben over een gebied dat al in de tiende eeuw de omtrek 
vann het latere graafschap Holland zou hebben aangenomen. Buchelius waar-
schuwdee Ampzing in zijn brief voor het grote aantal vervalsingen onder de do-
cumentenn over de eerste eeuwen van het Hollandse gravenhuis. Hij kwam Amp-
zingg wat tegemoet door toe te geven, dat er ongetwijfeld oudere grafelijke oor-
kondenn hadden bestaan dan het exemplaar waarvan hij nu een afschrift stuur-
de,, maar dit exemplaar was nu eenmaal het oudste, dat Buchelius - 'zo matig 
inn deze antiquarische worstelschool geverseerd' - met eigen ogen had mogen 
aanschouwenn en op betrouwbaarheid had kunnen beoordelen.64 Bronnen die 
dee vroegste geschiedenis van het graafschap Holland nog verder terug in de tijd 
plaatsen,, moesten zijn vervalst door leugenachtige en inhalige monniken. 

Datt tijdvak was immers zó vol slechtheid en bedrog, en verkeerde zozeer in opperste 
barbarijj  - het is werkelijk ongelooflijk - dat het de geestelijken toegestaan was te zeg-
genn en te doen wat ze maar wilden, als er maar uitzicht op voordeel lonkte. Vandaar 
datt er door de monniken vele mirakelen zijn verzonnen, en toen die niet genoeg wa-
renn zijn er, zonder enige angst voor de Lex Cornelia,1" valse schenkingsoorkonden ge-
fabriceerd,, waarvan ik eveneens voorbeelden heb gezien; maar net als spitsmuizen ver-
radenn ze zich onwillekeurig door hun spoor. Daarom moet dit soort geschriften met 
gezondd verstand beoordeeld worden. De zeden en gewoonten van iedere eeuw moe-
tenn worden onderzocht, want het grootste deel van de schrijvers is gewoon zich aan 
dee verwarring daarvan te bezondigen."" 

Dee vervalsers lieten sporen achter waaraan ze te herkennen waren, want meest-
all  sijpelde wel iets van de zeden en gewoonten van de eigen tijd door in hun 

622 Een oorkonde uit dit jaar komt namelijk voor in de voorafgaande brief van Ampzing aan Buchelius, 11-12-
1630;; of dit nu ook de voor Ampzing afgeschreven oorkonde was, is niet duidelijk. Tegenwoordig houden his-
toricii  het erop dat in 1101 de aanduiding 'graaf van Holland' {'comes de Hollant') voor het eerst in een do-
cumentt werd gebruikt, als de titel van Floris II die voorkwam onder de getuigen van een bisschoppelijke oor-
konde.. Zie De Boer, Boone en Hessing, Delta, 144. 
633 Ampzing, Reschrijvirigf mde lof, 16-17. 
644 Buchelius aan Ampzing, [25-12]-1630: 'sic mediocriter in hat palaestra Amiquaria versato'. 
655 Lex Cornelia: een Romeinse wet tegen vervalsingen. 
666 Buchelius aan Ampzing, [25-12]-1630: 'adeoquippe malitiosum et fraudnlentum erat istud aevum, in sum-
ma,, quod minim, barbarie, ut illis, qui sat ris praefecti erant, quidvis dicere et facere, modo lucri spes affulge-
ret.. licitum esset. Hint multa a Monachis conficta miracula, et cum ili a non sufficerenc, nullo legis Corneliae 
metu,, falsae donationes cusae sunt, quales itidem vidi, sed sese ut sorices suo inditio facile prodentes. Qnare 
sann o iuditio hoc genus scriptorum expendendum est; Mores et ritus cui usque seculi examinandi, in quorum 
confusionee maxima scribentium pars peccare solet'. 
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teksten.. H i e r m ee bood Buchelius als het ware een beknop te hand le id ing voor 
dee toepassing van de humanist ische fi lologische m e t h o de op de Neder landse, 
midde leeuwsee tekstoverlevering. 

Hett pr inc ip ië le wantrouwen van Buchel ius j egens de in het middeleeuwse 
kloosterr opgeste lde documenten, die zulke belangri jke b ronnen voor de vroeg-
stee geschiedenis van het Hol landse graafschap waren, werd gevoed door zijn 
Utrechtsee krit iek op de Hollandse geschiedschri jving enerzijds, en door zijn an-
t iquar ischee exper t ise en methodologische interesse anderzi jds. Ampzing kon 
zijnn m e n i ng niet geheel delen. Zijn an twoord werd door Buchel ius interessant 
genoegg bevonden om er een afschrift van op te n e m en in zijn br ievenboek. 

Ikk weet dat hetgeen uwe eerbiedwaardigheid in uw brie!" invoegt aangaande de on-
zorgvuldigheidd en, sterker nog, de kwade trouw van die kletskousen van Monniken, 
maarr al te waar is, en dat daarom hun geschriften behoedzaam, selectief en oordeel-
kundigg gebruikt moeten worden. Ik voor mij echter voer hun stukken en de Hollandse 
Kroniekk van de Haarlemmer Karmelietermonnik [Johannes a Levdis] nu en dan op 
eenn dusdanige manier aan, dat ik, door plaats, boek en hoofdstuk aan te geven, de 
geloofwaardigheidd bij de auteur laat; net zoals, naar ik merk, on/e grote [Hadrianus] 
Juniuss in zijn Batavia meer dan eens heeft gedaan. Echter, ik erken het gewicht van 
uww vaker gehoorde en ten /eerste gegronde waarschuwing, en sta er graag voor open."7 

Hiermeee was Buchelius' uiteenzetting over de onbetrouwbaarheid van de vroegste 
documentenn voorde geschiedenis van het graafschap Hol land en daarmee ook zijn 
commentaarr op Ampzings Beschrijving? eridefof (let-skulHfierlrm (waarbij hij overigens 
niett eens was ingegaan op Ampzings gebruik van Levdis' kroniek) afgedaan. On-
dankss het in de stadsbeschrijving regelmatig geventileerde wantrouwen van de steil-
calvinistischee predikant zélf jegens de geschiedschrijven de monniken,*  greep Amp-
zingg deze gelegenheid niet aan om met Buchelius tot een gedachtenwisseling over 
ditt onderwerp te komen. Hij beschouwde blijkens zijn antwoord op Buchelius' brief 
eenn belangrijk deel van de kloosterlijke documenten en geschiedwerken toch als 
betrouwbaar,, en borduurde kritiekloos voort op de Hollandse historiografische tra-
diti ee wanneer hij bijvoorbeeld de Brederodelegende opvoerde, geschraagd door 
citatenn uit de kronieken van Levdis en Snoy. Deze b ronnen heeft Ampzing kunnen 
vindenn in Scriverius' Beschrijving/w van out Hatavien uit 1614, waar echter tevens de 
aandachtt werd gevestigd op de onger i jmdheid van deze legende."'' Ampzing had 

677 Ampzing aan Buchelius, [begin 1031]: Quod dignitas tua de Monachorum rabulanmi incuria at potissi-
minnn mala tide uteris tuis inseiït, scio verissinium esse; ai proinde ipsorum sciïptis caute cum delectu ac iudi-
cioo uiendum. F.go vciosic nomiumquam ipsorum nionunienta & Chronicum Holl. Carmelhae Monarhi Haer-
lemensiss allego, ut expresso loco, libro, &Capite, fidem penes autorrm relinquam; quemadmodum & magnum 
illu mm Junium nostrum in Batavia sua non seniel fecisse compcrio. Communis tarnen & iustissimi tui moniti. & 
ponduss agnosco, & libentcr admitto'. Ampzing moet hiermee verwezen hebben naar zijn Beschrijving!- ende lof, 
16-17,, waar hij de passage aangaande de grafelijke afstamming dei Brederodes citeerde uit Levdis" kroniek en 
daarbijj  opmerkte dat dezelfde informatie in Hadrianus Junius' Batavia gevonden kon worden. 
688 .Amp/.ing, Beschnjvingeende lof,4]7. 'de levens van veel verdichte Santen, ende andere Historikens schijnen 
veeltijdss niets anders te wesen dan opgevvorpene leugens van ledige Monnicken' waaronder "t Monnickx-boek, 
vann LevdscheJan geschreven": daarbij in kantlijn: 'Magnus nugator' ("Grote beuzelaar'). 
699 Scriverius, Hesclnijvinghe vati out Batavini. eerste paginering, 88-91. Johannes a Levdis' kroniek wordt indi-
rectt geciteerd op basis van Bockenbergs kroniek, evenals in Ampzing, Beschrijving? ende lof, 16-1 7; bet citaat uil 
Snoyy aldaar op p. 18. 
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zijnn kritiek op de onbetrouwbare geschriften van de monniken niet geformuleerd 
inn de hoedanigheid van 'bronnenvorser', maar als predikant en in het kader van 
dee beschrijving van de Reformatie en de religieuze misstanden in de voorafgaan-
dee eeuwen aan het slot van zijn stadsbeschrijving. Aan de andere kant had ook Scri-
veriuss in zijn boek tii t 1614 de grafelijke titel van de vroegste graven en hun machts-
uitoefeningg over een gebied dat bij voorbaat al heel het latere Holland besloeg ge-
handhaafd.70 0 

Ampzingg liet Buchelius wel weten erg dankbaar te zijn voor het opsturen van het 
afschriftt van de grafelijke oorkonde: hij zou het in de volgende uitgave opnemen, 
schreeff  hij, 'of tenminste van het gebruik [daarvan] en ook van u een eervolle ver-
meldingg maken'.71 Een nogal lauwe reactie voor iemand, die volgens Buchelius van 
zo'nn kostbaar 'kleinood' als de oudste grafelijke oorkonde was voorzien. 

HetHet begin van Holland 

Johann van Beverwijck, de Dordtse stadsarts en schrijver van het bekende De schat 
derder gezondheid, correspondeerde al een tijdje met Buchelius toen hij in 1639 zijn 
plann opperde de geschiedenis van zijn woonplaats te beschrijven en daarbij Bu-
chelius'' hulp inriep. Van Beverwijck was een typisch voorbeeld van de ontwik-
kelde,, in literatuur, geschiedenis en oudheidkunde geïnteresseerde stedelijke 
functionaris,, die in een stadsbeschrijving de loftrompet zou steken over zijn woon-
plaats.. Van Beverwijck was in zijn geboortestad actief als raad, schepen en wees-
meesterr en trad verschillende malen op als afgevaardigde in de Statenverga-
dering;; tevens was hij betrokken bij de Dordtse Latijnse school. Hij droeg, zo-
alss zoveel zeventiende-eeuwse regenten, een wapenschild. Vooral over de ge-
neeskundee heeft hij veel gepubliceerd. Afgezien van twee werkjes die de strijd 
tegenn Spanje tot onderwerp hadden, was zijn Dordtse stadsbeschrijving eigen-
lij kk zijn enige werkelijk historische exercitie.7-

Bucheliuss liet Van Beverwijck wreten dat hij diens plannen voor de stadsbe-
schrijvingg dapper vond: Gerard Vossius en Wouter van Gouthoeven hadden zich 
ooitt hetzelfde voorgenomen, maar vooralsnog was er alleen een stadsbeschrij-
vïngg verschenen van de hand van Boxhorn, in diens Theatrum uit 1632.71 Bu-
cheliuss zond Van Beverwijck, in de hoop hem van dienst te zijn, niet alleen vele 
genealogischee en heraldische gegevens over Dordtse families, maar ook zijn zo-
genaamdee 'Diatribe de Durdrechto', de verhandeling die hij eerder al aan Vos-
sius,, Van Gouthoeven en Scriverius had laten lezen.71 

Watt ik vroeger omtrent Dordrecht heb verzameld stuur ik in afschrift naar u toe, maar 

ikk vrees dat het niet naar uw smaak is. U zult immers zeggen dat ik paradoxen verkondig; 

700 Scriverius, Besdirijxiinghe van out Batavien, eerst*.1 paginering, K8-91. 
711 Ampzing aan Buchelius, [begin 1631 ]: 'aut saltern & usus & tui quoque [...] Iionorifkam faciam mentio-

n tm '. . 
722 Van Beverwijck publiceerde ook werkjes over de zeeoorlog tussen Spanje en Nederland, vergeleken met 
diee tussen het oude Per/ië en Griekenland, en over het schrikbewind van Al va en de Opstand. 
733 Buchelius aan Van Beverwijck, [begin 1640]. 
744 Buchelius aan GJ. Vossius, [ca. 1630], fol.l2()r-124r. Zie ook hoofdstuk 4, p. 191-192. 
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maarr ik. denk dat die dingen waar zijn, hoezeer ze ook verhuld zijn door de duister-
niss des tijds.7" 

Vann Beverwijcks reactie op dit schrijven van Buchelius is helaas niet terugge-
vonden.. Op basis van Buchelius' eigen brieven en van Van Beverwijcks stads-
beschrijving,, die het volgende jaar inderdaad zou verschijnen, valt echter te ach-
terhalenn wat voor onthaal de 'Diatribe' bij de arts heeft gekregen. 

Dee kern van Buchelius' 'Diatribe' moet in feite koren op de molen van de 
Dordtenaarr zijn geweest. Buchelius beweerde dat de vroegste geschiedenis van 
hett graafschap Holland juist met deze stad in verband gebracht diende te wor-
den.. De streek rond Dordrecht droeg zijn oorspronkelijke naam en titel, 'graaf-
schapp van Holland', namelijk over aan het latere, zich van Zeeland tot Mieiand 
uitstrekkendee graafschap.76 Om deze veronderstelling te staven voerde hij in zijn 
brievenn aan Van Beverwijck 'de bewijsstukken aangaande het ware en alleroudste 
Holland'' aan: het eerdergenoemde Liber Camerae en de bisschopsoorkonde 
betreffendee Tiezelineskercka. 'Wanneer', besloot Buchelius zijn begeleidende 
briefjee bij de toegezonden 'Diatribe' bescheiden, 'deze wellicht al te anti-
quarischee zaken mochten bevallen, gebruik ze; zo niet, beschouwt u ze dan als 
afvall  en rommel.'77 Uit de titel van Van Beverwijcks stadsbeschrijving alleen al 
blijk tt dat Buchelius' idee en bronnenmateriaal op vruchtbare bodem zijn ge-
vallen.. In 1640 verscheen 7 Begin van Hollant in Dordrecht. En uit een brief van 
Bucheliuss uit april van dat jaar, vóór het verschijnen van de stadsbeschrijving, 
blijk tt dat Van Beverwijck hem om een uitgebreidere verwijzing naar het voor 
dee vroegste geschiedenis van Holland en Dordrecht zo belangrijke, door Bu-
cheliuss aangedragen bronnenmateriaal had gevraagd.7" Deze bronnen gaf Van 
Beverwijckk inderdaad een belangrijke plaats in zijn boek, waarbij hij overigens 
eenn gepast dankwoord aan Buchelius achterwege liet.7' 

Tochh blijk t uit dezelfde brief van Buchelius aan Van Beverwijck uit april 1640, 
enn uit Van Beverwijcks naderhand verschenen boek, dat er sprake was van me-
ningsverschillenn over enkele belangrijke onderwerpen uit de 'Diatribe'. In zijn 
brieff  schreef Buchelius: 'Wijders wat aengaet mijne voorgaande scryvens, dat U.E. 
daarr van bent discreperende, en is niet vreemt noch nieuw, quisque enim suo sen-
susu utitur, éf pleraque mortalium opinionibus constant [immers ieder heeft zijn me-
ning,, en de meeste stervelingen houden vast aan hun gevoelens].' Een belang-
rijkk punt dat Van Beverwijck niet zal hebben aangestaan was Buchelius' kritiek 
opp de gangbare overtuiging, dat Dordrecht de oudste stad van Holland was. Dit 
ideee stond uiteindelijk centraal in Van Beverwijcks boek. Buchelius had in zijn 

755 Buchelius aan Van Beverwijck. 7-3-1640: 'De Dordrechto quae olim collegi exscripta mitto, sed vereor, ut 
vestrii  sint saporis, paradoxa enim me loqui dices; at vera puto, quamvis aevi tenebris involuta'. 
766 Buchelius aan G.[. Vossius, [ca. 1630], fol.l22v-123r. 
777 Buchelius aan Van Beverwijck, 7-3-1640: 'De Hollandia vera & primitiva testimonia [..,] Si haec nimis for-
teann antiquaria placeant, mere, sin, vobis sint inter lejectanea & quisquilias'. 
788 Buchelius aan Van Beverwijck, [004-1640]. 
799 Van Beverwijck, ï Begin nan Hollant in Dordrecht, hoofdstuk 6, met de decanatenlijst op p. 104-105, de oor-
kondee op p. 10"). Heel hoofdstuk 6 handelt over de door Buchelius aangedragen kwestie van het oude graaf-
schapp Holland hij Dordrecht. 
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'Diatribe'' daarentegen gesteld dat Dordrecht deze reputatie te danken had aan 
hett feit dat het de belangrijkste stad was geweest van het oudste, nog kleine Hol-
landd en dat het op basis daarvan de eerste plaats in de Statenvergadering innam; 
hett was volgens hem niet zo, dat de stad werkelijk ouder was dan Vlaardingen, 
Rijnsburgg of Leiden.*0 In zijn brief aan Van Beverwijck ging Buchelius hier ech-
terr niet verder op in. Hij verdiepte zich in hun verschil van mening over de ety-
mologiee van Dordrecht. Van Beverwijck had blijkbaar aangenomen dat het woord 
'drecht'' - hij moet hierbij Kiliaans etymologische woordenboek hebben aange-
voerdd - 'stad' of, liever, 'gerecht' betekende; Buchelius schreef nu dat volgens 
hemm 'drecht' was ontleend aan het Latijnse 'traiectum', dat 'overzetveer' bete-
kende.811 Desondanks zou Van Beverwijck in 't Begin van Hollant in Dordrecht zijn 
eigenn interpretatie handhaven. Hij beweerde daar zelfs dat Dordrecht kwam van 
'Dorcs'' recht', lees 'Theodoricus' recht' of 'Dircks' recht'; en dat de oudste naam 
voorr de stad, die naar de mening van 'de hoogh-geleerde ende seer ervarene in 
dess Vaderlants outheyt, Mr. Arent van Bucchel' Durfort had geluid, kwam van 
'Dorcs'' fort', vernoemd naar haar stichter, graaf Dirk I. Vanaf het moment dat 
dezee versterkte nederzetting was uitgegroeid tot een echte stad waar de graven 
hunn gerecht hielden, werd de stad voortaan 'Dorcs' recht' genoemd, legde Van 
Beverwijckk uit.*2 Hoe ijverig Van Beverwijck ook naar verifieerbare gegevens en 
bronnenn mag hebben gezocht-hij had hiertoe bijvoorbeeld de rentmeester-ge-
neraall  van Holland geconsulteerd - hij kon de verleiding niet weerstaan zijn ge-
boortestadd op te sieren met een zo onwaarschijnlijke etymologie als deze/3 Dat 
hijj  zich hiermee op glad ijs begaf leek Van Beverwijck wel te beseffen: hij nam 
tott besluit van zijn etymologische uiteenzetting een slag om de arm, en verwees 
naarr Varro's uitspraak over de oncontroleerbaarheid van de naamkunde.84 Ety-
mologie,, of liever gezegd het onderdeel daarvan dat de naamkunde betrof, speel-
dee desalniettemin een belangrijke rol in zijn argumentatie, evenals in die van 
velee andere zeventiende-eeuwse geschiedschrijvers. Het was een symptoom van 
eenn vorm van historisch besef dat aan het optreden van belangrijke individuen 
eenn centrale rol in de geschiedenis toekende, en bijvoorbeeld het ontstaan van 
stedenn aan het optreden van stedenstichters toeschreef. Dit idee en pogingen 
tott uitwerking daarvan waren zeer wijdverbreid, en Buchelius en ook Scriverius 
spandenn zich in om oude en nieuwe etymologische exercities te bekritiseren, wan-
neerr zij die ongeloofwaardig vonden. 

800 Buchelius aan (i.J. Vosshis, [ca. 1630], fol.l23v-124r. Kritiek op de veronderstelde ouderdom van Dordrecht 
ookk in Buchelius aan Scriverius, 16-8-1631 en in Buchelius aan Pontanus, 7-11-1634 en [1636/1637]; in deze 
laatstee brief vergelijkt Buchelius Dordrecht met Haarlem, Leiden en Vlaardingen. 
811 Buchelius aan Van Beverwijck, [00-4-1640]. Het Etymologirum Teutoniro-Latinumvan Cornelis Kiliaan (Ki-
lianus)) was in 1599 verschenen in Antwerpen. Volgens Buchelius had Kiliaan zijn etymologie van [Dor-]drecht 
gebaseerdd op lladrianus funius' Batavia, 
822 Van Beverwijck, V Begin van Hollant in Dordrecht, 75-76 en 82; citaat op p. 75. Buchelius had in zijn 'Diatri-
be'' overigens niet Durfort vermeld, maar Durfurt: Buchelius aan ( i j . Vossius, [ca. 1630], fol.l21r-v. 
833 Cornelis van Beveren, de rentmeester-generaal, had Van Beverwijck meegedeeld dat hij geen spoor van een 
doorr Buchelius in verband met de etymologische kwestie naar voren gebracht riviertje 'de Dort' had kunnen vin-
denn in de oude documenten: 'F.nde wie beeft beter gelegentheyt gehadt om, na naerstigh ondersouck, sulex wel 
tee vinden, indien het maer te vinden ware geweest?' (Van Beverwijck, 't Begin van Dordrecht in Hollant, 79). 
844 Van Beverwijck, V Begin van Hollant in Dordrecht, 83-84. 



288 8 Hett rijk van de bisschop 

Aann het eind van de brief van Buchelius uit april 1640 wordt echter duidelijk 
datt er meer op het spel stond dan deze etymologische kwestie alleen. Buche-
liuss vatte daar zonder verder commentaar een heel principieel punt samen, als-
off  hij het nogmaals Van Beverwijck op het hart wenste te drukken: 

lekk nebbe geobserveert, dat de Bisschoppen ofte Stichtse noit Steden beleit [-bele-
gerd]]  , overwonnen, ende geruineert hebben, dan die daerse op pretendeerden, ende 
[die]]  de kercke rebel waren, alse men leest van Dordrecht, Isselstein, Muden, Neer-
den,, Oudewater, &c. 

Dee 'Diatribe' had in weinigg vleiende bewoordingen de stichting van de stad Dor-
drechtt verbonden aan de volgens Buchelius wederrechtelijke opkomst van po-
tentatenn als Dirk III . Van deze graaf zei Buchelius dat hij andermans landen, na-
melijkk het gebied van de Merwede dat aan de bisschoppen toebehoorde, had 
ingenomenn en met een tol had opgescheept, en zo 'als een gewelddadige in-
dringerr op eigen gezag de grondslagen van deze stad heeft gelegd.""3 Van Be-
verwijckk zou in zijn boek een geruststellender versie geven van de vroegste ge-
schiedeniss van zijn woonplaats. Volgens hem stonden de Hollandse dorpen en 
steden,, waaronder ook Dordrecht, aanvankelijk onder het gezag van afzonder-
lijk ee graaf]es die aangewezen werden door de standenvergadering: "T is seker, 
datt van alle oude tijden Hollandt Staets gewijs, gelijck huydensdaeghs, geregeert 
iss gheweest bij den Adel, ende de aensienlijckste uyt de Borgerij: dan werde in 
elckk deel door de gemeente een Hooft ofte Prince verkoren, om haer recht te 
doen,, dien sij daerom Grave, ofte Richter noemden.'*  De graven van het oud-
stee Holland bij Dordrecht wisten hun macht te vergroten door tollen en 'giften 
dess Keysers', en breidden zo hun territorium allengs uit/7 Over hoe dit in zijn 
werkk ging kon Van Beverwijck bij wijze van voorbeeld vermelden dat Amstelland 
inn 1297 aan de Hollandse graaf toeviel door de confiscatie van de goederen van 
Gijsbrechtt van Am stel, en Gouda door de versterving van de plaatselijke heren/" 
Bucheliuss daarentegen had in zijn 'Diatribe' juist willen wijzen op de grafelijke 
machtsusurpatiee in het Dordrechtse en op de daaropvolgende loochening van 
zowell  het bisschoppelijke als het keizerlijke leenheerschap in het oude Holland, 
Maasland,, Kennemerland, Westf linge en West-Friesland. Daarom hadden volgens 
hemm de Utrechtse bisschoppen meermalen een poging moeten doen, hun goe-
derenn - waaronder Dordrecht - van hun grafelijke 'cliënten' terug te vorderen/" 

VerdachteVerdachte oorkonden 

Aann het begin van de jaren dertig wisselden Scriverius en Buchelius een aantal 
zeerr lange brieven over de inhoud van Buchelius' antiquarische verzamelalbums. 

855 Buchelius aan GJ. Vossius, [ca. ICK-SO], tol. 122r: 'iia propria author iiate violentus invasor fiindanu-uta huius 
Opidii  iecit', 
866 Van Beverwïjck, 7 BfgiJi van Hollant in Dordrecht, 74. 
877 Ibidem, 106. 
888 Ibidem, 105-107. 
899 Buchelius aan GJ. Vossius, [ca. 1630], lol. 123v. 
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Scriveriuss had deze nu en dan mogen lenen en ontving desgevraagd ook af-
schriftenn van Buchelius' briefverhandelingen. Vele opmerkingen van Buchelius 
vervuldenn hem met grote bewondering voor de eruditie en kritiek van de Utrecht-
see geleerde, maar een aantal punten riepen wel vragen bij hem op. Hij ver-
wonderdee zich met name over Buchelius' constatering in diens 'Diatribe de Dur-
drechto'' dat een overmeestering door de Hollandse graaf Dirk II I van de plaats 
Dordrechtt ('Durdrecht' of 'Thuredrecht' geheten) en zijn omliggende landen 
dee aanleiding was geweest tot de Utrechts-Hollandse oorlogen in de elfde eeuw. 
Bovendienn had Buchelius deze grafelijke 'usurpatie' de reden genoemd waar-
omm Roomskoning Hendrik IV de stad Dordrecht en omringende landen in 1064 
blijkenss een oorkonde uit dat jaar weer had teruggegeven aan de rechtmatige 
leenheer,, bisschop Willem van Utrecht."0 Scriverius vroeg zich af: 

Maarr vanwaar staat het voor u vast dat de stad Dordrecht en het omliggende gewest 
doorr Keizer Hendrik aan Bisschop Willem van Utrecht is teruggegeven in 1064? Op 
grondd van een oorkonde, zult u zeggen. Maar voorwaar, ondervraag ik uw geweten: 
ziett die er authentiek uit? Denkt u niet dat daarin dingen voorkomen, die haar be-
trouwbaarheidd kunnen beschadigen? Onze [Marcus] Zuërius [Boxhorn] heeft in ie-
derr geval (op mijn aanraden, meen ik) in zijn Hollandse Theatrum niet geschroomd, 
diee oorkonde van valsheid te beschuldigen." 

Inn de kantlijn van Scriverius' brief tekende Buchelius aan, dat hij op diens vraag 
hadd geantwoord. Deze briefis helaas niet bewaard gebleven. Buchelius kwam ech-
terr op deze kwestie terug in zijn editie van de kroniek van Heda. De gewraakte 
oorkondee uit 1064 werd namelijk samen met nog een andere oorkonde uit het-
zelfdee jaar en van dezelfde strekking in extenso geciteerd door Heda, die, in te-
genstellingg tot Beka, wees op het recht van de bisschop op de door de Hollandse 
graaff  ingenomen gebieden rondom Dordrecht/'- In zijn notenapparaat merkte 
Bucheliuss over deze oorkonden op, dat Scriverius en Boxhorn ze als vervalsin-
genn beschouwden. Hij meende daar echter bij vast te kunnen stellen dat hun ar-
gumentenn niet zwaar genoeg wogen, ook al waren er punten in de oorkonden 
aann te wijzen die verdacht schenen. Toch hield hij het erop dat de stukken au-
thentiekk waren, aangezien beide oorkonden waren overgeleverd op perkament 
vann enige honderden jaren oud en in de Utrechtse archieven werden bewaard." 

Dee oorkonden waarover Scriverius en Buchelius de degens kruisten zijn nog al-
tijdd berucht. Een van beide oorkonden wordt tegenwoordig over het algemeen als 
eenn vervalsing beschouwd, de andere als authentiek. Men gaat ervan uit dat het 
falsumm in de twaalfde eeuw is vervaardigd naar het voorbeeld van het authentie-

900 Buchelius aan G.J. Vossius, (ca. 1630], fol.l2ür. en 122v. 
911 Scriverius aan Buchelius, [17J-7-1632: 'Caeterum, unde tihi coti.si.Ht Dordrechtum opiduin cum adjacent*1 

provinciaa per Imp. Herricuni Wilhelmo Kpiscopo Tr. restitutum anno 1064? Ex diplomate, inquies. Verum enim-
vero,, conscientiam tuam interrogo, videturne illud genuinum? Nonne in eo contineri putas, quae fidem eias 
sugillaree possint. Noster sane Suerius in Theatro Hollandico illud falsi (suasu, opinor, nostro) insimulare Veri-
tass non fait'. 
922 Heda, laan nes de Beka ranonicus Ultrajectinus, et Wilhelmus Heda pmepoütus Arnhemensü, tweede paginering, 
128-131. . 
933 hannes de Beka canonicus L'Urajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Ainhemensis, tweede paginering, 134, noot c. 

http://coti.si.Ht
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kee exemplaar. Volgens de echte oorkonde schonk Roomskoning Hendrik IV de 
grafelijkheidd van Dirk V (1061-1091) in Westflinge en bij de Rijn -inclusief de ab-
dijj  van Egmond - in april 1064 aan de kerk van Utrecht. Het falsum bevat een veel 
uitgebreideree beschrijving van de Hollandse plaatsen, streken en kerken die door 
Hendrikk IV aan de Utrechtse kerk werden gegeven en vermeldt bovendien dat deze 
goederenn ooit wederrechtelijk door graaf Dirk II I waren ingenomen.14 

Zoalss gezegd beschouwde Buchelius beide oorkonden als authentiek. Scriverius 
opp zijn beurt beoordeelde óók het exemplaar dat tegenwoordig zonder enige te-
rughoudendheidd als authentiek wordt beschouwd als een vervalsing, zo blijkt uit 
Buchelius'' opmerking over Scriverius in de editie van Heda's kroniek. De discus-
siee tussen de twee geleerden over dit bronnenvraagstuk was blijkbaar behoorlijk 
gepolemiseerd.. Een passage in de 'Toets-steen' bij de editie van het oude Goud-
see kroniekje maakt iets meer duidelijk over het standpunt van Scriverius. Hij schreef 
hierr dat hij het niet eens kon zijn met Buchelius, die in zijn notenapparaat bij de 
kroniekenn van Beka en Heda had gesteld dat de oorlogen tussen de Hollandse gra-
venn en de Utrechtse bisschoppen in de elfde eeuw niet door de bisschoppen wa-
renn uitgelokt, zoals Beka en andere Hollandse geschiedschrijvers wilden doen ge-
loven,, maar door de graven. Volgens de Utrechtse geleerde hadden de graven het 
bisdomm van zijn landen beroofd en werden zij om die reden beoorloogd door de 
leenheerr van de bisschoppen, de Duitse keizer. Scriverius refereerde aan Buche-
lius'' woorden in verband met een opmerking in het oude Goudse kroniekje, dat 
'Hollandtt in voorleeden üjde ghestaen heeft onder dat Bisdom'. Dit was een on-
aanvaardbaree voorstelling van zaken voor Scriverius, die maakte dat hij beide door 
Hedaa en Buchelius naar voren gebrachte keizersoorkonden verdacht vond. Hij wil-
dee nog wel toegeven dat de Hollandse graaf mogelijk ten koste van de bisschop 
eenn tol bij Dordrecht had ingesteld, maar hij verwierp uitdrukkelijk de suggestie 
vann de anonieme kroniekschrijver dat heel het latere Holland oorspronkelijk aan 
hett bisdom leenplichüg was geweest, hetgeen ook Buchelius' overtuiging was ge-
weest."55 In de beide oorkonden uit 1064 werd dtis een kwestie aangeroerd die Bu-
cheliuss nauw aan het hart lag, namelijk de soevereiniteit van de Utrechtse bis-
schoppenn in Holland. Zoals Scriverius' trots op de Hollandse Oudheid werd ge-
streeldd door de inscriptie Gens Batavorum, amici etfratres Romani Imperij, waardoor 
allee epigrafische vakkennis even naar de achtergrond gedwongen werd, bleef Bu-
cheliuss vasthouden aan de oorkonde waarin overduidelijk werd verkondigd dat 
dee vroegste Hollandse graven de usurpators van het rijk van de bisschop waren ge-
weest,, in weerwil van zijn eigen lessen over de sporen van oorkon denvervalsers aan 
Samuell  Ampzing. Het gedegen oudheidkundige bronnenonderzoek van Scrive-
riusrius en Buchelius leidde niet vanzelfsprekend tot een herziening van gangbare en 
gekoesterdee geschiedbeelden. Hun kritische instelling en hun antiquarische ex-
pertisee werden aangemoedigd, maar soms ook tegengehouden door hun wens om 
dee eigen geboortestreek op historische gronden te onderscheiden. 

944 Koch. Oorktmdenboek I, 162-167. nr. 85 (30 april 1064) en nr. 86 (2 mei 1064, het falsum). 
955 Scriverius, Hel oude Coulsche chnmycxken, 227-228: 'Dus verre Buchelius: Doch niet sonder reden houden 
Yvvv ons aen 't geene uyt Baldricus [van Nojon, auteur van een Kroniek van Kamerijk. en Atrecht] bvgebracht is'. 
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Bucheliuss en Scriverius hebben met hun oudheidkundige studiën belangrijke 
bijdragenn geleverd aan de ontwikkeling van het vak van de historicus. Beiden 
warenn betrokken bij de eerste uitgaven van middeleeuwse annalen en kronie-
ken,, en Scriverius maakte zich tevens verdienstelijk met zijn inventarisatie van 
archeologischee bronnen. Buchelius onderscheidde zichzelf ook nog eens op ba-
siss van zijn archiefkennis en zijn empirische veldwerk op het gebied van ar-
cheologie,, genealogie en heraldiek. Buchelius en Scriverius konden bogen op 
eenn door hun tijdgenoten ongeëvenaarde eruditie; hun werk stond in het te-
kenn van het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens en van het toetsen van 
dee betrouwbaarheid daarvan. Buchelius maakte van de editie van de kronieken 
vann Beka en Heda zijn levenswerk en bleef zijn collectie oudheidkundige ma-
nuscriptalbumss alsmaar perfectioneren en aanvullen met nieuwe data. Scrive-
riuss gaf zijn bronnenverzamelingen makkelijker in druk uit, maar stelde zijn le-
zerss in deze edities steeds weer nieuwe en verbeterde uitgaven in het vooruit-
zicht,, die vaak inderdaad verschenen. 

Scriveriuss gaf zelf te kennen dat hij met zijn inventarisatie van de archeolo-
gischee bronnen voor de Bataafs-Romeinse geschiedenis in Batavia illustrata en 
mett zijn diverse edities van verhalende geschiedwerken over het middeleeuw-
see graafschap Holland wilde voorzien in betrouwbare bronnenpublicaties voor 
eenn nieuwe bestudering van het klassieke en middeleeuwse verleden van zijn 
gewest.. Tegelijkertijd toonde hij met deze bronnenpublicaties aan dat het ge-
westt Holland kon bogen op een indrukwekkend verleden. De machtige en voor-
spoedigee positie van Holland in de Nederlandse Republiek gaf Hollandse ge-
schiedbeoefenaarss een grote mate van zelfverzekerdheid. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uitt het grote aantal Hollandse stadsbeschrijvingen dat gedurende de eerste helft 
vann de zeventiende eeuw verscheen en uit de triomfantelijke toon die daarin 
werdd aangeslagen, of uit het traktaat van Hugo de Groot over de vrijwel 'on-
heuglijke'' oudheid van de 'Hollandse1 Republiek. Zo voorzagen allerlei ge-
schiedbeoefenaarss het zeventiende-eeuwse Hollandse overwicht van een his-
torischee dimensie. Ook een oudheidkundig specialist als Scriverius, die zichzelf 
inn de voorwoorden en opdrachten bij zijn bronnenpublicaties uiteraard affi-
cheerdee als een kritische mythenjager, deelde in grote lijnen de onder zijn tijd-
genotenn gangbare visie op de oorsprong en ontwikkeling van het gewest Hol-
land.. Zijn magnum opus uil 1650, Principes Hollandiae, et Westfrisiae, een monu-
mentaall  uitgegeven bronnenboek met fragmenten uit de betrouwbaarste an-
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nalenn en kronieken voor de geschiedenis van de Hollandse graven, gaf bij-
voorbeeldd duidelijk blijk van de Hollandse vooringenomenheid over de eigen 
grootsheidd in heden én verleden. In dit bronnenboek werden de graven van 
Dirkk I tot en met Filips II voorgesteld als de vorsten van Holland, West-Friesland 
enn Zeeland, waardoor het territorium van het gewest Holland een ver terug-
gaandee anciënniteit werd toegeschreven. Uit Scriverius' andere bronnenpu-
blicatiess blijk t dat het grootse verleden van zijn gewest volgens hem terugging 
tott op de oude Bataven, die de vrije bondgenoten van Rome waren geweest en 
vann wie de verstedelijkte en aristocratische levenswijze als een voorafspiegeling 
konn worden beschouwd van die van de inwoners van de Nederlandse Republiek. 
Scriveriuss sloot zich zelfs aan bij de inhoud van Hugo de Groots traktaat, dat 
tegenwoordigg zo vaak als een politiek pamflet in plaats van als het product van 
eenn geschiedbeoefenaar wordt afgedaan, door daarbij een nieuw notenappa-
raatt te vervaardigen waarin hij De Groots stellingen met oudheidkundige ar-
gumentenn onderbouwde. 

Dee Utrechter Buchelius werkte vergeleken met Scriverius vanuit een defen-
sievee positie. Utrecht behoorde tot de Nederlandse landgewesten die niet deel-
denn in de economische voorspoed van Holland en - in mindere mate - de ove-
rigee kustgewesten, en die in de Staten-Generaal moesten onderdoen voor de 
machtigee positie van de Hollandse Staten en steden. Utrecht en het Sticht had-
denn hun politieke en culturele hoogtepunt allang achter de rug. De tastbare 
herinneringenn aan de middeleeuwse bloeiperiode weiden vanaf het einde van 
dee zestiende eeuw zelfs met vernietiging bedreigd; waar in Holland zowel de Ba-
tavenn als de oude graven in de zestiende en zeventiende eeuw vereerd werden 
inn dichtwerken, geleerde publicaties, schilderkunst en decoraties van publieke 
gebouwen,, dreigden in Utrecht in Buchelius' tijd vele kerken en kloosters af-
gebrokenn te worden. Buchelius' oudheidkunde stond in het teken van een stre-
venn naar herwaardering van Utrechts belangrijke historische ontwikkeling ge-
durendee de Middeleeuwen, de periode waarin volgens hem het bisdom Utrecht 
dee scepter zwaaide over de Nederlandse gewesten. Dit defensieve uitgangspunt 
maaktee dat Buchelius zijn bronnenkritiek en onderzoeksmethoden nog meer 
diendee aan te scherpen dan Scriverius, die zich kon aansluiten bij de over-
heersendee historiografische traditie. Waar het ging om de door de Hollanders 
zoo vereerde Bataafse Oudheid, benadrukte Buchelius op basis van een nieuwe 
lezingg van de klassieke literatuur en zelfstandig verricht archeologisch veldwerk 
juistt de politieke en militaire overheersing van de Romeinen in de Lage Lan-
den.. De 'inheemse' beschaafde geschiedenis ving volgens hem aan met de ker-
steningg van de Nederlanden en het ontstaan van het bisdom Utrecht. Met be-
hulpp van archiefonderzoek wilde hij aantonen dat men sinds de laat-middel-
eeuwsee geschiedschrijving de politieke en culturele betekenis van het Utrecht-
see bisdom gedurende de Middeleeuwen had onderschat. Zelf vertoonde hij daar-
bijj  echter de neiging om de betekenis van de bisschoppen als wereldlijke heer-
serss te overschatten. Buchelius' magnum opus, zijn editie van de Hollands-Utrecht-
see kronieken van Beka en Heda, toont duidelijk het defensieve karakter van zijn 
oudheidkunde:: anders dan Scriverius' Batavia illustrata of Principes betrof Bu-
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chelius'' hoofdwerk niet een bloemlezing uit de betrouwbaarste bronnen, maar 
veeleerr een antiquarische kritiek op de onbetrouwbaarheid van het invloedrijkste 
middeleeuwsee geschiedwerk over het Hollandse en Utrechtse verleden, de kro-
niekk van Beka. 

Bucheliuss en Scriverius waren zich wel bewust dat zij aan hun bronnenedi-
tiess en oudheidkundige annotaties niet de 'titel van Historicus', zoals Scriverius 
hett uitdrukte, konden ontlenen. Niettemin waren beide geleerden overtuigd 
vann de grote relevantie van hun oudheidkundige onderzoek voor de samenle-
vingg van de zestiende- en zeventiende-eeuwse Republiek. In hun voorwoorden 
aann de lezers en in Scriverius' dedicaties aan de Hollandse Staten motiveerden 
zijj  hun oudheidkunde en gaven zij aan dat zij hun eigen woonplaats of gewest 
opp historische gronden meenden te kunnen onderscheiden. Scriverius wilde 
aantonenn dat Hollands machtige positie in de zeventiende eeuw terugging op 
eenn overwicht over de aangrenzende streken tijdens de Oudheid en Middel-
eeuwen.. Buchelius probeerde voor de historische achtergrond van Utrecht res-
pectt af te dwingen binnen het grotere verband van de Nederlandse Republiek. 
Zoo leverden deze twee geleerden oudheidkundige argumenten voor het loka-
lee en regionale zelfbewustzijn dat binnen de Republiek der Verenigde Neder-
landenn de toon aangaf. Hun 'gewestelijke patriottisme' is enigszins in verband 
tee brengen met hun persoonlijke levensloop. De aristocratische, rentenieren-
dee burger Scriverius was in zeker opzicht een typische vertegenwoordiger van 
hett in macht en welvaart bloeiende gewest Holland, dat een voor de omringende 
gewestenn niet te evenaren politieke en economische positie binnen de Neder-
landsee Republiek innam, maar in de conservatieve denkwereld van de zeven-
tiendee eeuw wel kon worden aangesproken op zijn 'nieuwigheid'. Buchelius, 
mett zijn dubieuze adellijke afkomst en zijn in zijn jonge jaren tegen wil en dank 
aangenomenn burgermansbestaan als advocaat, kan dan worden beschouwd als 
vertegenwoordigerr van het sinds de Reformatie en de vestiging van de Repu-
bliekk in macht en aanzien uitgespeelde Utrecht, waar voorheen de adel en de 
katholiekee kerk veel meer dan in andere Noord-Nederlandse gewesten de toon 
haddenn aangegeven. Als goede humanisten brachten Buchelius en Scriverius 
inn hun geleerde geschriften en polemieken een politiek engagement en va-
derlandsliefdee tegenover hun geboortegrond tot uitdrukking. Als oudheid-
kundigenn zochten zij hun ammunitie in archeologische vondsten, oude ar-
chiefstukkenn en middeleeuwse annalen en kronieken. 





Bijlagee 1 
EenEen voorbeeld van de editie van Barlandus in 
Scriverius''BataviaScriverius''Batavia illustrata 

onderst reept:: uit Bar landus ed. 1520 en ed. 1584 
cursief:: uit Bar landus ed. 1584 
vetdruk:: van Scriverius zelf 

BataviaBatavia illustrata, tweede paginer ing, 5: 

Caroluss cognomento Calvus a), Romanus Imperator. 8c Galliarum Rex. q u um audisset Hol-
landiamm Imperator iam terram a Danis. qui Trajectum incolebant. vi bellica foedari, b)\oz 
anniss octavi Ponüficis rogatu. Pr incipatum ejus contul it Theoderico1 cuidam Sigisberti Aqui-
tanifilio,tanifilio, TroJani sanguinis viro, anno DCCC LXIII, ut Annates t radunt. Is confestim arma-
taa m a nu Hol landiam Jngressus. Frisios compescuit p r imum. Deinde, quum invidere coe-
pissentt ij populi tam longam c) Theoderico cum finitimis pacem. eum provincia ejecerunt. 
Ejectuss confugit ad un icum 8c prompt iss imum subsidium d) Carolum Calvum Imperato-
rem.. Cujus i terum opera non ita mul to post in Hol land iam e) reductus. de iis. qui conju-
rationiss auctores fuerant. suppl ic ium sumere non distulit. Obijt mor tem jam senio confec-
tus,tus, anno init i Principatus quadragesimo. relicta uxore Gena, nobili femina. Peperit ei haec 
Theodericum,, qui paterni Comitatus haeres postea fuit. Ambo 8c Theodericus &  Gena sê  
pultii  Egmondae. 

Gevolgdd door een subscriptum: 

Hi ee Comes Theodericus accepit etiam2 ex donatione Ludovici Germanorum Regis Ludovici Pijfili) 
annoanno 868 Zelandiam: unde quum Dani, Wüti, & Slavi (qui turn praeerant Dordraco & Traiecto) no
vumvum Principem deturbare conarentur, praefectus est militiae Lupoldus, alter Suevorum Comitum Jilius, 
quiqui re prospere gesta, sedibusque inibi constitutis, iüustribus Borsalis ortum dedit, ut vulgo creditur . 

I nn de marge de b i jbehorende 'zi jnoten': 

a)) Ludovici Pij  Caesaris filius &  Caroli Magni nepos 
b)AA  quo Carolus etiam Calvus inunctus memoratur [i n Bar landus 1584 werd hierbij een 'ster-

noot'' gebruikt] 
c)) Theoder icus a Frisiis Hol landiae eiectus [i n Barlandus 1520 weergeven als marginale, 

niett als noot; in Bar landus 1584 werd een 'kruisnoot' gebruikt] 
d)) Quem Principem sibi adhuc iuvenis fortiter agendo amicitia éf familiaritate devinxerat [i n Bar-

landuss 1584 werd hierbij een 'sternoot' gebruikt] 
e)) Theoder icus in Hol landiam reductus [i n Bar landus 1520 weergeven als marginale, niet 

alss noot; in Barlandus 1584 werd een 's ternoot' gebruikt] 

11 Barlandus 1520 en 1584 hebben hier: Theodorico. 
22 Barlandus 1584 heeft hier: Accepit is etiam. 



Bijlagee 2 
EenEen voorbeeld van de bewerking van de 
DivisiekroniekDivisiekroniek in Scriverius' Beschrijvinghe van out 
Batavien Batavien 

BeschrijvingheBeschrijvinghe van out Batavien, 316 (het onderstreepte is ontleend aan Aurelius): 

'Midlertijdt,, int jaer MCCLXVIII . als Graeff Floris noch jonck was, worden uyt groote ver-
rnetelheydd de Kermers. met de West-Friesen ende Waterlanders, ende de Gemeente vanden 
Landee te rade, alle de Edelen ende machtichsten wei-geboren Mannen uyt den Lande ende 
Stichtee van Utrecht te verdrijven: Ende hebben met grooter verwoedtheydt vele Sloten. Bur-
ghen.. Casteelen ende Huysen der Edelen ter neder gheworpen. De Ridderschap ende Ede-
lenn vanden Lande, dit onweder so veel moghelick was ontgaende, hebben haer teghen dit 
rasendee volck binnen der stede van Haerlem sterck gemaeckt ende ghebercht. Dan dit on-
ghetemdee volck het gheheele landt doorloopende, ende schendende al watse onder wege 
vonden,, hebben, in Aemsterland ghekomen zijnde. Heer Gijsbrecht van Aemstel daer toe 
ghebrocht,, dat hij hem als, Hooftman ende Gapiteyn van haer liet ghebruycken: ende ghe-
noechsaemm gedwongen zijnde van de noodt een deucht te maken, trock hij met haer int Sticht 
vann Utrecht: eerst het Slot te Vredeland. daer nae de Stad Utrecht selff belegghende.' 

Aurelius,, Die cronycke van Hollandt, fol. CLXXVII r (het onderstreepte is door Scriverius over-
genomen): : 

'Indenn iare ons heren MCC ende LXVII I worde een wonderlic teiken inder lucht gesien, 
wantt daer openbaerde vele gewapende mannen, vechtende tegen malcander gelikerwijs 
alss in een strijt naden welken een grote droefheit gevolget is, want dye gemeente vanden 
landenn hem seer verhieven ende op gestaen sijn tegen die edelen ende wel geboren man-
nenn Ende also grave florijs noch ionck was, so sijn die kermers op gestaen tegen den ede-
lenn ende hebben wt groter vermetelheit vele sloten burgen castelen ende huysen der ede-
lenn mit groter verwoetheit neder geworpen ende verdestrueert Ende die edele mannen rid-
derenn ende knechten zijn gecomen ende hebben hem gebercht in die stede van haerlem. 
opp dat si aldaer dat verwoede ende ongetemde volck stoutelicken mochten wederstaen. Dye 
kermerss worden te rade dat si alle die edelen wte landen, ende stichte van wtrecht verdri-
venn wouden ende hoer sloten ende castelen ter neder geworpen ende al dat sticht van wtrecht 
alss gemeen volc maken. Ende mit desen verwoesten volc hebben hem starckelicken die west-
vriesenn verbonden. Ende die waterlanders mit sommige andere sijn dair mede toe geval-
len,, also dat si een groot swaer machtich volc van wapenen hebben vergadert, ende zijnde 
gecomenn in aemsterlant here ghijsbrecht van aemstel an merckende dat hi dit grote swa-
ree volc van wapenen niet wederstaen en mochte, heeft hem wiselic ende cloeckelic hera-
ten,, ende heeft enen vasten vrede mit hem luyden gemaect, ende heeft hem geloeft ende 
gesworenn hout ende trouwe tewesen ende hebben hem gecoren ende genomen tot enen 
hooftman,, ende cappetein. ende heeft hem mit sinen luyden van wapenen verselt mit dat 
onghetemdee volc, ende wilt gediet Ende als hi dus een overste was geworden van also veel 
volcss docht hi ter neder te werpen, alle die sloten ende castelen zijnre vianden inden stich-
tee van wtrecht geseten. ende is mit al dit volc getogen voir dat slot te vredelant [...].' 



Bijlagee 3 
CorrespondentieCorrespondentie van Buchelius en Scriverius 

Opmerkingenn vooraf 

-**  De brieven geschreven door Buchelius of Scriverius zijn met vetdruk aangegeven. 
"**  Een (gedeeltelijk) onbekende datering wordt aangegeven met 00 of 0000; wanneer een 

ontbrekendee datering door mij is gereconstrueerd, wordt dat aangegeven met vierkante 
haken.. Wanneer oude stijl door mij is omgerekend naar nieuwe stijl om de volgorde van 
eenn bepaalde briefwisselingjuist te reconstrueren, is dit door mij ter plekke verantwoord. 

•++ Het incipit betreft de eerste vijf woorden van de brief. Vaak gebruikte intro's (zoals de 
frasee 'Clarissime doctissimeque domine Scriveri') zijn echter weggelaten wanneer dat 
hett onderscheid tussen de verschillende brieven ten goede kwam; daarom begint het 
incipitt soms niet met een hoofdletter of bevat het de aanduiding '[ . . . ] ' om de weggela
tenn frase te verantwoorden. Indien het incipit niet is overgeleverd (omdat het begin van 
dee brief is verdwenen of omdat de briefin regestvorm bewaard is gebleven) wordt dat 
aangegevenn met . 

->> Bij iedere brief wordt vermeld in welke handschriften en/of briefuitgaven dit exemplaar 
iss aangetroffen, en in welke staat. De terminologie voor de staat van de briefis afgekort, 
evenalss de namen van archieven, bibliotheken en briefuitgaven. De afkortingen zijn te
rugg te vinden in de legenda hieronder. De in deze bijlage vermelde handschriften en 
briefuitgavenn zijn niet opgenomen in de lijsten van drukken en handschriften betreffende 
Arnolduss Buchelius en Petrus Scriverius, die volgen op deze bijlage. 

->> Geschriften met uitsluitend gedichten zijn niet aangemerkt als brieven en derhalve niet 
opgenomen. . 

Afkortinge n n 

Correspondenten: Correspondenten: 
BB Buchelius, Arnoldus 
SS Scriverius, Petrus 

StaatStaat van de brief: 

Drr Druk 

KJJ Klad 

Kopp Kopie 

Orr Origineel 
Regg Regest 
s.1.. zonder plaats van afzender 
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VindplaatsenVindplaatsen van handschriften: 

AYKK Archiefdienst voo rKennemer land, Haar lem 

BLI .. British Library, Londen 

BIX )) Bodleian Library, Oxford 

BNPP Bib l io thèque Nationale, Parijs 

BSBMM Bayerische Staatsbibliothek, M ü n e h en 

BVBBBB Bibl iotheek Verening ter Behart ig ing Belangen des Boekhandels, Amsterdam 

GAAA Gemeentearchief, Amsterdam 

GAI )) Gemeentearchief, Delft 

GBRR Gemeentebib l io theek, Rot terdam 

HAB WW H e r / og August Bibliothek, Wolfenbüttel 

H l ' AA Het 1'irecht.s Archief, Utrecht 

KBB Koninkli jk e Bibliotheek, Den Haag 

LPLLL Lambeth Palace Library, Londen 

PBKK Provinciale Bibliotheek Friesland, Leeuwarden 

RAA O Rijksarchief Overijssel, Zwolle 

RBMWW Rijksmuseum van het Boek Meermanno-West reen ianum, Den Haag 

SII  BH Staats- und l.'niversitat.sbibliothek, H a m b u rg 

L'BAA Universiteitsbibl iotheek, Amsterdam 

UBLL Universiteitsbibl iotheek, Leiden 

UBYII  Universitatsbibliothek, Münehen 

UB l '' Universiteitsbibl iotheek, Utrecht 

VHFAA Van Hoogst ra ten familiearchief, in privébe/.it van de heer J.S.F, van Hoogstraten 

VIFAA Van I t tersum familiearchief, in het Rijksarchief Overijssel, Zwolle 

Briefuitgaven: Briefuitgaven: 

AA K A rch ie f Kerkgesch ieden is 

Alr iatuss AJciatus, A., Tmctatus / . . . /; S\lloge epistolarum [...] (1708) 

Amp/. ingg Ampzing, S., Beschnjvinge ende lof [...] (Haar lem 1628) 

Barlaeuss Barlaeus, Epistolarum Liher [...] (1667) 

BMGNBMGN Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 

Boxhornn Boxhorn, M.Z., Epistolaeet poemata (1662) 

Brant iuss Brant ius, G., Epistolae {...] virorum (1715) 

Burmann Burn ian, P., Sylloges epistolarum [...} (5 dln; Leiden 1727) 

Colomesiuss Colomesius, Vossii[...] epistolae l\ (Londen 1690) 

Emmiuss Emmius, U., Briefwechsel des Ubho Emmius, H. Brugmans en F. Wachter, ed. (2 dln; Au-

r i c h / D enn Haag 1911-1923) 

Grot iuss Grot ius, H., Briefwisseling nan Hugo Grotius, P.C. Molhuysen, ed. (2 dln; 's-Gravenha-

gee 1928-1936), B.L.Meulenbroek, ed. (dl 3-11, 's-Gravenhage 1961-1981) en P.P. Wit-

kam,, ed. (dl 12, Assen 1986) 

Hoogenwerfff  Hoogenwerff, G.J., Res IHctoriae V (1887) 

H o l m ann Era. et Joa. Holomanwum {...] epistolae (Amsterdam 1750) 

Huygenss Huygens, C, De briefwisseling van Constantijn Huygens f..]. J.A. Worp ed. (6 dln; 's-Gra-

venhagee 1911-1917) 

Kleerkoperr Kleerkoper, De BoekhandelW (Den Haag 1916) 

Lipsiuss A Lipsius.J., Centuriaeepistolarum (Antwerpen 1637) 

Lipsiuss B Lipsius, J., Epistolarum {...] decades (Harderwi jk 1621) 

Lipsiuss C Lipsius, J., Notae in Martialem (Leiden 1619) 

Mcel iuss Meel ius,J.G., Insignium virorum epistolae selfc toe {...} (1701) 

Mat thaeuss Matthaeus, A., Veteris aevi analecta [...] (10 dln; Leiden 1698-1710) 

OHOH Oud Holland 

Pontanuss Pontanus,J.L, Brieven van en aan Pontanus, 1595-1639, P.N. van Doorninck en P.C. Mol-

huysen,, ed. (Haarlem 1909) 

Scriveriuss A Scriverius, P., Elavii Vegetii (Leiden 1607) 

Scriveriuss B Scriverius, P., (Collectanea [...] tragicorum (Le iden 1620) 

Vossiuss Vossius, G.J., Opera [...] diversa IV (Amsterdam 1699) 
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I .. T e r u g g e v o n d en c o r r e s p o n d e n t ie van A r n o l d u s B u c h e l i us 

(b r i evenn g e w i s s e ld van 1585 tot en m et 1641) 

C O R R E S P O N D E NT T 

AFZENDERR (PLAATS VAN* AFZENIIKR) DATUM INCIPIT 

\1\DPII  AA rs 

•• A D R I A N A M B R O S I U S 

Ambrosiuss [Ro t t e rdam] aan B 
Or:: UBU, ms. 8 X 24 

BB [Utrecht ] aan Ambrosius 
Or:: UBU, ms. 8 N 24: 17 d 

•• S A M U E L A M P Z I N G 

Ampzingg (Haar lem) aan B 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

BB (Utrecht) aan Ampzing 
Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 133v-135v 

Ampzingg (s.1.) aan B [begin 1631 ] Alterae tuae l i terae, e a eque graüssimae, 
Or:: UBU, ms. BPL 46; Kop: UBU, ms. 983, fol. 58r-60r 

Ampzingg (Haar lem) aan B 21-5-1631 Ignosces ven i amque dabis qnod tam 
Or:: RAO, VIFA, inv. nr. 550, nr. 5 

Ampzingg (Haar lem) aan B 31-3-1632 J am saeculum est q u o d tuas 
Or:: KB, ms. 73 B 33: a 

Ampzingg (Haar lem) aan B 8-6-1632 Editis a me jambis Moralibus 
Or:: UBU, ms. BPL 246 

BB (Utrecht) aan Ampzing 16-6-1632 Ad manu s meas , Vir Doctissime, 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 125r-126r 

• J O H A N N E SS H O N O R I U S V A N A X E L 

Vann Axel [Rome] aan B 29-11-1634 Gratissima mini luit salut.at.io quam 

Or:: URL, ms. BPL 246 

BB (s.1.) aan Van Axel [22-6]-1635 Quam gratac mihi fuerint post 
Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 156r-157v 

Vann Axel (Rome) aan B 20-[ 11 ]-1635 Gratissimae mihi fuerunt literae Clan 
Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 550, nr. 13 

•• G E R A R D VAN B A E R N 

BB (s.1.) aan Van Baern 00-00-0000 Ne o m n i n o insalutatis vobis d i scederem 

Kop:: UBL', ms. 836, fol. 147v-14Hr 

•• G A S P A R B A R L A E U S 

Barlaeuss (Leiden) aan B 
Dr:: Barlaeus, nr. 44 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 
Or::  UBU, ms. 985 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 
Or:: UBU, ms. 985 

Barlaeuss (Leiden) aan B 
Dr:: Barlaeus, nr. 64 (datering ;ie p 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 
Or:: UBL, ms. PAP 2 

Barlaeuss (Leiden) aan B 
Dr:: Barlaeus, nr. 57 

Barlaeuss (Leiden) aan B 
Dr:: Barlaeus, nr. 61 

00-8-1626 6 

1-12-1626 6 

24-2-[1627] ] 

20-3-1627 7 
1026) ) 
25-3-1627 7 

8-5-1627 7 

12-6-1627 7 

Litterass tuas, [...], t radidit mihi 

Literass tuas, [...], suo qu idem t empo r e 

Hyemiss rigor hac tenus , Clarissime et 

Add pr iores tuas litteras j amdudum 

Quodd sero ad pos t remas tuas 

Caree satis versus meos redimis, 

Libenüss imee legi tuas litteras, Bucheli 

00-4-16288 Naer hertgroetenisse verhoope U.E. huysvrouwe 

00-00-00000 Mon cousijn Ambrosi . ick hebbe 

11-12-16300 Ik h ebbe voor een ige weken 

[25-12]-16300 Literae tuae, vir Reverende et 
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BB (Utrecht) aan Barlaeus 00-6-1627 Tuas accepi, Vi r Clariss.me & doctiss.me, 
Kop:: L'BU, ras. 983, fol. 157r-159r; L'BL, ms. LTK 996, lol. 2r-3v 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 31-8-1627 Ab eo tempore quo a 

Or:: BLL, ms. Add. 21524, fol. 239r-240r 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 22-11-1627 En tuus ad te liber, 

Kop:: L'BL', ms. 983, fol. 145r-149r 

Bar laeuss (Le iden) aan B 28-12-1627 Capsulam hanc, quam vides, ex 
Dr:: Barlaeus, nr. 74 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 11-1-1628 Litteras tuas, [...], una cum capsula 
Or:: L'BL', ms. 985; Kop: L'BL', ms. 983, fol. 149r-v; UBI., ms. LTK996, fol. 5 r-v 

Barlaeuss (Le iden) aan B 13-9-1628 Librum m e um recepi, Bucheli charissime, 

Dr:: Barlaeus, nr. 92 

Barlaeuss (s.1.) aan B 6-1-1629 Dum amicos hic illi c c i rcumspic io, 

Dr:: Barlaeus, nr. 105 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 7-2-1629 Non est clarissime dne. Doctor, 
Or:: L'BL', ms. 985; Kop: LBL' , ms. 1053, fol. 135v-136v 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 28-3-1629 Cum nepos meus D. Josephus Vorstius 
Or:: UBL, ms. PAP 2; Kop: UBU, ms. 983, fol. 153 r-v, UBL, ms. LTK996, fol. 8 r-v 

Barlaeuss (Le iden) aan B 16-5-1629 Saepius cogitanti mih i, Bucheli doctissime 

Dr:: Barlaeus, nr. 114 

Barlaeuss (s.1.) aan B 12-11-1629 Iampr idem des ider ium tuum explevissem, Re-
verende e 

Dr:: Barlaeus, nr. 123 
BB (Utrecht) aan Barlaeus 8-12-1629 Ad literas tuas acceptissimas, Clarissime 

Kop:: L'BU, ms. 983, fol. 136v-137r; LBL , ms. LTK 996, fol. 11 r-v 
Barlaeuss (s.1.) aan B 26-12-1629 LJti l i terarum tuarum conspectu gaudebam, 

Dr:: Barlaeus, nr. 128 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 12-4-1630 Diutius silui, [...], q u am par erat; 

Or:: UBL, ms. BPL 246 

Barlaeuss (s.1.) aan B 5-5-1630 Litteras tuas ipso Attico mel le 
Dr:: Barlaeus, nr. 138 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 15-9-1630 Dolui de discessu tuo a 
Or:: UBU, ms. 845; Kop: UBU, ms. 983, fol. 160r-161r; UBL, ms. LTK 996, fol. 13r-v 

Bar laeuss (s.1.) aan B 31-12-1630 L ibrum istum Caesaris Vannini, quo 

Dr:: Barlaeus, nr. 162 

Barlaeuss (Le iden) aan B 16-4-1631 lam u l t imum te affabor, Bucheli 

Dr:: Barlaeus, nr. 175 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 22-5-1631 Diu silui, clarissime D.ne Doctor, & ad 

Or:: UBL, ms. PAP 2 

BB (Utrecht) aan Barlaeus [30]-6-1631 Attuli t mihi a vobis literas 

Or:: LJBL, ms. PAP 2 

BB (Utrecht) aan [Barlaeus] [1-1J-1632 Carmen tuum ad me, Clarissime 

Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 138v-140r 

BB (Utrecht) aan [Barlaeus] 3-1-1632 Quamvis Clarissime D. Doctor, cognate Vorsti 
Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 141r-143r 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 13-4-1632 Adventum vestrum in nos t ram urbem, 
Or:: UBL, ms. PAP 2; Kop: UBU, ms. 983, fol. 131v-132v; UBL, ms. LTK 996, fol. 14r-v 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 13-6-1632 Li t terae tuae recte ad meas 
Or:: UBL, ms. PAP 2; Kop: UBU, ms. 983, fol. 123r-124v; UBL, ms. LTK 996, fol. 15r-v 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 9-9-1632 Tr iumphos tuos pr incipi pa t r iaeque dictos, 

Kop:: UBU, ms. 983, fol. 76r; UBL, ms. LTK 996, fol. 18r-v 

[B ]]  (s.1.) aan [Barlaeus] [1632] Cl. dne. Rector, quaerebas a me p r idem, q uo 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 77v-79r 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 1-5-1633 Pudet p igetque, Clarissime d o m i ne Doctor, 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 13r-v; UBL, ms. LTK 996, fol. 19 r-v 

Barlaeuss (Amsterdam) aan B 21-8-1633 D u d um est, quod nihil ad te 

Or:: UBU, ms. 6 F 29: 23 

BB (Utrecht) aan Barlaeus [29-8-1633] * In ruborem me dedisti tua 
Or:: UBU, ms. 985 
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BB (Utrecht) aan [Barlaeus] 12-11-1633 Post missum ad me de 
Or:: UBL, ms. PAP 2; Kop: l.:BU, ms. 983, fol. 8()v-83v; UBL, ms. LTK 996, fol. 21r-22r 

Barlaeuss (s.1.) aan B 21-12-1633 lampr idem est, quod An t ipu teanum, scr iptum 
Dr:: Barlaeus, m. 222 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 12-5-1634 Nuper, [...] Orat io tua elegans sane 
Or:: UBL, ms. PAP 2; Kop: UBL', ms. 983, fol. 82v-85r; L'BL, ms. LTK 996; fol. 23r-24v 

Barlaeuss (Amsterdam) aan B 3-7-1634 N o n d um memor iam mei, Sc re rum m e a r um 
Dr:: Barlaeus, nr. 249 

Barlaeuss (s.1.) aan B 10-3-1635 Ante d icm non ita mul tos 
Dr:: Barlaeus, nr. 280 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 26-3-1635 Aliquot menses elapsi sunt, quod 
Or:: UBL, ms. BPL 293 B; Kop: L'BL', ms. 983, fol. 86v-88v; UBL, ms. LTK 996, fol. 25r-26v 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 20-6-1635 Doleo tecum clarissime d.ne, amissam coniugem 
Or:: UBL, ms. BPL 1886; Kop: UBL', ms. 983, fol. 89r-90v; Dr: Meelius, 169-172 

BB (Utrecht) aan [Barlaeus] 1-12-1635 Haec sunt, clarissime dne. doctor, quae 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 28r-28v 

Barlaeuss (Amsterdam) aan B 12-2-1636 
Dr:: Barlaeus, nr. 318 

BB (s.1.) aan Barlaeus 9-3-1636 
Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 157v-158v 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 28-9-1636 
Or:: UBL, ms. PAP 2 

Barlaeuss (Amsterdam) aan B 25-10-1636 
Dr:: Barlaeus, nr. 345 

Barlaeuss (Amsterdam) aan B 18-1-1637 
Or:: GAA, personalia C. van Baerle; Dr: OH 6 (1888) 255 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 30-6-1637 
Or:: KB, ms. 121 D 1: 15 

Barlaeuss (Amsterdam) aan B 25-7-1637 
Dr:: Barlaeus, nr. 360 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 15-3-1638 
Or:: UBL, ms. PAP 2 

Barlaeuss (Amsterdam) aan B 7-2-1639 
Or:: BVBBB; Dr: Kleerkoper, 1154-1155 

BB (Utrecht) aan Barlaeus 1-5-1641 
Or:: UBL, ms. PAP 2 
**  Deze brief van Buchelius is omgerekend naar nieuwe stijl 

Ignosce,, quod praeter n iorem m e um 

Diuu silui, clarissime doct iss imeque Barlaee, 

Mul tumm tempor is praeteri j t, q u od nihil 

Aegree addticti potui, ut in 

Mitt oo homi l iam, qui hac tenus Orat iones 

ISS 5 

Diuu silui, et cum quot id ie 

Litterass tuas exert issi ma manu accepi 

Add tuas ult imas nihil adhuc 

Quiaa tempore in terc ludor et iter 

Amicuss nosier co [mmun ] is D. Petitus mihi 

•JOMANN VAN B F . V E R W I J C K 

BB (Utrecht) aan Van Beverwijck 00-00-1636 Beasti me, Ainplissime Doct iss imeque vir, 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 49v-52v; UBL, ms. LTK 996, fol. 27r-28v; UBL, ms. BPL 191 AK, fol. 18r-19v (on
volledig;; datum 17-2-1636) en42r-43v 

Vann Beverwijck (s.1.) aan B 17-12-1639 lek en weet naulyx niet 
Or:: UBL', ms. 1828, map 226 Aan de Yoordt' 

BB (Utrecht) aan Van Beverwijck [begin 1640] Literae tuae una cum l ibro 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 105v-106v; Dr: Alciatus. 174-175 

BB (Utrecht) aan Van Beverwijck 7-3-1640 De valetudine restituta est q uod 
Dr:: Alciatus, 173-174 

BB aan Van Beverwijck [ 00-4-1640 J 
Dr:: Alciatus, 124-126 

Vann Beverwijck (Dordrech t ) aan B 4-9-1640 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

U.E.. schrijvens is mij wel behand i ch l , 

Bijj gelegentheyt van b r enge r deses 

•JOHANNKSS Bl.ANCKKNDAI.IUS 

BB (Utrecht) aan Blanckendalius 5-4-1634 
Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 153v-154r 

Dee Uteris ad me missis, 

•• PlK.TKR CORNKLIS BoCKF.NRERG 

BB (Utrecht) aan Bockenberg 2-11-1605 
Kop:: UBU. ms. 836, fol. 183r-184r 

Vellemm nuper , Clarissime doct iss imeque vir, 

http://Bl.ANCKKNDAI.IUS
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•• C O R N K U S B O O T H 

BB (s.1.) aan Booth 
Kop:: l'BL . ms. 983. fol. 105r: L'BL. 

•• H K N R I C U S B O T T K R U S 

BB (Utrecht) aan Botterus 
Kop:: l BL , ms. 836, fol. 158v-l.r)9v 

BB (Utrecht) aan Botterus 
Kop:: l'BL', ms. 836, fol. I72r-172v 

•• EVKRARD B R Ü N C I I O R M 

Bronchors tt (Le iden) ;ian B 
Or:: RAO, VILA, inv.nr. 5f> 1. nr. 26 

•• E D M O N D VAN B U C H K I . 1 

[B]] (Utrecht ) aan Van Buchell 
Kop:: l'BL', ms. 983, fol. 38v-39v 

•• Hl I ÏKR I  VAN BuCHKI.I . 

BB (Utrecht) aan Van Buchell 
Kop:: l 'BU, ms. 98-4, fol. Kv-lOr 

BB (s.1.) aan Van Buchell 
Kop:: l'BL', ms. 836, fol. 146v-147i 

BB (s.1.) aan Van Buchell 
Kop:: l'BL'. ms. 836, fol. lf>2r 15 tr 

•• TïiHonoRUs C A M KRL s 
BB (Leiden) aan Canterus 

Or:: l'BL', ms. 1676 (fragment) 
Can te russ (Ut rech t ) aan B 

Or:: BSBM, ms. Clm. 10369.92 
BB (s.1.) aan Canterus 

Kop:: l'BL', ms. 836. fol. 177v-182i 

•• Eunovicus CARRIO 
Catt i io (s.1.) aan B 

Kop:: l'BL'. ms. 984. fol. 12r-v 

•• H K N R I C U S C O F T S V K L D I U S 

BB (Utrecht) aan Coetsveldius 
Kop:: l'BL' , ms. 984, fol. 8r-v 

BB (Utrecht) aan Coetsveldius 
Kop:: l 'BU, ms. 984, fol. 18v-19v 

BB (Utrecht) aan Coetsveldius 
Kop:: L'BU, ms. 836, lol. 1 17r-147v 

•• GlIII.I.IKI.Ml'S ECKIUS 

BB (s.1.) aan Eckius 
Kop:: l'BL', ms. 984, fol. ISr-lSv 

•• H K N R I C U S E P P I U S 

Eppiuss (Emden ) aan B 
Or:: L'BL', ms. 985 

Eppiuss (Ut rech t ) aan B 
Or:: l 'BU, ms. 1676 

BB (s.1.) aan Eppius 
Kop:: l 'BU, ms. 836, fol. 195r-196v 

00-00-00000 me r u m conjuge sponsae tnae 
ms.. LTK996. fol. 36r 

3-")-16000 Pauca haec ad ie Clarissime dne . Doctor, 

8-0-16011 Sunt XV fere menses quod apud 

11 1-5-1627 Reeepi tuas litems m a g n o cum 

OO-00-16377 Moii t reseher cousin de Buchell, 

28-5-15866 Nihil mihi u n q u a m tarn curae 

21-12-15933 Nullus ut c r edo molestiae liaec 
13-11 1-1597 Quamvis s emper \r.Cl. a scr ihendo lucrini 

14-2-15866 —— 

3-6-11590JJ Licet des ider io nostro, doctiss. Bucheli 

[31-1-16044 Ad te pot iss imum vir clarissime 

00-00-15855 Non acq tie feres si insalutabis 

22-5-15866 Miraberis vir doctissime ... tibi 

20-8-15899 Miror ego Reverende dom inc H. Goctsveldi 

27-10-15899 Nihil opus est Reverende domine 

0O-O0-15877 Ridebis Guill ielme Ecki si na tum 

12-7-16200 decor i regulae adversatur, et est 

15-7-16211 Licentiati. amice colende. consti tuerunt Ordines 

24-11-16211 Visis mis uteris et lectis, 
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Eppiuss (s.1.) aan B 6-5-1624 
Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 550, nr. 18 

Eppiuss (s.1.) aan B 11-8-1631 
Or:: RAO, VIFA, inv.ni'. 550, nr. 19 

BB (Utrecht) aan Eppius 31-8-1632 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 68r-69v; UBI., ms. LTK996. 

Eppiuss (Aurich) aan B 23-10-1632 
Or:: UBU, ms. 985 

• J A C O BB V A N D E K E Y C K 

Vann de r Eyck (s.1.) aan B 00-00-0000 
Or:: UBI., ms. BFL 246 

•• W O U T E R VAN G O U T H O E V E N 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 28-2-1613 
Or:: UBI', ms. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 4-4-1613 
Or:: LBU, ms. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 1-5-1613 
Or:: L'BU.ms. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 30-6-1613 
Or:: UBU, ms. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 3-8-1613 
Or:: UBU, ms. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 4-9-1613 
Or:: UBU, ms. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B [15J-10-I613 
Or:: UBI', ms. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 12-11-1613 
Or:UBU,ms.. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 28-11-1613 
OnUBU.ms .. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 3-1-1614 
OnUBU.ms .. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 16-1-1614 
Or:: UBU.ms. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 23-4-1614 
Or:: UBU.ms. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 29-[5]-1014 
OnUBU.ms .. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 23-7-1614 
OnUBU.ms .. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 7-10-1614 
OnUBU.ms .. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 22-1-1615 
Or:UBU,ms.. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 7-5-1615 
Onn UBU.ms. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 15-7-1615 
OnUBU.ms .. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 18-11-1615 
Onn UBU.ms. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 6-4-1616 
OnUBU.ms .. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 14-7-1616 
OnUBU.ms .. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 2-8-1616 
OnUBU.ms .. 1322 

Vann Ciouthoeven (Dordrecht) aan B 6-10-1016 
OnUBU.ms .. 1322 

Hahess me , [...'], vinculo ch i rograph! tibi 

sii haec l i t lerae te et conjugem 

Literae,, quas mihi a vobis attulit 
lol.. lfir-v 

Ciaudioo sum perfusus literis tuis, 

Uwerr seer a e n g e n a e m e n ende mij 

D'advocaett mr. Viglius oeck mijn zeer 

Uwee schrijvens vande xxve meer t is 

Mijj geb iedende in uwe goede gratie 

Sijndee ick uut Brabant weer 

Mijj geb iedende zeer tuwaerts is 

Mee r e commandan t cordia lement en v.re bonne 

Restantt d e re tour de Bruxelles 

U t rumquee librum per te remissum 

Liueraee tuae VI id. Novembr. datae an imum 

Ickk hebbe uwe lesten schrijvens 

Mijj met gewoonlijcke dat is 

lamm diu praeter incoeptum morem 

Uwee laesle schrijvens vande Vie meert 

Mijj zeer tuwaerts geb iedende dient 

Desee dient om te beantwoorden 

Quodd novïssimis luis et gratissimis 

Mijj dienstwillichlijk tuwaerts gebiedende is 

Gratissimiss tuis litteris quod citius 

Quodd novissimis tuis litteris, ijsque 

Ickk hebbe dus lange contrarie 

Gumm praeceden te sept imana ex Brabantia 

Gestecvv servira pou r r epondre a 

Ciraiissimaa epistola tua, [...]. tradita mihi 

http://inv.ni'
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Vann (kuit hoeven (Dordrecht) aan B 1-2-1617 
Or:: UBU. ms. 1322 

Vann Gouthoeven (Dordrecht) aan B 13-9-1617 
Or:: l 'BU. ms. 1322 

\ 'ann Gouthoeven (Dordrecht) aan B 16-10-1617 
Or:: L'BU, ms. 1322 

Vann Gouthoeveii (Dordrecht) aan B 30-3-1618 
Or:: L'BL , ms. 1322 

Vann Gouthoeven (Dordrecht) aan B 29-5-1618 
Or:: UBU,ms. 1322 

Vann Gouthoeven (Dordrecht) aan B 21-9-1618 
Or:: l 'BL , ms. 1322 

Vann Gouthoeven (Dordrecht) aan B 1-4-1620 
Or:: L'BU. ms. 1322 

Vann Gouthoeven (Dordrecht) aan B 2-6-1620 
Or:: l'BL' , ms. 1322 

Vann (k)t i thoeveii (Dordrecht) aan B 00-00-1622 
Or:: UBU, ms. 1322 

•• JOHANNKS F K K D K K I C U S G R O N O V I U S 

BB (Utrecht) aan Gronovius 23-12-1638 
Or:: UBM, 2e code, 610, fol. 214rv 

Gronoviuss (Den Haag) aan B 14-1-1639 
Or:: RAO, VIKA, inv. nr. 552, nr. 49 

BB (Utrecht) aan Gronovius 20-2-1639 

l.itterass tuas | . . . ] , din expectatur. t andem 

Quodd praeter mo rem meuni solitnm 

Gavisuss lui me de novo 

V.ree dern iere lettre escripte lejour 

Postremaee tnae iitterae \ ' Aprilis inihi 

Sii vales cum familia tua bene 

Sii vales bene, gaudco, ego 

Gratissimass tuas litteras XVII Aprilis datas 

Verumm est quod iam a 

Add literas tuas haec habe ; 

Mirificee me delectavit epistola tna, 

Or:: IBM, 2e code, 610, fol. 215r-216v; Kop: L'BL'. ms. 983, fol. 99 r en l()lr-I02r: l'BL, ms. LTK 996, fol. 
29r-v v 

Gronoviuss (Den Haag) aan B 
Or:: l'BL, ms. BPL 246 

15-12-1639 9 

l ' tt praestem ea quae promisi , 
s.. 983, fol. 99r en l()lr-I02r: l'BI 

Gumm nupe r illustrem virum Donünum 

•• J A N U S G R U I KRIJS 

Gruteruss (Heide lberg) aan B 13-4-1614 
Or:: KB, ms. 78 C 69 

BB (Utrecht) aan Gruteru s 29-8-1614 
Kop:: L'BU, ms. 836, fol. 185r-187r 

BB (Utrecht ) aan Gruteru s 2 3-3-1615 
Kop:: L'BU, ms. 836, fol. 187r-189r 

BB (Utrecht) aan Gruteru s ln;i maart 1615/beg in 1616] De tuis, [...], ad me missis 
Kop:: L'BU, ms. 836. fol. 189r-190r 

Gru te russ (Heide lberg) aan B [vóór 7-3-1616] Quod repen te discesseram Francf'urto, factum 
Or:: l'BA, ms. 33 Ah 

L'tt literas ad me missas 

Add eruditissimas simul et am ore 

Rectee qu idem indicas clarissime et 

BB (Utrecht) aan Gruteru s 7-3-1616 
Kop:: l 'BU, ms. 836, fol. 193r-194r 

•• W A L R A V K N V A N H A K F T K N 

BB (s.1.) aan Van Haeften 18-2-1591 
Kop:: l 'BU, ms. 836, fol. 1 15v-115Ar 

•• F A F . R A R D U S H A R D V I C E N U S 

BB (s.1.) aan Hardvicenus 16-1-1601 
Kop:: L'BU, ms. 836, fol. 176v 

•• B R I G I T T A J A N S 

BB (Alkmaar ) aan Jans 18-6-1591 
Or:: L'BU. ms. 1676 

BB (s.1.) aan Jans 00-00-0000 
Dr:: Hoogenwerff, 144 

Praeclaramm luam e rud i t i onem, cl. et doet . vir, 

( a imm nihil hoc t empore h abc r em 

Acceptiss tuis Uteris D. Everardo cum 

lekk hebbe uwen brieff on t i anghen 

Datt ick noch gesont ben , 
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•• JOHANNKS UK LAKT 

Dee I .act (Leiden) aan B 23-7-1629 
Or:: L'BL, nis. BPL 246 

BB (s.1.) aan De Laet [ 1630 ] 
Kop:: L'BL', ms. 1053, Fol. 125r-133v 

• J E A N N EE M A B U S E 

BB (Den Haag) aan Mabuse 25-1 -1591 
Kop:: UBU, ms. 836, Fol. 115Ar-121r 

BB (s.1.) aan Mabuse 15-3-1591 
Kop:: L'BL', ms. 836, Fol. 125r-127r 

•• LUKFRID VAN O H S T K R W I C K 

Vann Ohsterwick (Kleef) aan B 14-4-1641 
Or:UBL,, ms. BPL246 

•• MlCHAEI. P A A U W 

Paauww (Amsterdam) aan B 1-7-1622 
Or:: L'BL. ms. BPL 246 

L.E.. g roote beleeftheyt e n d e goetwillit heyt 

( a imm pi idem inter nos de 

Combienn que Ie temps ( comme 

Ill v a long temps Mademoisel le que 

11 lek hebbe 2. brieven tot E m m e r k k 

L'' Ed. a engename myssive, in da to 22 

•• F R I D E R I C U S M I C H A E I . I U S L O T I C H I U S 

Lotichiuss (Utrecht ) aan B 1-10-1605 Quod sapiens sapienti , Clariss.e Bucheli 
Or:: UBL, ms. BPL 246; Kop: UBU, ms. 983, fol. 139v-140v 

Lotichiuss (Amsterdam) aan B 14-4-1607 l ibrum secre torum h u n c cupae inclusun 
Or:: KB, ms. 73 B 33: a; Kop: UBL', ms. 983, Fol. 139r-139v 

•• P A U I . L U S M E R U L A 

BB (Utrecht) aan Merui a 17-5-1600 Verissima divini Platonis sentent ia , VrIR 
Or:: UBL', ms. O A 21: 2; Kop: L'BL', ms. 836, Fol. 159v-160r (met aFwijkend incipit) 

BB (Utrecht) aan Merui a 17-6-1600 Redditae mihi p r i dem tuae li terae 
Or:: KB, ms. 121 D 1: 16: I; Kop: L'BL', ms. 836, Fol. 160v-161r 

Meruiaa (Leiden) aan B 2-7-1600 Si quo tu, vir ornat issime, p romovend i 
Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 552, nr. 39 

BB (Utrecht) aan Merul a 13-12-1604 Gra tum a d m o d u m f'uit a te-
Kop:: L'BU, ms. 836, fol. 182r-182v 

BB (Utrecht) aan Merul a 21 -9-1605 lek h ebbe U.E. voor sommighe 
Or:: UBL, ms. BPL 747 

Merulaa (Leiden) aan B 6-10-1605 Tuis litteris mul ta petis, amicissime 
Or:: UBA, ms. 15 Cd-3 

•• J O H A N N E S M E U R S I U S 

BB (Utrecht) aan Meursius 17-3-1630 
Reg:: SUBH, Sup. ep. UFF. et Wolf. , fol. 212r-213r 

Meursiuss (Sor0) aan B 23-8-1630 l.iteras tuas, [...], ad d iem XVI 
Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 552, nr. 44 

BB (Utrecht) aan Meursius [ 1-1 ]-1631 Bene cessit, vir clarissimc, mea 
Kop:: L'BU, ms. 983, fol. 122r-123r 

•• AlJBERTUS MlRAEUS 

BB (Utrecht) aan [Miraeus] 26-1-1632 I.ittcras vestras human i t a t e plenas mihi 
Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 143r-144v 

Miraeuss (Antwerpen) aan B 20-3-1632 Post litteras alteras ad Clarissimam 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

BB (Utrecht) aan Miraeu s 28-3-[ 16331 Mirari mer i to possem vir clarissiine 
Kop:: UBU, ms. 836, Fol. l/4v-176r 
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20-5-15900 Miraberis fortasse mi Peuti quod 

20-11-1632 2 

25-1-1633 3 

26-1-1634 4 

1-4-1634 4 

13-4-1634 4 

20-9-1634 4 

29-11-1636 6 

11-3-1637 7 

29-6-1637 7 

15-9-1637 7 

•JORDANUSS P K L ' T I U S 

BB (Utrecht) aan Peutius 
Kop:: UBU. ms. 984, fol. 20v-21r 

•• AlïRIAAN Pl.OOS VAN AMS IEL 

Plooss (Den Haag) aan B 
Or:: KB, ms. 73 B 33: a 

Plooss (Den Haag) aan B 
Or:: UBI., ms. BPL 246 

Plooss (Den Haag) aan B 
Or:: BLL, ms. Add. 24212, lol. 27r 

Plooss (Den Haag) aan B 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

Plooss (Den Haag) aan B 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

Plooss (Den Haag) aan B 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

BB (s.1.) aan Ploos 
Or:: UBU.ms. 3 1.3:1, fol. lr-2r 

BB (s.1.) aan Ploos 
Or:: UBL", ms. 3 L 3 : I. fol. 3r-v 

Plooss (Den Haag) aan B 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

Plooss (Den Haag) aan B 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

BB (s.1.) aan Ploos 00-00-0000 
Kop:: UBU. ms. 983. fol. 99v-l()lr; UBL, ms. LTK 996, fol. 32r-33r 

Plooss (s.1.) aan B 00-00-0000 Vermits het vorst weer laestmael was, 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

•• J O H A N N E S I S A C I U S P O N T A N U S 

BB (s.1.) aan Pontanus [vóór 19-5-1633] D u d u m est, Clarissime Domine Professor, 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. I21r-122r; UBL, ms. LTK 996, fol. 34r-v; Dr: Pontanus, 74-76 

Pon t anu ss (Harderwijk) aan B 19-5-1633 Hisee fer iarum nos t ra rum diebus, d um 
Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 551, nr. 29; Dr: Matthaeus V, 991-992 (gedeeltelijk) 

BB (s.1.) aan Pontanus [6-7-1633] Clratissimum tiiuin ad meas literas 
Kop:: UBL', ms. 1053, fol. 151r-153v; Dr: Pontanus, 78-80 

Pon t anu ss (Harderwijk) aan B 18-2-1634 Occas ione p o e m a t u m meo rum , quae ad 
Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 551, nr. 30; Dr: Matthaeus II, 378-379 (met onjuiste datum) 

Pon t anu ss (Harderwijk) aan B 28-10-1634 mit to ad te 1. quae iam 
Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 551, nr. 31 

BB (Utrecht) aan Pontanus 7-11-1634 Kpistola tua, [...], p rocu ran t e genere viro. 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 85r-86v; Dr: Alciatus, 233-239 

BB (si.) aan Pontanus [ 1634 /35] Literas tuas simul cum poema tum 
Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 154r-156r; Dr: Pontanus, 89-90 

Pon t anu ss (Harderwijk) aan B 8-11-1635 pos tquam avobis abij a tque 
Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 551, nr. 34 

Pon t a nu ss (s.1.) aan B 31-3-1636 
Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 55 1, nr. 32 

BB (Utrecht) aan Pontanus 27-6-1637 
Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 159r-v; Dr: Pontanus, 10 

BB (s.1.) aan Pontanus [1636/37] 

I . E .. sail ongetwijfel noch indacht ig wesen 

U.K.. schrijvens hebbe wel on t langen aengaende 

Mijj is bij mijnen Rentmees ter 

Mett b r enge r deses mijnen Rentm.r 

U.K.. sal mij gelieven te excuseren 

L'.K.. can wel cons idere ren dat ick 

Naerr mijne gedienst ige groetenisse, sal 

U.K.. etc. was bij het vertrek dr ie 

Benn beschaempt dat dus laet 

Mijnenn d i enaa r b i nnen s endende n eme 

Doloremm Ttiuni, illustris Domine , q u e m 

Q u o dd ad tuas tam tarde 

(a imm n u p e r ea quae notaveram 

Kop:: UBU, ms. 983, fol. 46v-48v 
Pon t anu ss (Harderwijk) aan B 3-7-1638 

Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 551, nr. 33 
Pon t anu ss (s.1.) aan B [31]-3-1639 

Or:: UBL, ms. BPL 246; Dr: Pontanus, 114-115 
Pon t a nu ss (Harderwijk) aan B 24-6-1639 

C u mm n u p e r d iscepta t ionem chorog raph iae 

vestrae e 

gratass tibi h ab eo p r o transmissis 

Venitt ecce ad te historiam 

Q u o d ,, Bucheli op t ime , quaer is cur 
Or:: UBL, ms. BPL 246; Dr: Alciatus, 196 (fragment); Pontanus, 115-117 
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BB (s.1.) aan Pontanus [tussen 24-6 en 7-10-1639] Lit terae tuae mihi d ie domin ica 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 104r-v; UBL, ms. LTK 996, fol. 35r-v; Dr: Pontanus, 118-119 

•• C A R E I . VAN R I E D W I J C K 

Vann Riedwijck [Gouda] aan B 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

•• A N T O N I U S D E R O D E 

Dee Rode (Den Haag) aan B 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

•• J A S P A R R U B I N E 

Rubinee (s.1.) aan B 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

•• H U G O R U Y S C H 

Ruyschh (Dowaai) aan B 
'' Or: UBU, ms. 1676 

BB (Parijs) aan Ruysch 
Kop:: UBU, ms. 984, lol. lr-v 

BB (Utrecht) aan Ruysch 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. 3v-4r 

BB (Den Haag) aan [H. ] Ruysch 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 107r-108r 

BB (Leiden) aan Ruysch 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 155r-156v 

• J O H A N N E SS R U Y S C H 

BB (s.1.) aan Ruysch 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. lür-1 Ir 

BB (Utrecht) aan Ruysch 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. 4r-5r 

BB (Utrecht) aan Ruysch 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. Ir 

BB (Utrecht) aan Ruysch 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. 1 lr-12r 

BB (Utrecht) aan Ruysch 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. 15v-16v 

BB (Utrecht) aan Ruysch 
Kop:: UBU, ms. 984, lol. 16v-l7r 

BB (Utrecht) aan Ruysch 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. 17r-v 

BB (Utrecht) aan Ruysch 
Kop:: L'BL'. ms. 984, fol 18r-v 

BB (Utrecht) aan Ruysch 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. 2()r 

BB (Alkmaar ) aan Ruysch 
Kop:: UBU. ms. 836, lol. 132r-133r 

BB (Alkmaar ) aan Ruysch 
Kop:: UBU. ms. 836, fol. 137r-139r 

30-5-16155 Volgende mijne geloeffte van over 

7-7-16300 Sijnde op dit nevens-gaende Boecxken 

00-00-00000 Mij is gewoorden UE a engenaem schrijven 

29-7-[[ 1585] Q u o d mi dilecte Bucheli post 

1-3-15866 J a m t andem amico rum carissime agnosco 

25-11-15866 Scripseram an t e al iquot menses 

5-8-15900 J e nay pas voulu laisser 

30-6-15999 Quamvis vir Cl. nob i sqne animi tui 

31-5-15866 Accepi literas tuas e t ep i thaph ia 

23-10-15866 Sed taceam et tu, literas 

11-11-15866 Q u o d mors o p t uma quaeque rapiat 

20-1-15877 Irascor ego meas literas quas 

12-3-15877 Ne ego sum diligens imo 

25-8-15888 Dolui equ idem mi Russi quod 

25-12-[[ 1588] Amicit iam vitae consue tud in i sque omnis 

23-5-15899 Loco h a r u m l i terarum vellem praesens 

00-1-15900 Non potui mi Russe obmi t te re 

30-6-15911 Has ad te literas da re 

24-1-15922 Non minus vere quam scite 

•• A N S E U M U S S A I . M I U S 

BB (Utrecht) aan Salmius 10-10-1600 
Kop:: UBl', ms. 836, fol. 162r-163r 

•• G E R A R D U S S A N D E E I N 

Sandel inn (s.1.) aan B 9-11-1612 
Or:: UBL, ms. BPL 246; Kop: UBU, ms. 983. fol. 154r 

Accepii tuas per pa t r em literas 

Utarr benigni ta te tua, et impe t rabo 
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Sandel inn (Delft) aan B 00-00-1628 Q u od amantissimis pr ior ibus uteris tuis 
Or:: RAO, VIFA. inv. nr. 550, nr. 9; Kop: l BL'. ms. 983. fol. 151v-152v 

•• M A R T I N U S S C H O I J C K 

BB (Utrecht) aan Schoijck 20-2-1639 naer groetenisse stallen dese wel 
Or:: UBU. ms. 8 N 24: 13 

•• T H K Ü D O R U S S C H R E V E L I U S 

Schreveliuss (s.1.) aan B 12-4-1632 Si litterae in r ubo rem dari , 
Or:: RAO. \'IKA. inv. nr. .552. nr. 42 

•• A N N A M A R I A VAN S C H U R M A N 

BB (Utrecht) aan Van Schurman 7-6-1629 Dudum est quod tecum e o n f e n e 
Kop:: UBU, ms. 9X3, fol. 135r-136v: l BI , ms. I.TK996. fol. 9r-10r 

BB (Utrecht) aan Van Schurman 16-9-1633 cui gratias ago p ro missa 
Kop:: l'BL', ms. 9H3, fol. 126r-v; LBL, ms. I.TK 996, fol. 2()t-v 

•• T H O M A S S C ; O T I S I U S 

BB (s.1.) aan Scotisius [ 15921 Nae binani vir doctissimc nisi 
Kop:: l'BL', nis. 836, fol. 145r-146r 

•• TUKODORUSScOUTENUS 

BB (Utrecht) aan Scoutenus 23-2-1587 Nul lum scribendi genus mihi u n q u a m 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. 14r-v 

•• P K ' I ' R U S ScRIVERIUS 
Ziee II. Correspondentie Petrus Scriwrius 

•• A R N O L D U S S I E G E N U S 

BB (Utrecht) aan Siegenus 
Kop:: UBLI, ms. 836, fol. 

BB (Utrecht) aan Siegenus 
Kop:: L'BU, ms. 836, fol. 

BB (s.1.) aan Siegenus 
Kop:: L'BU, ms. 836, fol. 

BB (s.1.) aan Siegenus 
Kop:: UBU.ms. 836, fol. 

BB (Utrecht) aan Siegenus 
Kop:: l'BL' , ms. 836, fol. 

BB (s.1.) aan Siegenus 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 

BB (Utrecht) aan Siegenus 
Kop:: L'BU , ms. 836, fol. 

BB (Utrecht) aan Siegenus 
Kop:: UBlT, ms. 836, fol. 

156v v 

157v v 

161r--

164v--

165v v 

176v--

11 70v-

11 73v-

157v v 

158r r 

162r r 

I65r r 

177v v 

171v v 

174v v 

1-3-1600 0 

30-3-1600 0 

7-9-1600 0 

27-12-1600 0 

21-2-116011 1 

21-3-1601 1 

15-6-1601 1 

5-2-1602 2 

•• L A M B E R T S N O Y 

[B ]]  (Utrecht) aan Snoy 13-12-1639 Quod mei adhuc meminer i s 
Kop:: L'BU, ms. 837, fol. 132r-133r 

•• F R A N C I S C U S S W E E R T I U S 

BB (Utrecht) aan Sweertius 30-11-1615 ( a im gemino me n u p e r beneficio, 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 190r-191r 

Sweertiuss (Antwerpen) aan B 14-3-1616 Non reper io Verba, qu ibus tibi 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

Nullass in hunc d iem D.V. literas 

Egoo pr idem d o m u m ex I laga reversus 

Quodd hat tenus D.V. nihil a me 

Antee mensem et quod ext urrit 

Qua r t u s i amm d iese t Amplissime Nobilissimeque 

Vellemm equ idem A.D. Consul negotia vestra 

Quamviss Amplissime &: Nobilissime D. Consul 

Quodd iam ex silentia senalus 
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• J O H A N N E SS S Y P K S T K I N I U S 

BB (Utrecht) aan Sypesteinius 00-00-1592 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 146r-146v 

• J A C O B U SS T A E T S VAN A M E R O N G E N 

BB [Den Haag] aan Taets 26-4-1591 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 124r-125r 

•• H E N R I C U S V K C H T I U S 

BB (Utrecht) aan Vechtius 22-11 -1586 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. 5r-7v 

BB (Utrecht) aan Vechtius 30-1 -1587 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. 12v-14r 

BB (Utrecht) aan Vechtius 14-6-1590 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. 21r-22r 

•• P E T R U S V E N I U S 

BB (Utrecht) aan Venius 11-10-1600 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 163v-164v 

BB (Utrecht) aan Venius 22-2-1601 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 166r-167v 

BB (Utrecht) aan Venius 30-3-1601 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 169v-168v 

BB (Utrecht) aan Venius 15-5-1601 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 169r-170v 

•• A D A M V E R D U I N 

BB (Utrecht) aan Verduin 20-9-1586 
Kop:: UBU, ms. 984, fol. lv-3v 

•• C L A E S J F . VAN V O O R S T 

BB (Keulen) aan Van Voorst 8-10-1599 
Kop:: UBU, ms. 1676 

BB (s.1.) aan Van Voorst [ca. 1600] 
Kop:: UBU, ms. 1676 

Animuss mihi i amnupe r mi Sypesteini 

Nactuss opor tun i t a t em Ameronge carissime et 

Enn tibi hoc epis tolum vir 

Haecc tibi exeun t p ro append ice 

Potuerass a me n u p e r Cl. vir 

Lit teraee a te mihi pridie 

Antee paucos dies Clarissimc ac 

Etsii quod scr iberem p ro t empo r e 

Nee p lane ad suavissimas literas 

Dii p roh ibean t me Verduni ut 

lekk h ebbe den sevenden deeser 

lekk h ebbe U.L. briei ï on t fangen voor 

Cumm Neltorpius h a rum baiulus ad 

literass tuas accepi, c um j a m 

•• A D O L P H U S V O R S T I U S 

BB (Utrecht) aan Vorstius 19-3-1628 
Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 124r-125r 

BB (Utrecht) aan Vorstius 23-12-1628 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 159r-v; UBL, ras. LTK996, fol. 7r-v 

BB (s.1.) aan Vorstius 9-12-1629 Si cont rover te re t inter nos, Nepos 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 137v-138v; UBL, ms. LTK996,, fol. 12r-v 

BB (Utrecht) aan Vorstius 1-1-1639 literas tuas gratissimas et simul 
Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 163v-165r 

BB (Utrecht) aan Vorstius 20-2-1639 Lentulus es, mi cognate , & 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 102r-104r; UBL, ms. 1.TK996, fol. 30r-31r 

[B]] (s.1.) aan Vorstius 00-00-0000 Charissime cogna te , ut ex verbis 
Kop:: UBU, ms. 983, fol. 117v-l 18v 

BB (s.1.) aan Vorstius 00-00-0000 
Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 147v-151r 

Dee obst ruct ione ostij Riieni ap . 

•• E V F . R A R D U S VORSTIUS 

BB (s.1.) aan Vorstius 28-10-1597 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 150v-152r 

BB (s.1.) aan Vorstius 15-7-1601 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 171v-172r 

Sii te mi Vorsti negl igent iae 

Antee tres dies reddi tae mihi 
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BB (s.1.) aan Vorstius 9-12-1601 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 172v-173v 

Vorstiuss (Le iden) aan B 00-00-1604 
Kop:: UBU, ms. 1676 

Accepii  an te paucos dies affinis 

Uxo remm tuam non satis recte 

•• G E R A R D U S J O H A N N E S V O S S I U S 

BB (Utrecht ) aan Vossius 8-1-1625 Cum n u p e r a n epo t e nos t ro 
Or:: BLO, ms. Rawlinson letters 84 D, fol. lOr-v; Dr: Colomesius, 55; Vossius, 71 

BB (Utrecht ) aan Vossius 15-6-1626 Novi occupa t iones tuas, doctissime Vossi 
Or:: BLO, ms. Rawlinson letters 84 D, fol. l l r 

Vossiuss (Le iden) aan B 2-7-1626 Respondeo t andem, mi Bouchelü . Nee 
Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 552, nr. 50; Kop: UBA, ms. III E 6-17 

BB (Utrecht ) aan Vossius 2-12-1627 Percur r i p r i dem l ibrum m u m , de 
Dr:: Colomesius, 87; Vossius, 109 

BB (Utrecht ) aan Vossius 11 -1-1628 Quae n u p e r ad te, vir praeclarissime, ded i , 
Or:: BLO, ms. Rawlinson letters 84 D, fol 12r; Kop: UBU, ms. 983, fol. 149r; UBL, ms. LTK996, fol. 6r 

Vossiuss (Le iden) aan B 10-3-1628 non tam s tud io rum a rdo r obl ivionem 
Or:: UBA, ms. G e 7; Kop: UBA, ms. III E 6-34 

BB (Utrecht) aan Vossius 25-5-1628 D o m u m reversus occupa t io r fui, quam 
Or:: BLO, ms. Rawlinson letters 84 E, fol. 28r 

BB (s.1.) aan Vossius [ca. 1630] Inscr ip t ione nomin i s variatur, nee minus 
Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 120r-124r 

Vossiuss (Amste rdam) aan B 21-6-1632 Amicitia, quae iam ab al iquot 
Or:: RAO,VIFA, inv.nr. 552, nr. 51; Dr: Colomesius, 167; Vossius, 231 

BB (s.1.) aan Vossius 00-00-0000 De Montforti is q u o d petis vereor 
Kop:: UBL, ms. BPL 191 AK, fol. 41r-v 

Perlectiss quas in Bekam, maiore 

•• M A T T H A E U S V O S S I U S 

Vossiuss (Ams te rdam) aan B 9-6-1632 
Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 552, nr. 52 

BB (Utrecht ) aan Vossius 7-7-1637 Vidi n u p e r Anna l i um Holl. libros a 
Or:: UBA, ms. D 16-a; Kop: UBU, ms. 1053, fol. 160r-162v 

BB (Utrecht ) aan Vossius 
Or:: UBA, ms. D 16-b 

0O-[2]-16400 Cum p r i m u m historia vestra Batavica 

• J O H A N N E SS W E R C K H O V I U S 

BB (s.1.) a an Werckhovius 13-6-[ 1599] 
Kop:: UBL', ms. 836, fol. 154r-155v 

Werckhoviuss (s.1.) aan B 26-6-1599 
Or:: UBU, ms. 1676 

Spons ionee tibi q u o d a m m o d o obligatus vir 

Traditaa mihi hod i e est schedula . 

• J O H A N N E SS W E S T E R B U R C H 

W'esterburchh (Dord rech t ) aan B 24-2-1629 
Or:: RAO, VIFA, inv.nr. 550, nr. 14 

Videre ,, ut memor i s animi affectum, 

•• G E R A R D W I J N B E R G E N 

BB (Alkmaar) aan Wijnbergen 4-6-1591 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 128r-129v 

BB (Alkmaar) aan Wijnbergen 1-12-1591 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 133r-133v 

Wi jnbergenn (s.1.) aan B 20-1-1615 
Or:: UBU, ms. 1828 

Doluii mihi defuisse t empus commod ius 

Satiss admira r i n on possum, Gera rde 

O mm Sig.r Aren t van Bicchel naest 

•• A. V A N W I N S S E N S 

Vann Winssens (s.1.) aan B 

Or:: UBL, ms. BPL 246 
00-00-0000 0 Sall UE mij gelieven te s enden 
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Satiss admirari n on possum pythagor icum 

Q u amm gratae quamq. charae mihi 

Mallemm mi Cand ide, p ro hisce 

Martijj  nostri redi tus ad vos 

• J O H A N N E SS D E W I T T 

Dee Witt [Dowaai] aan B 00-00-1586 
Reg:: UBU, ms. 983, fol. 8, nr. 2; Dr: BMGN60 (1939) 96, nr. 5 

Dee Witt (Dowaai) aan B 7-4-1587 
Reg:: UBU, ms. 983, fol. 8, nr. 3; Dr: BMGN 60 (1939) 96, nr. 6 

BB (s.1.) aan De Wit t 4-8-1590 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 105r-107r 

BB (Den Haag) aan De Wit t 26-8-1590 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 108v-lllr 

BB (Den Haag) aan De Wit t 14-10-1590 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. l l lr-112v 

BB [Den Haag] aan De Wit t 24-10-1590 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 112v-l 13v 

Dee Witt (Ut rech t ) aan B 3-11-1590* 
Reg:: UBU, ms. 983, fol, 8, nr. 5; Dr: BMGN 60 (1939) 97, nr. 8 

BB [Den Haag] aan De Wit t 25-1-1591 Quamvis ego difficulter ad s c r i bendum 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 113r-115v 

Dee Witt (Wit tenberg) aan B 8-2-1591 
Reg:: UBU, ms. 983, fol. 8, nr. 8; Dr: BMGN60 (1939) 98-99, nr. 9 

BB (Alkmaar ) aan De Wit t 27-5-1591 Non volui mi Cand ide , i m m e m o r 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 127v-128v 

DeWi t tt (s.1.) a a n B 00-5-1591 
Reg:: UBU, ms. 983, fol. 8, nr. 6; Dr: BMGN60 (1939) 99, nr. 10 

BB (Alkmaar ) aan De Wit t 30-6-1591 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 129v-132r 

28-7-1591 1 

Acceptiss tuis Uteris mi Cand ide , 

Nul lumm ego t empus p rae te rmi t to , mi 

Q u oo gaudio affecerint tuae 

Noluii te mi Cand ide diut ius 

Q u a mm varie pos t r emae tuae li terae 

BB (Keulen) aan De Wit t 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 139r-141v 

BB [Den Haag] aan De Wit t 00-00-1591 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 121r-124r 

BB (Alkmaar ) aan De Wit t 23-1-1592 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 133r-137r 

BB (Alkmaar ) aan De Wit t 26-3-1592 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 141v-145r 

DeWi t tt (s.1.) a a n B 24-4-1592 
Reg:: UBU, ms. 983, fol. 8, nr. 7; Dr: BMGN60 (1939) 99, nr. 11 

BB (Utrecht) aan De Wit t 7-10-[1594] Ne officio defuisse mi Cand ide 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 148r-149v 

Dee Witt (Amsterdam) aan B 31-10-1594 
Reg:: UBU, ms. 983, fol. 9, nr. 18; Dr: BMGN60 (1939) 100, nr. 12 

BB (Utrecht) aan De Wit t 20-11-1594 Quan t ope r e m e l i te rarum tua rum cando r 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 149v-150v 

Dee Witt (Utrecht ) aan B 19-11-1596 
Reg:: UBU, ms. 983, fol. 8, nr. 10; Dr: BMGN60 (1939) 100-104, nr. 14 

DeWi t tt (Utrecht ) a a n B 12-6-1599 
Reg:: UBU, ms. 983, fol. 8, nr. 11; Dr: BMGN60 (1939) 105, nr. 15 

Dee Writt (Utrecht ) aan B 31-10-1599 
Reg:: UBU, ms. 983, fol. 8, nr. 12; Dr: BMGN60 (1939) 105, nr. 16 

Dee Witt (Amsterdam) aan B 22-2-1604 Consu lun t te, haec l i t terae, Domine 
Or:: UBU, ms. 985; Reg: UBU, ms. 983, fol. 8, nr. 13; Dr: BMGN60 (1939) 105-109, nr. 17 

Dee Witt (Amsterdam) aan B 1-4-1604 
Reg:: UBU, ms. 983, fol. 8, nr. 17; Dr: BMGN60 (1939) 109-110, nr. 18 

Dee Witt (Amsterdam) aan B 12-4-1604 
Reg:: UBU, ms. 983, fol. 8, nr. 14; Dr: BMGN60 (1939) 110, nr. 19 

DeWi t tt (Amsterdam) a a n B 21-11-1604 
Reg:: UBU, ms. 983, fol. 8, nr. 15; Dr: BMGN60 (1939) 110-111, nr. 20 

Dee Witt (Amsterdam) aan B 27-10-1605 Officium tuum, cum tam human i t e r 
Or:: UBU, ms. 985; Reg: UBU, ms. 983, fol. 8v, nr. 16; Dr: BMGN60 (1939) 111-114, nr. 21 

Dee Witt (Utrecht ) aan B 21-5-1609 En r edeun t ad te, affinis 

Or:: UBU, ms. 1647; Dr: BMGN60 (1939) 114-127, nr. 22 
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Dee Witt (s.1.) aan B 25-8-1610 [turns Romam, adfinis eharissime, hasee 
Or:: UBU. nis. 1647, fol. 23; Dr: 7iAfY,.Y60 (1939) 127-138, nr. 23 

Dee Witt (Antwerpen) aan B 28-2-1611 
Reg:: UBU, ms. 983. fol. 9. nr 19: Dr: BMGXM) (1939) 1 39. nr. 24 

Dee Witt (Antwerpen) aan B 17-6-1611 Gratissimae nobis semper l i t terae tnae 
Or:: l 'B l ' . ms. 98.5; Dr: BM(,XM) (1939) 139-146, nr. 25 

Dee Witt (Parijs) aan B 21-6-1611 Atcepi solito lat iores a te litteras 
Or:: U I A . nr. 293 deel a. lol. 99-100; Reg: L'Bl' . ms. 983, fol. 9, nr. 22: Dr: BMGXM) (1939) 146, nr. 26; BMGX 
611 (1940) 62-69 

Dee Wit t (Parijs) aan B 13-2-1612 
Reg:: UBU. nis. 983. fol. 10. nr 27; Dr: BMGXm ( 1939) 146-147, nr. 27 

Dee Witt (Parijs) aan B 21-6-1612 Ah affine meo Domino Reumpst io 
Or:: UBU, ms. 985 

Dee Witt (Parijs) aan B 12-11-1612 Lit terae tuae, adfinis eharissime, una 
Or:: Hl 'A . nr. 294 deel P, fol. 70-71; Reg: L'BL', nis. 983, fol. 9v. nr. 2.5; Dr: BMGXm (1939) 1.56-1.5 7. nr. 30; 
BM(L\i>\BM(L\i>\ (1940) 69-73, nr. II 

Dee Witt (Parijs) aan B 1-6-1613 
Reg:: l 'Bl , ms. 983, fol. 9v, nr. 24; Dr: BMGXM) (1939) 159-160, nr. 33 

Dee Witt (Parijs) aan B 5-2-1614 Nisi foelicitatis meae sed tarnen 
Or:: l ' IH' , ms. 985; Reg: l 'Bl" . nis. 983, fol. 9v. nr. 23. Dr: BMGX&) (1939) 1 60-164. nr. 34 

Dee Witt (s.1.) aan B 21-5-1615 Otii nostri ra t ionem p ro me 
Dr:: AU ianis. 93-94 

Dee Witt (Parijs) aan B 21-5-1615 Quid ad te seribam, d o m i ne aifinis, atit 
Or:: U IA , tn. 294 deel P, fol. 142-144; Reg: UBU, ms. 983, fol. 10, nr. 28; Dr: BMGXM) (1939) I 78-179. nr. 
40;; BMGX 61 (1940) 73-80, nr. III 

Dee Wil t (Parijs) aan B 31-7-1615 Litterae tuae ornat iss imae Nobilis Domine 
Or:: l'Bl" , ms. 985; Reg: l 'B l , ms. W3, fol. lOv, nr. 30; Dr: /*A/Ó'.Y60 (1939) 179-186, nr. 41 

Dee Witi (Parijs) aan B 17-6-1616 
Reg:: l 'B l ' . ms. 983. fol. 9v. nr. 26; Dr: BMGXM) (1939) 186-187, nr. 42 

Dee Witt (Parijs) aan B 31-10-1616 Suavitate tuarum l i t lerarum et elegantia 
Or:: l 'Bl. , ms. BPL 246; Reg: l 'B l ' , ms. 983, fol. lOv. nr. 29 (verkeerd gedateerd); Dr: BMGXM) (1939) 188-
192.. nr. 44 

BB (s.1.) aan De Wit t [1616] Accepi vir clarissime, el nobil is, 
Kop:: l 'B l ' , ms. 836, fol. 191i-193i 

Dee Witt (I.yon) aan B 12-12-1617 Q u od tardius ad te seribo, 
Or:: l'Bl. . nis. BPL 246: Reg: l BI . ms. 983, fol. lOv. nr. 31; Dr: BMGXM) (1939) 192-195. nr. 45 

Dee Witt (I .yon) aan B 18-3-1618 
Reg:: l BI , ms. 983, fol. I I . nr. 33; Dr: «A/f,.Y60 (1939) 195. nr. 46 

Dee Witt (Lyon) aan B 21-5-1618 Naetus oppor tun i ta tem scr ibendi ad te 
Or:: Hl 'A , ms. 294deel R, fol. 1-2; Reg: UBU, ms. 983. fol. I 1, nr. 32; Dr: /iMo7V60 (1939) 196, m. 47: HMGX 
611 (1910) 80-84, nr. IV 

Dee Witt (Rome) aan B 7-1-1620 
Reg:: n i l " , ms. 983, fol. 11, nr. 34; Dr: BMGXM) (1939) 196, nr. 48 

Dee Witt (Rome) aan B 13-4-1620 
Reg:: l 'BI', ms. 983, fol. 1 1. nr. 35; Dr: BMGXM) (1939) 196-197. nr. 49 

Dee Witt (Rome) aan B 26-6-1620 
Reg:: l 'B l ' , ms. 983, fol. 11, nr. 36; Dr: BMGXM) (1939) 197, nr. 50 

Dee Witt (Rome) aan B 15-3-1621 
Reg:: L'Bl' , nis. 983, fol. 1 lv, nr. 37; Dr: BMGXM) (1939) 197. nr. 51 

Dee Witt (Rome) aan B 27-6-1621 
Reg:: l 'B l ' , ms. 983. fol. 1 lv. nr. 39; Dr: £Aif;.Y60 (1939) 198, nr. 52 

Dee Witt (Rome) aan B 13-1-1622 Novem menses iam sunt, affinis 
Or:: Hl 'A , nr. 294 deel P, fol. 9.5-96; Reg: L'Bl' . ms. 983. fol. 1 lv, nr. 38; Dr: BMGXM) (1939) 198-199, nr. 
53;; HMGXM (1940) 84-89, nr. \ ' 

Dee Witt (Rome) aan B 30-6-1622 Tandem, tandem, adfinis eharissime, litteras 
Or:: Hl'A , nr. 294 deel P, fol. 93-94: Reg: UBU, ms. 983, fol. 1 lv, nr. 40; Dr: BMGXM) (1939) 199-200, nr. 
54;; ÖMo',V61 (1940) 89-96, nr. VI 

Dee Witt (Le iden) aan B 6-12-0000 
Reg:: l 'B l ' , ms. 983, fol. 8, nr. 1; Dr: BMGX60 (1939) 95, nr. 4 

Dee Witt (s.1.) aan B 00-00-0000 
Reg:: UBU. ms. 983, fol. 8, nr. 4; Dr: HMGXM) (1939) 95, nr. 2 
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Dee Wit t (s.1.) aan B 00-00-0000 
Reg:: UBU, ms. 983, tol. 8, nr. 9; Dr: HMGN60 (1939) 95, nr. 3 

Dee Wit t (s.1.) aan B 00-00-0000 
Reg:: L'BL'. ms. 983, fol. 9, nr. 21; Dr: BMGXM) (1939) 93, nr. 1 
**  Deze brief van De Witt is omgerekend naar nieuwe stijl. 

•• A R E N T VAN Z U Y L K N VAN N V K V K I . T 

Vann Zuylen (Kemskerck) aan B 5-4-1620 
Or:: L'BL'ms. 1676 

Nat"" alle behoor l . salutatien h eb niet 

•• N . N . 

[B ]]  (Den Haag) aan n.n. 10-7-1590 
Kop:: UBU, ms. 836, fol. 104r-105r 

BB (s.1.) aan n .n . [ca. 1600] 
Or:: HL'A, ms. 364-4-47 

BB (s.1.) aan n.n. [na 1612] 
Kop:: KB, ms. 131 B 16 

BB (s.1.) aan n.n. 00-00-0000 
I.op:: UBL, ms. LTK996, Fol. 17r-v 

BB (s.1.) aan n .n . 00-00-0000 
Dr:: Alciatus, 246-248 

BB (s.1.) aan n .n . 00-00-0000 
Or:: UBU, ms. 8 X 24 17e 

Longumm mihi illtid t empus viderettu 

Cor tee ondersoeck inge vande goede r en van 

Kortt verhael of'discours be l angende 

Dominee Rector, querebas a me 

Mijnn Hee r ont fangen h ebbende de 

Iss qui has adfert, est 

II .. Teruggevonden correspondentie van Petrus Scriverius 
(brievenn gewisseld van 1596 tot en met 1658) 

C O R R E S P O N D E N T T 

AK/.KNDF.RR (PLAATS VAN AKZENDER) DATUM 

VINDPLAATS S 

•• S A M U E L A M P Z I N G 

Ampzingg (Haar lem) aan S 1-2-1627 
Dr:: Amp/iug, G2v-G3r 

Ampzingg (Haar lem) aan S 16-10-1 (WO 
Or:: VHFA. map III 

•• C H R I S riAAM A N E S O R G I U S 

Auesorgiuss (Leiden) aan S 1-6-1610 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Anesorgiuss (s.1.) aan S 00-00-0000 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

lekk hebbe de stucken, mei 

Tiss seker een geruyme tijd 

Duinn ad ob t i nendam tuain, 

Sicutii nud ius dec imus et inidius 

•• J O H A N N E S A R C E R I U S 

Arce r ius (F raneke r )) aan S 
Dr:: Meelius, 54-56 

30-4-1602 2 Tradiditt mihi Kpistolam (nam, doctissime 

•• SIXTUS ARCERIUS 
Arceriuss (Franeker) aan S 22-3-1602 Scr ip t ionem meani nupe r am tibi fuisse 

Or:: UBL, ms. PAP 15; Dr: Meelius, 64-66 (met onjuiste datum) 
Arceriuss (Franeker) aan S 18-11-1605 Si eius oblitus es, ornatiss/we 

Or:: UBL, nis. BPL 246 
Arceriuss (Franeker) aan S 8-3-1607 Quod nupe i apud vos f ui. 

Or:: UBL, ms. BPL 748 
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27-5-16077 Seras qu idem, sed serias, summasque 

[20-6-1607]]  Qui n u p er tuas mihi tradidit, 

Q u a m d iuu esse putas, Doctissime Scriveri, 8-6-1611 1 

Arcer iuss (Franeker) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Arcer iuss (Franeker) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Arcer iuss (Franeker) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 293 B 

SS (Leiden) aan Arcer ius 25-6-1611 Q u a m q u am occupatissimus essem, q u um tuae 
KJ:: L'BL, ms. BPL 293 B (op achterzijde van Arcerius' brief) 

Arcer iuss (Franeker) aan S 16-9-1611 Q u od non gravate ad nupe rum 
Or:: UBL, ms. PAP 2 

Arcer iuss (Franeker) aan S 29-6-1616 Membran is nostris, quas a parente 
Or:: L'BL, ms. BPL 748 

• J O H A N N E SS A I . B K R T U S B A N N I U S 

Banniuss (Haar l em) aan S 9-2-1641 Hac tenus , Scriveri Amplissime, te serijs 
Or:: KB, ms. 130 C 9, fol. 24r, 27r en 38r-v; Dr: Matthaeus III, 693-694 (/onder af/ender en niet onjuiste da
tum) ) 

•• C A S P A R U S B A R T H I U S 

Barth iuss (s.1.) aan S 
Or:: L'BL, ms. BPL 1745 

26-2-1616 6 Dn.. Scriverius sodes pe r p raesen tem 

•• P E T R U S B E R T I U S 

Bertiuss (s.1.) aan S 
Or:GBR,, ms. 14 B 11:30 

24-10-16133 Gratias ago de carmine : sed 

•• COENRAAD VAN BEUNINGEN 

Vann Beuningen (Amsterdam) aan S 20-11-1648 

Or:: VHFA, map Pv' 
T 'heef tt God den Hee r gelieft 

•• D I R C K G E U R T S Z V A N B E U N I N G E N 

Vann Beuningen (Amsterdam) aan S 28-3-1640 
Or:: VHFA, map Pv' 

Alsoo de saeck sulxs uutgevallen, 

•• W I L L E M J A N S Z O O N B L A E U 

Blaeuu (Amste rdam) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

8-12-1621 1 Neffenss desen zeinde ick enige 

•• D A M A S V A N B L I J E N B U R C H 

Vann Bli jenburch (s.1.) aan S 31-12-1598 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Vann Bl i jenburch (Dord rech t ) aan S 12-11-1599 
Or:: UBL, ms. BPL 293 B 

Vann Bl i jenburch (Dord rech t ) aan S 23-1-1600 
Or!! UBL, ms. PAP 2 

Q u o dd si ultra tibi oüum , 

Veramm verissimi amici soll ici tudinem vero 

Sii quis Amico molestus, molestissimus 

•• A D R I A A N M A R T E N S Z B I . O C Q 

Blocqq (Lisse) aan S 25-4-1623 
Or:: KB, ms. 7 8C69 

Sooo ick gisteren abent van 

•• W E N C E S L A U S V A N B O E T Z E L A E R 

SS (Leiden) aan Van Boetze laer 28-12-1616 Nobilissimoo Domino Nordwiceno cogna to tuo 
KI:: UBL, ms. PAP 2 (onderaan Van Boeuelaers gedicht) 

•• R E I N E R U S B O N T I U S 

SS (Leiden) aan Bont ius 
Or:: RBMW, ms. S 1 73 (nr. 4) 

21-8-1615 5 Quaesivii te hod ie , Vir clarissime 
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•• M A R C U S Z U Ë R I U S B O X H O R N 

Boxhornn (Leiden) aan S 1-4-1632 Q u o aldus, Viri Clarissimi, in 
Dr:: Boxhorn, 16-18 (ook geadresseerd aan Pontanus) 

Boxhornn (Leiden) aan S 26-6-1636 Offero tibi, Pet re Scriveri, Vir 
Dr:: Boxhorn, 54-55 

•• H E N D R I K B R U N O 

Brunoo (Den Haag) aan S 23-2-1647 Dedi t mihi hod i e in mandat i s 
Or:: KB, ms. 130 C 9, fol. 28r-29v; Dr: Matthaeus III, 696-697 

•• A R N O L D U S B U C H E L I U S 

Bucheliuss (Ut rech t ) aan S 
Or:: VHFA, map III 

Bucheliuss (Ut rech t ) aan S 
Or:: VHFA, map III; Kop: 

SS (Leiden) aan Buchel ius 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

Bucheliuss (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 293 B 

Bucheliuss (Ut rech t ) aan S 
Or:: VHFA, map III 

Bucheliuss (Utrecht ) aan S 
Or:: KB, ms. 78 C 69 

Bucheliuss (Utrecht ) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

Bucheliuss (Utrecht ) aan S 
Dr:: Meelius, 105-108 

(allee brieven van Buche 

UBU U 

SS (Amsterdam) aan Buchelius 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

Bucheliuss (Ut rech t ) aan S 
Or:: UBL, ms. PAP 15; Dr 

Bucheliuss (Utrecht ) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Bucheliuss (Utrecht ) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Bucheliuss (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Bucheliuss (Utrecht ) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 293 B 

Mee e 

SS (Amsterdam) aan Buchelius 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

Bucheliuss (Utrecht) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 293 B; Kop: : 

SS (Amsterdam) aan Buchel ius 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

Bucheliuss (Utrecht ) aan S 

ms. . 

LUS, , 

11-2-1610 0 

17-9-1610 0 
836,, fol. 184r-
16-1-1614 4 

[1614] ] 

6-6-1616 6 

6-8-1616 6 

7-12-1616 6 

4-4-1621 1 

26-4-1621 1 

27-4-1621 1 
109-111 1 
26-5-1621 1 

10-9-11622] ] 

[1622] ] 

19-4-1625 5 

27-9-1627 7 

30-9-1627 7 
UBU,, ms. 983, fol. 

Kop:: UBL', ms. 983, fol. 144v-145r; 
SS (Leiden) aan Buchel ius 

Or:: UBL, ms. BPL 246 
Bucheliuss (Utrecht ) aan S 

Kop:: UBU, ms. 983, fol. 159v-160r 
SS (Amsterdam) aan Buchel ius 

Or:: UBL, ms. BPL 246 
Bucheliuss (Utrecht ) aan S 

Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 
Bucheliuss (Utrecht) aan S 

Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 
Bucheliuss (Utrecht) aan S 

Kop:: UBU, ms. 1053, fol. 

136v v 

140v v 

147r r 

138 8 

147Ï Ï 

1-10-1627 7 

2-10-1627 7 
Kop:: UBL, ms 
15-12-1628 8 

8-8-[1629] ] 

30-7-1631 1 

16-8-1631 1 

[11-1]-1632 2 

12-4-1632 2 

liuss zijn hier omgerekend naar nieuwe stijl) 

Librumm et literas Doctissime Scriveri 

Nonn possum satis admirar i , Clarissime 
85r r 

Enn belgt U.E. niet , da t 

D u d u mm est, Scriveri doctissime, quod 

Doctissimee et human i s s ime vir, differre 

Dominee Scriveri, Alhoewel ick van 

Cumm iam L u g d u n o discessurus essem, 

Huyss c o m e n d e h ebbe ick mij 

Tradidii Pon t ano nos t ro de m a n u 

Prioress Lipsii ad Douzas, Clarissime 

Haecc scribo, vir clarissnne et 

Ress grata erit, clarissime domme 

ClarissimeClarissime Domine Scriveri, Bis ad 

Salvee Doctissime scriveri. En quae 

Sic,, sic perge , dulcissime Buchelli: 

Benee cessit mea mihi temeri tas , 
142v-144v;; Dr: Meelius, 114-119 

Add amicissimas tuas et inpr imis 

All ie ras tuas, Doctissime Scriveri, hodie 
LTK996,, fol. 4r (gedeeltelijke kopie van het origine 

Quoo me maiore beneficio tibi 

Huicc scriptioni causam dedi t nepos 

Amicorumm ocelle, vir praestant issime a tquc 

Tardiuss quam vellem, praestantissime vir, 

Scriverii Doctissime. Bis iam scripsi 

Mirorr per t inax illud t uum silentium 
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Heij,, Schrijver, 'tis eens tijdt; SS (Amsterdam) aan Buchelius 13-5-1632 
Or:RAO.. VIFA, inv.nr. 550 

SS (s.1.) aan Buchelius j tussen 13-5 en 20-5-1 (532 ] Ma est, Buch?///' suavissime, F.ditio 
Or:: RAO. VJFA, iiiv.nr. 550 

Buchel iuss (Ut recht) aan S 20-5-1632 Uiteras luas geminas, doctissi ine Scriveri, 
Or:: l'BL , ms. PAP 2: Or: .Meelius. 119-124 

Buchel iuss ( l ' t rech t) aan S 23-6-1632 I.itterae luac pos t rcmae, Vi r Clatïsshne, 
Kop:: t B I , ms. 983, 129v-130v; Dr Meelius. 124-127 

SS (Amsterdam) aan Buchelius [I7]-7-1632 \ i r pracstai i t issime, et amice incomparabi l is 
Or:: l'BL , ms. BPL246 

Buchel iuss ( l ' t r ech t) aan S 10-9-1032 Salve Scrveri [sir] doctissi ine. En lertiuni 
Kop:: l 'B l ' , ms. 983, lol. 70r-70v; Dr: Meelius, 127-138 

SS (Amsterdam) aan Buchelius 19-4-1035 Hoog-geleerde, goethertige, getrouwe vriendtende 
Or:: L'BL. ms. BPI. 24(i: Dr: Meelius. 139-143 (met onjuiste datum) 

Buchel iuss (s.1.) aan S 11-5-1635 Mi jnheer Scrwer i. Ick hehhe voor 
Or:VHFA,, map II I 

SS (Amsterdam) aan Buchel ius 10-9-1037 Van Amsterdam ist dat ick 
Or:: l'BL . ms. BPI. 240 

SS (Leiden) aan Buchelius [2-5-1038] Alsoo sijne I l ooghw// de Prince 
Or:: l'BL , nis. BPI. 246 

Buchel iuss ( l ' t rech t) aan S 4-5-1638 Mij n heer Scriveri, \ a groetenisse 
Kop:: l 'B l ' . ms. 983, fol, 97v-99r: Dr: Meelius, 14.3-140 (met onjuiste datum) 

Buchel iuss (Ut recht) aan S 14-10-1040 Clarissmie domme Scriveri. Haec pauca 
Kop:: l 'B l ' , ms. 983, fol. 106v 

•• AllRIAAN \'AN DIK BuKCH 

SS (Leiden) aan Van der  Burch 22-3 [ 1002 ] 
Or:: PBF, mss Gabhema. 9050 Hs MM 

SS (Leiden) aan Van d e r Burch 3-4-1603 
Dr:: Meelius. 57-60 

Apagee delicias, Vir amplissimc, nee 

Quodd rarius atl te scr iham. 

•• L A M B K R r u s VAN DKR B U R C H 

Vann de r Burch ( l ' t r e ch t ) aan S 
Or:: VU FA, map III 

30-6-1003 3 la terass tuas x' calendas Iulias 

•• T H E O D O R U S ( I A N T K R U S 

( lan ternss ( l ' t r e ch t ) aan S 4-11-[ 1597] 
Or:: TBI,, ms. BPI. 748 

C a m e r a ss (Ut rech t ) aan S 20-2-( 1598] 
Or:: l'Bl. , ms. BPI. 748 

Can te russ (Ut rech t ) aan S 13-4-| 1598] 
Or:: l 'BL. ms. BPI. 240 

Can te russ (Ut rech t ) aan S 17-4-1 1598] 
Or:: Bl.L, ms. Add. 15850, lol. 11 

fS]]  (s.1.) aan Canterus 00-00-1001 
Reg:: l 'B l ' .ms . OB 7, lol. 01 

SS (Leiden) aan Canterus 24-2-1602 
Dr:: Alciatus, 81 

Quodd tam amanter , me , amicissime 

Saepiuss mini an imus luit, doctissiine 

Quodd hac tenus Iuvenalcm non miserim, 

Eccoo mit to nunc ad te 

k e r u mm precamur , i t e rum lacessimus te 

Edidissemm iam olim Apulejum, nisi 

•• I S A A C C A SA U B O N 

Casaubonn (Madr id) aan S 30-6-1604 4 
Or:: BLL, ms. Harlev 4935. fol. 8Ir-82v (nr. 56) 

Magnii Scaligeri Graeca poemata , tua 

•• P A Nt; R A T I u s C A S T R I C O M I U S 

Castr icomiuss (Den Haag) aan S 2-0-1609 

Or:: l'BL, ms. BPL 748 
Castr icomiuss (G ron ingen ) aan S 28-9-1609 

Or:: l'BL , ms. BPL 748 

Spee rara m p r idem doctissime Scriveri, te 

Scriboo mrsus , Doctissime Scriveri, salutem 

http://inv.nr
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Castr icomiuss (Den Haag) aan S 13-11-1610 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Castr icomiuss (s.1.) aan S 24-11-1610 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Castr icomiuss (s.1.) aan S 22-8-1612 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Castr icomiuss (Gron ingen) aan S 16-2-1613 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Castr icomiuss (s.1.) aan S 31-5-1614 
Dr:: Met'lius, 77-79 

Castr icomiuss (s.1.) aan S 8-7-1614 
Dr:: Meelius, 80-82 

Castr icomiuss (s.1.) aan S 11-10-1614 
Or:: LBL , ms. BPL 748 

Castr icomiuss (s.1.) aan S 1-7-1617 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

•• A S S U E R U S C R O E N 

Groenn (Gron ingen ) aan S 
Or:: L'BL, ms. BPL 748 

Croenn (Gron ingen) aan S 
Or:: VHFA, map III 

•• Al.BERTUS C R U S I U S 

Crusiuss (Rostock) aan S 
Onn LBL, ms. BPL 1745 

•• C O R N E L I U S VAN D A L E N 

SS (s.1.) aan Van Dalen 
Or::  KB, ms. 121 D 2: 50 

SS (Leiden) aan Van Dalen 
Dr:: Matthaeus III , 710-712 

•• H E N D R I K V A N D E L M A N H O R S T 

Vann Delmanhors t (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

• J A NN D E Y M A N 

Devmann (Leiden) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

•• F R A N C I S C U S D O U S A 

Dousaa (Utrecht) aan S 
Or:: KB, ms. 121 D 1:31 

•• S i E P H A N U S D O U S A 

SS (Leiden) aan Dousa 

Or:: BLL, ms. Buriu-y 370. f'ol. 124r 

•• E V E R A R D U S E E M E N H O K S T I U S 

SS (Leiden) aan Elmenhorstius 
Or:: UBL, ms. BPL 1886 

Salvee virorum doctissime et humaniss ime 

Postt t uum decessum, clarissime et 

l amm forte nostri dememinisse potuer is , 

Salve,, v i rorum doctissime, et am ico rum 

Sicc est, doctissime & amicissime 

Voluissemm & debuissem forte iam 

Q u o dd fuerim in Hol landia bis 

Q u u mm essem heri Doctissime et 

1-8-16166 Factum abhinc , ut nosti, n on 

6-11-16166 Redijt n u n c nupe r Voetius, mih ique 

25-6-16155 Ecce occasionem scr ibendi , Vir Clarissime, 

7-5-16033 Heri ad te g randes satis literas 

10-7-16033 Amicorum te desideria ad iiiuim 

00-00-00000 Ecce p lec t rum in s t ructum tuo 

22-2-16277 Aen Cousijn Scriverius naer groetenis 

26-8-16188 Amicissime Scriveri haec pauca t an tum 23-3-16111 Habes hinc Epistolarum volumen manuscr ip-

tum, , 

23-12-[[ 1603] Duplici de causa literae tuae 

•• U B B O E M M I U S (allr brievt'n van F.nunuis zijn hier omgerekend naar nieuwe stijl) 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 15-2-1610 ru r sum e manu amici c ommun i s 
Or:: UBL, ms. BPL 748; Dr: Emmius II, nr. 340 
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24-6-1614 4 

30-6-1614 4 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 12-9-1613 
Kop:: UBL, ms. BPL 191 AK, fol. 17i-v; Dr: Alciatus, 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 26-5-1614 
Or.. \rHFA, map III ; Dr: Emmius II. nr. 392 

SS (Leiden) aan Emmius 12-6-1614 
Or:: BSBM, Cod. lat. 10396, nr. 196 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 18-6-116141 
Dr:: Matthaeus III , 753-756 

SS (Leiden) aan Emmius 
KI:: KB, ms. 131 B 33. fol. 55r 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 
Or:: VHFA, map III ; Dr: Km mins II. nr. 394 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 2-7-1614 
Or:: UBL. ms. PAP 2; Dr: Emmius II, nr. 395 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 4-9-1614 
Or:: f BA, ms. K 1 11; Dr: Emmius II. nr. 398 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 8-10-1614 
Or:: l'BL , ms. BPI. 748: Dr: Emmius II , nr. 400 

Emmiuss (s.1.) aan S 10-2-1615 
Dr:: Meelius, 88-89; Emmius II, nr. 402 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 10-4-1615 
Or:: l 'BL . ms. BPL 748; Dr: Emmius II , nr. 404 

Emmiuss aan S 5-5-1615 
Or:: UBL, ms. BPL 293 B; Dr: Emmius II , nr. 40F 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 11-5-1615 
Dr:: Meelius, 92-93; Emmius II, nr. 406 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 8-1-1616 
Or:: VHFA, map III ; Dr: Emmius II , nr. 408 

Emmiuss (s.1.) aan S 19-2-1616 
Or:: BLL, ms. Harlcy 4935, fol. 39r-v (nr. 23) 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 2-8-1616 
Or:: l 'BL , ms. BPL 246; Dr: Emmius II, nr. 413 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 10-8-1616 
Dr:: Meelius, 96-100; Emmius II, nr. 414 

Emmiuss (Gron ingen) aan S 27-5-1619 
Dr:: Meelius, 100-102; Emmius II , nr. 430 

• J A C O BB V A N D K R E V C K 

SS (Leiden) aan Van der  Eyck 
Or:: l 'BL, ms. PAP 2 

•• J A C O B U S E Y N D I U S S R . 

Eyndiuss (Voorburg) aan S 
Or:: VHFA, map III 

• J A C O B U SS E Y N D I U S JR . 

Eyndiuss (Woerden) aan S 
Kop:: l'BA, ms. VII I  C4-12 

Eyndiuss (Haems tede ) aan S 
Or:: URL, ms. PAP 15 

Evndiuss (Haems tede ) aan S 
Or:: UBL, ms. PAP 15 

Evndiuss (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. PAP 15 

Eyndiuss (Haems t ede ) aan S 
Or:: l'BA, ms. BL 142 

•• MARQUARDUS FRKHERUS 

Frehe russ (He ide lbe rg ) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 293 B 

Placett tibi doorema t i sou iden t idem 
327-328;; Emmius II, nr. 379 

Nonn l ibens interpel lo studia & negotia 

super ior ibuss diebus domus & ad 

Dedii c ommun i amico nostro clarissimo 

Ornat iss ,, vir magister Jacobus Hovius, 

Dee for tuna sua doctissimus dominus 

hod i ee d e m u m , quod felix faus tumque 

Nisii me inopina cons terna t io ex 

Scripturivii toto hoc die ad 

Post remass tuas, quas clarissimus D. Pinac kerus 

cumm scr ibere sine magna molestia 

i te rumm tibi p ro studio tno 

Postt scriptas litteras & signatas, quas 

Neee va le tudo nee tempus pe rmi t tun t 

p l u r imumm mihi semper hono r ando , ea 

hod iee p r imum vidi exemplar ia oper is 

Her ii litteras accepi a D. Jano 

O i oo a tque obtes tor te et iam 

12-10-16322 Desen wordt al leenlicken geschreven om 

17-3-16111 Ut r e spondeam amicis et 

24-12-16122 Perplacuit mihi lep idum sane Ep igramma 

22-10-16133 Discessus mens ex Hol landia subitus 

14-11-16133 Grati mihi fuere, amicissime Scriveri, 

00-00-00000 lek seijnde U.E. nevens desen nieuwe 

00-00-00000 lek v inde niet goet datt 

17-9-[1605]] Accepi epistolam tuam, vir clariss. 
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SS (Leiden) aan Freherus 1-4-1606 
Or:: BLL, ms. Harley 4936, fol. 243r-244v 

Freheruss (Frankfurt) aan S 18-4-1606 
Or:: UBL, ms. BPL 293 B 

Freheruss (Heidelberg) aan S 14-9-1607 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Freheruss (Heide lberg) aan S 14-11-1607 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Freheruss (Heide lberg) aan S 27-4-1608 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Freheruss (Frankfurt) aan S 12-4-1609 
Onn UBL, ms. BPL 748 

•• J A N U S C A S P A R G E V A R T I U S 

Gevartiuss {Den Haag) aan S 29-1-1616 
Or:: UBL, ms. PAP 2 

Gevartiuss (s.1.) aan S 2-2-1616 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

Gevartiuss (s.1.) aan S 8-3-1616 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Gevartiuss (Den Haag) aan S 23-00-1616 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

•• M E L C H I O R H A M E N V E L T S G O L D A S T 

Goldastt (Heide lberg) aan S 13-4-1603 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Goldastt (Frankfurt) aan S 23-3-1608 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Goldastt (Frankfurt) aan S 23-9-1608 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

Goldastt (Frankfurt) aan S 4-11-[ 1608] 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Goldastt (Bickenburg) aan S 4-2-1609 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Goldastt (Bickenburg) aan S 31-3-1620 
Or:: UBL, ms. PAP 2 

• J O H A N N U SS F R E D E R I C . U S G R O N O V I U S 

SS (Leiden) aan Gronovius 17-3-1636 
Or:: UBM, 2' rode, 62") fol. 84r-v 

Gronoviuss (Deventer) aan S 28-3-1657 
Reg:: UBM, 2' code. 644 fol. 29v-30r 

Gronoviuss (s.1.) aan S 00-00-0000 
Dr:: Matthaeus III , 716-717 

•• H U G O D E G R O O T 

Dee Groo t (s.1.) aan S 8-6-1607 
Dr:: Scriverius A, praefatio; Grotius I, nr. 103 

Dee Groo t (s.1.) aan S 23-9-1615 
Or:: UBL, ms. BPL 1886; Dr: Grotius I, nr. 422 

Dee Groot (s.1.) aan S 27-12-1620 
Dr:: Grotius II, nr. 61» 

SS (Leiden) aan De Groot 1-6-1622 
Or:: UBL, ms. PAP 2 

Dee Groot (Parijs) aan S 2-6-1630 
Or:: KB, ms. 121 D 11: 27; Kop: UBA. ms. BI. 141; Dr: 

Dee Groot (s.1.) aan S 00-00-0000 
Kop:: UBA, ms. VUIG 4-10 

Enn adsum d enuo , vir ampliss ime, qui totus 

litteriss tuis r e spondeo , vir 

Valdee & mer i to te amo , vir 

Add eas quas Grotlowsky attulit 

Scribendii iam causa brevis, et 

Nullass a te litteras video, vir 

Laud icoenamm a p u d te m o d o agere 

Enn tibi Notas in Epistotam 

Mihii a dhuc cop iam m e a r u m No ta rum 

Doless certe me n u p e r tempor is 

Superiorii h e b d o m a d e Putschius mecum fuit, 

Mittoo tibi Martialem mea ipsius 

Msm.. Martialis tibi esse usui, gaudeo . 

Enn tibi; fidem meam solvo: 

lamm ipsos duodec im annos est, 

Tainenn non desisto, Glarissime Scriveri. 

Hodiee mane tuas accepi: d ice rem 

Henr icuss Terborch , bonus et bonis 

Plusculii menses elapsi sunt , cum 

Veree a tque ex an imo profitebor, 

Triplicii a te affectus sum 

Senecaee tragoedias at quae sub 

Nihill l i te rarum ad te da re , 

Prodijtt hue his d iebus Naudaei 
Grotiuss IV. nr. 1511 
Nee e adem co rpo rum , & a n imo rum nos t ro rum 
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•• Wn. i .FM DK G R O O T 

Dee Groot (Delft) aan S 1 7-1-1619 
Or:: l'BA, nis. Q 11 

Dee Groot (Delf 1) aan S 9-3-1621 
Or:: l BL, ms. BPL 1886 

Dee Groot (Den Haag) aan S 3-8-1630 
Or:: VHFA, map l i l 

• J A C O B U SS G R I H KRI JS 

Gru te russ (s.1.) aan S 6-4-1602 
Or:: RB, ms. 135 D 19 G 

Gru te russ [ Midde lburg] aan S [ 1 f) J-7-1602 
()r: \ 'HFA,, map l i l 

Gru te russ (s.1.) aan S 29-8-1602 
Or:: KB, ms. 121 1) 1: 44 

•• J A N U S G R U T K R U S 

Grute russ (Frankfurt) aan S 18-9-1601 
Or:: l BL, ms. BPL. 748 

Gru te russ (He ide lbe rg) aan S 29-11-1601 
Or:: I 'M., ms. BPL 748 

Gru te russ (s.1.) aan S [vóór 1602] 
Or:: l'BL, ms. BPI. 748 

Gru te russ (Frankfurt) aan S 29-3-[1602] 
Or:: t BL, ms. BPL 748 

SS (Leiden) aan Gruteru s 1-9-1602 
Or:: l'BL, ms. BPL 1745; KI: L'Bl.. ms. BPL ]745 

Gru te russ (s.1.) aan S 24-9-1602 
Or:: l'BL, ms. BPL 748 

Gru te russ (He ide lbe rg) aan S 10-10-1602 
Or:: l BL, ms. BPL 748 

Gru te russ (Heide lberg) aan S 3-12-[16021 
Or:: l'BL, ms. BPL 293 B 

Gru te russ (Heide lberg) aan S 3-2-1603 
Or:: l BL, ms. BPL 748 

( k u t e r u ss (He ide lbe rg) aan S 1-3-1603 
Or:: l'BL, ms. BPL 748 

Gru te russ (s.1.) aan S 24-3-1603 
Or:: l'BL, ms. PAP 15; Kop: l'BA, ms. VIII C 4-9 

Gru te russ (s.1.) aan S 7-8-1603 
Or:: l'BL, ms. BPL 748 

Gru te russ (s.1.) aan S [30]-4-1605 
Or:: UBL, ms. PAP 2 

Gru te russ (Heide lberg) aan S 14-7-160") 
Or:: LUL. ms. BPL 293 B; UBL, ms. BPL 246 (ook ge 

Gru te russ (Heide lberg) aan S 7-6-1606 
Or:: UBL, ms. PAP 1.5; Dr: Meelius, 67-70 

Gru te russ (Heide lberg) aan S 31-7-1606 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Gru te russ (Heide lberg) aan S 15-10-1606 
Or;; UBL, ms. BPL 748 

Gru te russ (Heide lberg) aan S 4-4-1607 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Gru te russ (Heide lberg) aan S 30-1 1-1607 
Or:: UBL. ms. BPL 748 

Gru te russ (Frankfurt) aan S 31-3-1616 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Gru te russ (Heide lberg) aan S 8-11-1616 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Mihii an inu im tuurn, Vir clarissime, 

Mittoo ad te. \ i r sunime, 

Misitt nuper , Vir Maxime, frater 

Longaa mihi videbatur cessaiio tua, 

Placebatt viduae rescr iptum tuum, et 

Eccee infelicitatem nos t ram mi Scriveri, 

Ignotuss ignotum compe l l e re indecens nisi 

Cumm seniel perf r icuer im frontem pergani 

Nihill memin i prae tennis isse in tuis; 

Videe quant te mihi p rop r i e 

Novissimass tuas accepi, clarissime Gru te re 

S.P.. mi amice: et isthaec 

Euntcc ad vos Bonn t i ano famulo . 

Ett qu idem au tem sex menses 

Totiess meis tibi obs t repo , ut 

Mii Scriveri, misisse te Leopardi 

Herii vesperi post sept ima op te t 

Virr praestant issime, qui has tibi 

Uteree jur i da to , nisi supervacuum 

Salvetee p lur imuni pa r amicorum egregium. 
idresseerdd aan D. Heinsius) 

I amdudumm abierunt Francfurto mercatores, cum 

Benee accidit pe r t andem ad te 

Mii Scriveri, et ignosce si 

Equ idemm mirabar l ongum tuum sileritium. 

lamm duas epistolas recepi ab 

Amicee constans , l ibens manu tuani 

Utt d o m u m redij , nonnul l i s locis 
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Gruteruss (Frankfurt) aan S 21-9-1617 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Gruteruss (s.1.) aan S 23-10-0000 
Or:: UBL, ms. PAP 15 

•• P E T R U S G R U T E R U S 

Grute russ (Middelburg) aan S 1-10-1621 
Or:: RB, ms. 121 D 1:46 

Gru te russ (Middelburg) aan S 26-10-1621 
Or:: KB, ms. 121 D 1: 46 

Gru te russ (Amsterdam) aan S 1-6-1622 
Or:: KB, ms. 121 D 1:46 

•• J .A . G R Y P H I U S B U Y S 

SS (Leiden) aan [Gryphiu s Buys] 17-5-1621 
Or:: UBL, ms. PAP 2 
ziee ook: Bartholomeus Meruia 

•• JOHAN VAN HEEMSKERCK 

Vann Heemskerck (Amsterdam) aan S 18-8-1640 
Or:: VHFA, map H/ 

Vann Heemskerck (Woelwijck) aan S 5-5-1641 
Or:: VHFA, map IV 

•• D A N I Ë L H E I N S I U S 

SS (s.1.) aan [Heinsius] 
KI:: BLL, ms. Harley 3342, fol. 34v 

Heinsiuss (Amsterdam) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 885 

Heinsiuss (Leiden) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

Heinsiuss (Leiden) aan S 
Kop:: LPLL, ms. 595, 71-72 (nr. 25) 

Heinsiuss (Franeker) aan S 
Or:: UBL, ms. PAP 2 

Heinsiuss (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

•• D A N I Ë L H E R E M I T A 

Heremi taa (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

•• O T T O H E U R N I U S 

Heurn iu ss (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

•• H A D R I A N U S H O G E R B E E T S 

Hogerbce t ss (Den Haag) aan S 
Or:: KB, ms. 121 D 1:61 

• J A C O B U SS H O V I U S 

Hoviuss (Leiden) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Hoviuss (Leiden) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Hoviuss (Gron ingen ) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

[1596 /97] ] 

20-2-1602 2 

30-9-1614 4 

00-00-1636 6 

23-3-0000 0 

00-00-0000 0 

1-1-1603 3 

00-00-0000 0 

20-6-1628 8 

26-5-1614 4 

19-7-1614 4 

1-2-1615 5 

Mii d o m i n e Scriveri recipies ab 

Mii Schriveri, et ignosce si paucior ibus 

Sol i tudinemm itineris mei, Clarissime Scriveri, 

Febriss m e reliquit, Clarissime Scriveri; 

Pliniuss alibi, in ter pullos (gal l inarum) 

lamm p rope qu i nquenn i um est, Vir 

Gis terenn met mijn huysvrouwe uyt 

Opgele i jdee last heeft mij van 

Velimm nos doceas , [...], q u o m o d o evolvenda 

Q u a mm legis adverso tibi littera 

scripsii haec in aedibus tuis 

Multaa sunt, quae p r idem nos 

adser iberee te ignoto adhuc Heynsio 

commisi tt mihi frater Rutgerius Oravula 

Antee m e u m ex Batavia vestra 

Celeberr imee antiquissime et fidissime amicorum 

Mittoo tibi, ut p romise ram cum 

Quodd hes te rna die te insalutabo 

Hes te rnaa die cura mer id iem Leydam 

Hes t e rnaa die sub ho r am lectionis 
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Hoviuss (Gron ingen) aan S 22-3-1615 
Dr:: Meelius, 90-91 

Hoviuss (Gron ingen) aan S 1-1-1616 
Dr:: Meelius, 94-90 

Hoviuss (Gron ingen) aan S 31-1-0000 
Or:: L'BL, ms. BPI. 246 

•• CONSTANTIJN H l Vt.KN'S 

Huvgenss (Den Haag) aan S 15-2-1647 

Subitaa hujus discipnli mei ad 

Fnlniinee me petiisti, s tuporem omn ibus 

Lamber too h u k nost.ro ad vos 

Arass hasce Nep tuno et Nehal leniac 
Or:: RB, ms. 130 C 90, f'ol. 3Ir, 36i-37v; Kop: KB, ms. KA Xl.V, f'ol. )42v; KI: KB, ms. KA Xl.IY, nr. 399: Dr 
Matthaenss III, 697; Huygens IV, nr. 4548 

Huvgenss (Den Haag) aan S 29-10-1654 Quae me poslr idie quam a 
Kop:: KB, ms. KA Xl.V, fol. 157v: KI: KB. ms. KA XI.IV. nr. 442 

•• A D R I A H N E W O U T S D E J O N G F . 

Dee Jonge (Hoo rn ) aan S 19-1-1615 
Or:: L'BL, ms, BPL 1745 

SS (Leiden) aan De J o n g e 15-4-1615 
Or:: L'BL. ms. PAP 2 

•• GoiHOKREDUS JUNGERMANNUS 

Junge rmannu ss (Leip/ ig) aan S 23-3-1603 
Or:: L'BL, ms. BPI. 748 

J u n g e r m a n n u ss (He ide lbe rg ) aan S 27-3-1604 
O rr L'BL, ms. BPI. 748 

SS (Leiden) aan J u n g e r m a n n u s 15-3-1607 
Or:: BI.I., ms. Harley 4936, fol. 245r-v (nr. 78), Dr: Holman, 466-467 

J u n g e r m a n n u ss (Hannove r ) aan S 1-5-1607 
Or:: l'BL, ms. PAP 2; Dr: Meelius, 72-76 

J u n g e r m a n n u ss (Frankfurt) aan S 23-3-0000 
Or:: l'BL, ms. BPI. 293 B 

J unge rmannu ss (Hannove r ) aan S 16-10-0000 
Or:: l BL, ms. PAP 2 

naerr hertel i j rke groetenisse l ' .L . huyssvrou 

l'.K.. schrijvens van da to den 19 Januari] 

Q u o dd ad te Virum nobi lem, 

Knn t andem ad tuas, Vir 

Q n a m q n a mm ex illo t empo r e q u o 

man,, 466-467 

Q u o dd ultimis tuis non statim 

Itaa est, amice magne , ut 

Litterass tuas, elariss. Scriveri, recte 

•• F R I D E R I C L I N D K N B R O C H 

L indenb rochh (Hambu rg ) aan S 12-3-1622 
Or:: BLL, ms. Harlev 4936, fol. 263r-v (nr. 96) 

Q u o dd tardius, qu am u te rqne sane 

Tuass accepi, sane gratas 

• J U S T U SS L I P S I U S 

Lipsiuss (Antwerpen) aan S 8-9-1601 
Dr:: Lipsius A 11,96 

SS (Leiden) aan Lipsius 1-5-1603 \ u p e r ad te literas meas 
Or:: L'BL, ms. Lips 4: Dr: Burman 11. 127-128; Matthaens III, 707-710 

Lipsiuss (Leuven) aan S 7-5-1603 Cand ide agendum est apud tales 
KI:: l'BL, ms. Lips 3 (4), lol. 195; Dr: Lipsius B XIIX, 36 

Lipsiuss (Leuven) aan S 00-00-1603 
Dr:: Lipsius C, fol. *2-*3; Lipsius B XIIX, 29 

•• B A L T H A Z A R L Y D I U S 

Lydiuss (Franeker) aan S 
Or:: KB, ms. 72 D 37: 1 

5-4-1598 8 

• J O H A N N E SS L Y D I U S 

Lydiuss (s.1.) aan S 15-9-1606 
Or:: L'BL, ms. BPI. 748 

Lydiuss (Oudewate r ) aan S 8-6-1609 
Or:: UBL, ms. BPI. 748 

Antverpiaa me habeba t r e cu randae valetudin 

Nonn pat ior doctiss. Scriveri fratrem 

ee Zelandia vix mihi d o m u m reverso, 

scripsitt aliquolies ad me frater 

http://nost.ro
file:///uper
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Lydiuss (Oudewater) aan S 12-11-1614 
Or:: UBL, ras. BPL 293 B 

SS (s.1.) aan Lydiu s 20-11-1614 
Kop:: UBL, ms. PAP 2; Dr: Meelius, 82-85 

Lydiuss (s.1.) aan S 29-11-1614 
Or:: UBL, ms. BPL 293 B 

SS (s.1.) aan Lydiu s 30-11-1614 

Or:: UBL, ms. PAP 2 
Lydiuss [Oudewater] aan S [1614/15] 

Or:: VHFA, map II I 
Lydiuss (Oudewater) aan S 17-5-1621 

Or:: UBL, ms. BPL 246 
SS (Leiden) aan Lydiu s 31-5-1626 

Dr:: Meelius, 111-114 

Litterass tuas Vi r Ornat iss ime accepi, 

Benee accidit, Lydi carissime, q u od 

grataee mihi fuere tuae l i t terae 

Differentiass vitae Erasmi, q u a m q u am haud 

Quantii  ego te, omnesque 

Nihi ll  mihi grat ius fuisset q u am 

Lubett ex intervallo al iquot a n n o r u m, 

23-4-[1598]]  Semper tu mi Scriveri iud ic ium 

27-2-[[  1598/99] Quale sopor fessis in gramine: 

•• M A R T I N U S LYDIUS 

Lvdiuss (Franeker) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 293 B 

Lydiuss (Franeker) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

•• B A R T H O L O M K U S M K R U L A 

SS (Leiden) aan Merui a 9-8-1616 Scitote, intelligere me Cice ronem Gru te r ianum 
Or:: UBL, ms. BPL 246; Kop: UBL, ms. PAP 2 (ook geadresseerd aan Gryphius Buys) 

Merulaa (s.1.) aan S 11-8-1616 
Or:: UBL, ms. BPL 246; Kop: UBL, ms. PAP 2 

Merulaa (Rostock) aan S 16-8-1616 
Or:: UBL, ms. BPL 748; Kop: UBL, ms. PAP 2 

Pandectass Florent inas p e r p raesen tem pue rum 

Pos tquamm a vobis aiij nihil 

•• J O H A N N E S M E U R S I U S 

Meursiuss (s.1.) aan S 20-7-1596 
Kop:: UBA, ms. VIII C, 4-14 

Meursiuss (s.1.) aan S 5-9-1596 
Or:: UBL, ms. PAP 2; Kop: UBA, ms, VIII C 4-1 

Meursiuss (s.1.) aan S 6-9-1596 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Meursiuss (s.1.) aan S 9-9-1596 
Or:: UBL. nis. PAP 15; Kop: UBA, ms. VIII C 4-2 

Meursiuss (s.1.) aan S 10-9-1596 

Kop:: UBA, ms. VIII C 4-13 
Meursiuss (s.1.) aan S 25-10-1596 

Or:: GAD. losse aanwinsten, inv.nr. 1213 
Meursiuss (s.1.) aan S 4-12-1596 

Kop:: UBA, ms. VIII C 4-3 
Meursiuss (s.1.) aan S 00-12-1596 

Or:: UBL, ms. BPL 748 
Meursiuss (s.1.) aan S 00-[12]-1596 

Or:: UBL, ms. PAP 15; Kop: UBA, ms. VIII C 4-4 
Meursiuss (s.1.) aan S 27-4-1597 

Or:: UBL, ms. PAP 2: Dr: Meelius, 49-52 
Meursiuss (s.1.) aan S 00-00-1597 

Or:: UBL, ms. PAP 2 
Meursiuss (Leiden) aan S 1-4-1598 

Or:: UBL, ms. PAP 2 

Apclloo te , mi Scriveri, nimis 

a tquee p r o litteris tuis mellitis 

Eccee aniniae d imid ium meae , Petre Scriveri 

Ain'' tu? mi Scriveri: ego 

Quaer iss ex me , mi Scriveri, 

Videbiss mi Scriveri qu id in 

lgnosc.es,, mi Scriveri. si brcviusculae 

Quodd l ibere liceat, amicissime Scriveri; 

l iane,, mi Scriveri, dividiae tibi 

Literass tuas, amicissime Scriveri, heri 

Sii vales, b ene est. ego 

vivisne?? spero; et vales? hoc 

Literass tuas, mi Ocel le statim SS (Amsterdam) aan Meurs ius 1-4-1598 
Kop:: SUBH. ms. Sup. ep. Uff. et Wolf. 60. fol. 190v-191v 

Meursiuss (Leiden) aan S 3-4-1598 Litteras tuas sane gratissimas accepi 
Dr:: Meelius, 52-54 

Meursiuss (s.1.) aan S 00-00-1598 Valesne? mi Scriveri: nos qu idem. 
Or:: UBL, ms. RAP 2; Kop: UBA, ms. VIII C 4-5 

http://lgnosc.es
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SS [Leiden] aan Meursius [31 ]-3-1599 
Or:: BLL, ms. Harlev 4936. fol. 273r-v (nr. 102) 

SS (Leiden) aan Meursius 8-6-1602 
KJ:: UBL. ms. BPL 1745 

Meursiuss (Den Haag) aan S 31-10-1603 
Or:: UBL, ms. PAP 2; Dr: Meelius, 61 

Meursiuss (Den Haag) aan S 5-10-1604 
Or:: UBL, ms. PAP 15: Dr: Meelius. 62-63 

Meursiuss {Den Haag) aan S 2-2-1606 
Or:: UBL. ms. PAP 15; Kop: l'BA. ms. VII I C 4-6 

SS (Leiden) aan Meursius [ 18]-2-1606 
Kop:: SL BH, ms. Sup. ep. I If. et Wolf. 60, 193r-194v 

Meursiuss (Den Haag) aan S [24]-2-1606 
Or:: UBL, ms. PAP 2; Kop: l'BA , ms. VII I  C 4-7 

Meurs iuss (s.1.) aan S 00-00-0000 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

Meurs iuss (s.1.) aan S 00-00-0000 
Kop:: UBA. nis. VII I  C 4-8 

Meursiuss (s.1.) aan S 00-00-0000 
Kop:: L'BA, ms. VII I  C 4-15 

• J O A C H I MM M Ü R S I U S 

Morsiuss (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

•• D A N I E L M O S T A R T 

Mostartt (s.1.) aan S 
Or:: VHFA, map IV 

• J A C O BB VAN M Y K R O P 

Vann Myerop (Den Haag) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

Vann Myerop (Den Haag) aan S 
Or:: KB. ms. 78 C 69 

Vann Myerop (Den Haag) aan S 
Or:: VHFA, map II I 

Vann Mverop (Den Haag) aan S 
Or:: VHKA, map II I 

Vann Myerop (Den Haag) aan S 
Or:: VHFA, map II I 

SS (Leiden) aan Van Myerop 
O rr VHFA, map II I 

Vann Myerop (Den Haag) aan S 
Or:: VHFA. map II I 

Vann Mverop (Den Haag) aan S 
Or:: VHFA, map II I 

Vann Mverop (Den Haag) aan S 
Or:: VHFA. map II I 

•• A B R A H A M V A N D K R M Y L K 

Vann de r Myle (Dord rech t ) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Vann de r Myle aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 246 

Vann de r Myle (s.1.) aan S 
Kop:: UBA, ms. N 110 i 

31-12-1618 8 

9-12-1635 5 

18-1-1614 4 

28-1-1614 4 

10-11-1628 8 

17-11-1628 8 

1-12-1628 8 

17-12-1628 8 

18-12-1628 8 

6-1-1629 9 

10-5-1629 9 

Literulass tuas & salutem, quam mihi 

Tandemm a l iquando! ad te venio 

Sii recte mernini , Scriveri doctissime, 

Sii vales, b e n e est; ego 

Utt grata mihi her i praesent ia 

Habu i tt me sex septem istos 

Ell literas tuas, mi Scriveri, 

S u p p e d a n e u mm apte een selling dici 

Quaer iss a me Festi pravissimo 

Aper iamm tibi do lo r em m e n m , quem 

Reddituss t andem vestro coelo sum 

Alzooo het d en Almaght igen gelieft 

Vuurr eenige dagen es mij 

Tott voldoeninge van LI.E. begeer t e en 

Volgendee uwe E. begee r t e h ebbe ick 

Dee weduwe van Hi l lebrand Jacobss 

Ickk hebbe gewacht o m m e te 

Denn uwen van den l e n Decembris 

Uwee E. missive van xvijen deser, is 

Ickk hebbe van desen morgen 

Jouffrouwee van Wou verwacht vast, 

4-3-16166 Ut promisi , mit to tibi, Clarissime 

[vóórr 18-3-1616] Quas ante paucos dies ad 

00-00-00000 Q u a n d o q u i d e m clariss. Scriveri, nihil a 
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•• B A R T H O U D V A N D E R N I J E N B U R G H 

Vann de r Ni jenburch (Haar lem) aan S 14-10-1614 

Or:: VHFA, map IV 

•• LUFFRID VAN O H S T E R W I C K 

Vann Ohsterwick (Emmer ik) aan S 
Or:: KB, ms. 78 C 69 

•• A D R I A A N P A U W 

SS (Leiden) aan Pauw 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

Pauww (s.1.) aan S 
Or:: VHFA, map IV 

•• L A U W E R I S P I G N O R I U S 

Pignoriuss (Padua) aan S 
Or:: UBL,, ms. BPL 748 

•• C O R N E L I S P I J N A C K E R 

Pijnackerr (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Pynackerr (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Pijnackerr (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. PAP 2 

• J O H A N N E SS P O L Y A N D E R 

Polyanderr (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

Polyanderr (Leuven) aan S 

25-6-1658 8 

mijnn schrijvens is niet besonders , 

He tt leit mij noch in 

21-3-16244 lek sende U.E. hier he t Manuscr ipturn 

[vóórr 1639] lek hebbe aen uwer E. Broeder 

4-12-16200 Quod ego te in terpel lem Vir 

[vóórr 2-8-1623] Domine Scriveri convaso mea ad i ter 

00-00-00000 Remit to pe r p u e r u m m e u m cum 
00-00-00000 Mitto tibi vo lumen promissum, u n u m 

1-7-16199 Quae heri ratione qua rundam circumstantiarum 

31-12-16355 gratias tibi ago p r o mihi 
Or:: BLO, ms. Rawlinson letters 76 (a), 279-280; Kop: ibidem (b), fol. 125r-v 

• J O H A N N E SS P O L Y A N D E R A K E R C K H O V E N 

Polyanderr (Den Haag) aan S 7-6-1637 
Or:: VHFA, map IV 

SS (Woelwijck) aan [Polyander] 4-9-1647 
KI:: BLL, ms. Harley 3417, fol. 57r 

Juffrouu van de r St rae ten is g ecomen , 

Alsooo ick t o ekomende zondach een 

Seriuss quam vellem admonu i t me 

Binass tuas accepi, sed non 

Occupat iss imuss sum hoc t empore , 8c vix 

Oc t i duumm est, 8c quod excurri t , ex 

• J O H A N N E SS I S A C I U S P O N T A N US 

SS (Leiden) aan Pontanus 25-7-1600 
Dr:: Alciatus, 404-406 (met onjuiste datum) 

SS (s.1.) aan Pontanus 14-5-1605 
Dr:: Alciatus, 224; Matthaeus III, 702-704 

SS (s.1.) aan Pontanus 11-6-1605 
Dr:: Alciatus, 406-408 

SS [Amsterdam] aan Pontanus 14-9-1605 
Or:: SUBH, ms. Sup. ep. Uff. et Wolf. 5 (117); Dr: Matthaeus II, 389 (met onjuiste datum) 

SS (Amsterdam) aan Pontanus 16-11-1605 Hod ie m a n e allatus est t a ndem 
Or:: SUBH, ms. Sup. ep. Uff. et Wolf. 5 (116); Dr: Matthaeus II, 388-389 (met onjuiste datum) 

Pon tanuss (s.1.) aan S 00-00-1605 Ternar io n u m e r o , [...], licet eximia s empe r 
Or:: SUBH, ms. Sup. ep. Uff. et Wolf. 5 (114); Dr: Matthaeus II, 393-394 

SS (s.1.) aan Pontanus 19-2-1606 Aram profecto Clement iae tuae debeo , 
Dr:: Matthaeus I, 356-358 

Pon tanuss (Harderwijk) aan S 20-2-1606 Laude te, Scriveri, t andem a l iquando 
Or:: SUBH, ms. Sup. ep. Uff. et Wolf. 48 (343); Dr: Matthaeus II, 394-396 

SS (s.1.) aan Pontanus 15-3-1606 Si me hic suavissimis doctissimisque 
Dr:: Matthaeus II, 396-398 (met onjuiste datum) 
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SS (Leiden) aan Pon tan us 12-5-1606 
Dr:: Matthaeus I. 370-372 

SS (Leiden) aan Pontanus 20-7-1606 
Dr:: Matthaeus I, 376-377 

SS (Leiden) aan Pontanus 17-8-1606 
Dr:: Alciatus, 429-432 

SS (Leiden) aan Pontanus 28-8 1606 
Dr:: Matthaeus I, 377-378 

Pon tanuss (Harderwi jk) aan S 31-8-1606 
Dr:: Matthaeus, II , 392-393 

Pon tanuss (Harderwi jk) aan S 9-9-1606 

Verberass me fortassis tacito cogitationis 

Fasciculumm nudius tert ius una cum 

Verbiss eloqui vix potest, [...], quem 

M a dee hot Evangelio, [...], a tque assem 

Oblataa per Br inckium nost rum occasione 

Ind icemm l ib rorum Commel in ianorum rectc c u-

ratuiTi i 

Or:: SI 'BH, ras. Sup. ep. L'ff. et Wolf. 5 (77); Dr: Pontanus, 7 
Tandemm allatus est ad me 

Tandemm tandem operi tuo supremam 

Kxemplar iaa It inerarii tui, [...], tandem 

SS (Leiden) aan Pontanus 24-10-1606 
Dr:: Matthaeus I, 358-359 

SS (Leiden) aan Pontanus 12-11-1606 
Dr:: Matthaeus I, 359-360 

SS (Leiden) aan Pontanus 30-11-1606 
Dr:: Matthaeus I, 360-361 

SS (s.1.) aan Pontanus 13-3-1607 Q u od binis tuis, [...], n ih i ldum respondent ! ). 
Dr:: Matthaeus I, 361-362 (Pontanus, 36 vermeldt onjuiste datum) 

SS (Leiden) aan Pontanus 13-4-1607 Moni tus de abitu Brinckij ipso 
Or:: UBA, ms. 20 A z II 1; Dr: ,4A'4(1833), 181 

Pon tanuss (Harderwi jk) aan S 00-00-1607 Kitts occasione quod ad vos 
Or:: SL'BH, ms. Sup. ep. L'ff. et Wolf 5 (78); Dr: Matthaeus V, 1004 

SS (Leiden) aan Pontanus 20-5-1608 Favere te conjecturae meae de 
Dr:: Matthaeus I, 363-364 

SS (Leiden) aan Pontanus 3-6-1608 Literas tuas op ido gratas, [.,.], hod ie 
Dr:: Matthaeus I, 364-365 

Pon tanuss (Amsterdam) aan S 13-10-1608 Recto mihi reddi ta fuerunt praeter 
Or:: SUBH, ms. Sup. ep. Uff. et Wolf. 5 (87); Dr: Pontanus, 14-16 

Pon tanuss (Harderwi jk) aan S 20-12-1608 Accepüssimae fuerunt, quae diebus super ionbus 
Or:: SL'BH, ms. Sup. ep. Uff. et Wolf. 5 (118); Dr: Matthaeus II , 390-392 

SS (Leiden) aan Pontanus 31-10-1609 Q u um hod ie m a ne me to tum 
Or:: Sl 'BH, ms. Sup. ep. Uff. et Wolf 5 (119); Dr: Matthaeus I, 372-374 

SS (s.1.) aan Pontanus 13-11-1609 Heri l i teras tuas accepi. Per 
Or:: SL'BH, ms. Sup. ep. Uff. et Wolf. 5 (115); Dr: Matthaeus II , 386-387 

SS (Amsterdam) aan Pontanus 29-6-1612 2 Codexx Legum Goth icarum Sc Francicarum 

nondu in n 
Dr:: Matthaeus I, 372 

SS (Leiden) aan Pontanus 
Dr:: Matthaeus I, 374-375 

Pon tanuss (Harderwi jk) aan S 
Dr:: Pontanus, 33-34 

SS (s.1.) aan Pontanus 
KI:: UBL, ms. BPL 1745; Dr: Pontanus, 123-124 

Pon tanuss [Harderwi jk] aan S 4-10-1615 
Dr:: Matthaeus V, 994-996 

SS (Leiden) aan Pontanus 10-4-1619 
Or:: Bl.T, ms. Harley 4936, fol. 258r-v (nr. 91) 

SS (Amsterdam) aan Pontanus 28-9-1620 
Or:: UBL, ms. PAP 2; Dr: Meelius, 103-105 

Pon tanuss (Harderwi jk) aan S 1-7-1621 
Dr:: Lipsius B XVII I 

Pon tanuss [Harderwi jk] aan S 1-8-1621 
Dr:: Alciatus, 300 

Pon tanuss [Harderwi jk] aan S 26-10-1621 
Or:: HABW, ms. 36.23 Aug. 2o, fol. IA; Dr: Alciatus, 235-237 

Pon tanuss (Harderwi jk) aan S 29-10-1622 Quas coram tibi p romiseram, [...], ad 
Dr:: Alciatus, 269-271 

31-5-16133 Nupc ram illam tuam abi t ionem, seu 

20-9-16155 Accepi hod ie rno m a ne quae deerant 

[vóórr 4-10-1615] Literulas tuas non unas accepi, 

Cluveriii  German ia recte qu idem reddi ta 

Habess h inc, [...], omn ia quae Lugduno 

Herii  Ams te rodamum veni, cum spe 

Mitt oo ecce, [...], epistolarum Lipsiacarum libellum 

Mitt oo ad te [...] exemplar ia tria 
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Pontanuss [Harderwi jk] aan S 18-11-1627 
Dr:: Alciatus, 296-298 

Pontanuss [Harderwi jk] aan S 13-4-1628 
Dr:: Alciatus, 298-299 

Pontanuss (Harderwi jk) aan S 12-6-1629 
Or:: UBL, ms. BPL 748; Dr: Pontanus, 52-53 

SS (Amsterdam) aan Pontanus 10-3-1630 
Dr:: Alciatus, 214-216 

Pontanuss [Harderwijk] aan S 19-3-1630 
Dr:: Alciatus, 122-125 

Pontanuss [Harderwijk] aan S 12-1-1631 
Dr:: Alciatus, 364-365 

SS [Amsterdam] aan Pontanus 13-2-1631 
Dr:: Alciatus, 192-194 

[S]]  (s.1.) aan Pontanus 13-3-1631 
Dr:: Alciatus, 194 

SS (s.1.) aan Pontanus 1-8-1631 
Dr:: Matthaeus, 366-370 

Pontanuss (Harderwijk) aan S 5-8-1631* 

l. i teraee tuae, [...], cum hes terno die 

Misitt ad me exemplar ia al iquot 

Sedd me musicam in luctu, 

Vicinio rr tibi factus, [...], non possum 

Iniquissimoo meo tempore, qui fuit 

Suntt j am plures elapsi dies, 

Tuass II Februari) datas, & pr iores etiani, 

Abfüii  al iquot d iebus, [...], & ea p rop ter 

Exortuss est n u p er in Brabant ia, 

Q u emm exo r tum apud Brabantos n u p er 
Or:: UBL, ms. BPL 748; Dr: Alciatus, 370-373; Dr: Pontanus, 62-65 

SS (s.1.) aan Pontanus 00-00-0000 Animadversione dignuni, quod apud Marcianuin 
Dr:: Matthaeus, 375-376 

Pontanuss (s.1.) aan S 00-00-0000 Epicedia ista Pont i f ic iorum in ob i tum 
Dr:: Alciatus, 344-347 

**  Deze brief van Pontanus is omgerekend naar nieuwe stijl. 

•• T H E O P H I L U S P U T K A N U S 

Puteanuss (Voorburg) aan S 24-5-1615 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Puteanuss (Voorburg) aan S 7-11-1615 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Quan t amm puer is p r ima call igraphia a tque 

Scholamm m e a m a multis d iebus 

•• PUTSCHIUS 

SS (s.1.) aan Putschius 
KI:: BLL, ms. Harlev 3417, fol. 147v 

00-00-0000 0 Incensionee illa G ramma t i co rum, mi Putschi, 

•• L A U R K N T I U S R K I C H 

Reichh (Londen) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

•• C A R K L VAN R I F . P W I J C K 

Vann Riedwijck (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

10-6-16133 salvere te ittbeo p lu r imum Scrivei 

25-2-16300 Ie en hadde nyct ve rhoep t 

•• CORNKI.IS RlTTERSHUSIUS 

Rittershusiuss (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

23-5-1607 7 Exx prae ter i to mercata Francofur tano ad 

•• ESAIA ROERHANIIIUS 

Roerhandiuss (Brunswijk) aan S 7-10-1613 
Or;; UBL, ms. BPL 748 

Roerhandiuss (Brunswijk) aan S 25-1-1614 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Roerhandiuss (Brunswijk) aan S 1-2-1614 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Nequee satis demirar i , Clarissime Scriveri, 

Annee felicem Clarissime Scriveri Amice 

Annee felicem, Clarissime Scriveri, d i em, 
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•• J O H A N N E S R O E R H A N D I U S 

Roerhand iuss (Brunsui jk) aan S 12-2-1614 
Or:: UBL, ms. BPI. 293 B 

Roe rhand iu ss (s.1.) aan S 00-00-0000 
Or:: L'BL, ms. BI'L 1745 

•• A D R I A A N R O O M A N 

Roomann (Haa r l em) aan S 23-4-1630 
Or:: VHFA, map III 

•• H E R I B F . R T R O S W F . Y D E 

SS [Leiden] aan Rosweyde [1602] 
Dr:: Matthaeus III, 704-709 

SS (Leiden) aan Rosweyde [1602] 
Dr:: Matthaeus III, 712-716 

• J O S E P H U S J U S T U SS S C A L I G E R 

S c a l i e rr (s.1.) aan S OO-00-OOOO 
Or:: UBL, ms. BPI. 1745 

•• CORNELIUS SCHONAEUS 

Schonaeuss (Haarlem) aan S 22-9-1602 

Or:: KB, ms. 121 D 2: 43 

Schonaeuss (Haarlem) aan S 1-4-1603 

Or:: KB, ms. 121 D 2: 43 

Schonaeuss (Haarlem) aan S 16-5-1603 

Or:: KB. ms. 12! D 2: 43 

00-12-1596 6 

[1-1]-1597 7 

5-1-1604 4 

[28]-2-1604 4 

•• T H H O D O R U S SCHREVELIUS 

Schreveliuss (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. PAP 2 

SS (Leiden) aan Schrevelius 
KI:: BLL, ms. Harley 3342, fol. 47r 

Schreveliuss (s.1.) aan S 
Or:: UBA, ms. 20 A c 1 

Schreveliuss (s.1.) aan S 
Or:: AVK, collectie unica, nis, 44/000 728 M 

Schreveliuss (s.1.) aan S [vóór 1610] 
Or:: AVK, collectie unica, ms. 44/000 728 M 

Schreveliuss (s.1.) aan S 17-6-1618 
Or:: UBA, ms. H 103 

Schreveliuss (s.1.) aan S 23-12-0000 

Or:: KB, ms. 121 D 2: 46 
Schreveliuss (s.1.) aan S 00-00-0000 

Or:: UBL, ms. PAP 2 

•• HK.NDRICK PIKTERSZ SCHRIJVER SR. 

Schrijverr sr (Amste rdam) aan S 30-10-1614 
Or:: VHFA, map IV 

•• H E N D R I K S C H R I J V E R J R . 

Schri jver j rr (Oudewa te r ) aan S 22-7-1653 
Or:: VHFA, map IV 

•• W I L L E M S C H R I J V E R 

Schrijverr (Amste rdam) aan [S] 21-3-1646 

He r i quee forsan, vir clarissime el erudit iss ime. 

Quodd b ene vertat f'autor et 

lekk verstoute my D. Scriveri met 

Tress p rae te r p rop t e r h e b d o m a d a e sunt. 

Egoo vero tertias mihi , quas 

Gratiass ago tibi, mi Scriveri, 

Muiierr illa, d e qua scribis, 

Quaee ad me misisti pe r 

Hiss super ior ibus d iebus ad te 

Hocc ca rmen exaravi doctissime Scriveri 

beastii me i amnupe r lectissime tui 

venitt ad te foetus exterr i 

Itaa na tu ra fere c ompa r a t um est, 

Enimveroo mi Scriveri q u a m in amicorum vitijs 

Sculptorr Maethamius opera inchoato iampridem 

Promiserass nobis in n u p e r o syuiposio 

Dominee Schreveli praefato salutationis hono r e 

Naee groetcnisse dient desen niet sonders 

Mijnee blijtschap hebbe ick u.1. moe t en , 

Or:: VHFA, map IV (geadresseerd aan Scriverius' vrouw) 
Naerr wensinge alles goets, d ien t 
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Schrijverr (Amsterdam) aan S 
Or:: VHFA, map IV 

Schrijverr (Haar lem) aan S 
Or:: VHFA, map IV 

•• ANDREAS Sc o n u s 
Scottuss (Antwerpen) aan S 

Dr:: Burman, 378-379 
Scottuss (s.1.) aan S 

15-2-1648 8 

3-12-0000 0 

27-5-1619 9 

13-9-1620 0 
Or:: BLL, ms. Harley 4936, fol. 257r-v (nr. 90) 

•• WlLI.IBRORDUS S N K I . I . I U S 

Snelliuss (s.1.) aan S 00-00-0000 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

Snelliuss (s.1.) aan S 00-00-0000 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

• JANN SOOP 

SS (Leiden) aan Soop 15-9-1602 
Kop:: HABW, God. Guelf. 18.34. Aug. 4<>, fol. 176r-v 

•• EUSTATIUS SWARTIUS 

Swartiuss (Den Haag) aan S 28-5-1617 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Swartiuss (Den Haag) aan S 31-12-0000 
Or:: L'BL, ms. BPL 748 

•• F R A N C I S C U S S W E E R T I U S 

Sweertiuss (Antwerpen) aan S 18-8-1620 
Or:: KB, ms. 121 D 2: 55 

Sweertiuss (Antwerpen) aan S 5-9-1620 
Or:GBR,, ms. 14 A 13:8 

Sweertiuss (Antwerpen) aan S [6]-9-1620 
Or:: UBA, ms. 34 C f' 

•• P A U L U S T E R H A A R I U S 

Terhaar iuss (s.1.) aan S 

Naerr hartvrundeli jcke groetenisse, s onde r te 

Voor ledenn donde r d a ch ben ick on t r en t 

Q u o dd honor i s mei gratia, erudit issime 

Scribo,, [...], varias ad vestras, quia 

tamm typographus mihi aliquoties a u r em 

semell a tque i terum frustra te 

Verstaenn h ebbende , ee rsame ende b e m i n d e 

Praeterr spem et expec ta t ionem evenit, 

Quamviss Heroi nostro, Vir Clarissime 

Bibliothecaa nostra Belgica is ten 

Sii vales, b ene est, valeo, 

O pp Ghisteren was mijnen lesten 

Dupl icemm occasionem scribendi ad te 3-12-1652 2 
Kop:: SUBH, ms. Sup. ep. Ufl. et Wolf'. 25, 15r (nr. 18) 

Terhaar iuss (Napels) aan S 25-8-1654 Juvenem a l iquando cognovisti, cui est 
Or:: VHFA, map II 

Terhaar iuss (Amsterdam) aan S 7-9-1655 Non potui proximis hisce diebus 
Kop:: SL'BH, ms. Sup. ep. Uff. et Wolf". 25, 23r (nr. 20) 

Terhaar iuss (Amsterdam) aan S 004)0-0000 Q u o p r imum die veni Ams te lodamum 
Kop:: SUBH, ms. Sup. ep. Uff. et Wolf 25, 15r (nr. 17) 

•• R I C H A R D T H O M S O N 

Thomsonn (Cambridge) aan S 1-6-1603 
Or:: UBL, ms. PAP 2; Dr: Bran dus, 75-77 

Thomsonn (Londen ) aan S 31-6-1604 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

SS (s.1.) aan Thomson 00-00-0000 
KI:: BLL, ms. Harley 3417, fol. 145v (onvoltooid) 

•• ElTZO T I A R D A 

Tiardaa (s.1.) aan S 
Or:: L'BL, ms. BPL 1745 

00-00-0000 0 

Occupat iss imuss sum in al ieno negocio, 

Biss ad Illustrissimem Scaligerem scripsi 

Tuamm fidem, mi Thomson i , vidistine 

Istii qu idem orat ioni Senecae, Scriveri 
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• J O H A N N E SS V A S S A N I U S 

Vassaniuss (Genève) aan S 

Or:: UBA, ms. BPL 748 

•• N I C O L A A S V A S S A N I U S 

Vassaniuss (Genève) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 748 

Vassaniuss (Genève) aan S 
Dr:: Meelius, 70-72 

SS (Leiden) aan Vassanius 
Or :UBA,ms .GK125 5 

•• T H E O D O R U S V E I . I U S 

Veliuss (Hoo rn ) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

•• M A R C U S V E L S E R 

Velserr (s.1.) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

•• Al.BERTUS VERLANUS 

SS (Amsterdam) aan Verlanus 
KI:: AVK, collectie unica, ms. 44/000 731 M 

22-8-16066 Miratus p rocu ldub io fueris q uod hoc 

1-2-16066 Dil igentiam quod in rescr ibendo polliceris, 

14-3-16077 Nee tu mihi , Vir Humaniss ime , 

15-3-16088 Harpoc ra t c s übi fortassis, 8c ornat iss imo fratri 

14-6-16155 Gum nos novam ed i t ionem Chronic i 

2-5-16077 Teli praevisa minus feriunt, m u n e r a 

6-12-16022 Eun t e ad vos her i cogna to 

•• G F . R A R D U S JOHANNUS VOSSIUS 

SS (s.1.) aanVoss ius 
Dr:: Scriverius B 

Vossiuss (s.1.) aan S 
Kop:: UBA, ms. III E 6: 23 

• J A NN F R A N S Z . D E V R I E S 

SS (Leiden) aan De Vrie s 
Or:: UBA, ms. 20 A 2 11-2 

29-6-16200 Si übi placet ca rmen prior: 

5-5-16277 Legi elegantiss imam elegiam tuam, qua 

00-[8]-16322 lek b e h o o r d e UE wel hoogel icken voor 

T H E O D O R U SS D E W I D E N E S S A ( D I R K V A N W I J D E N E S S E ; D I R K B A E N S ) 

DeWidene s s aa (Den Haag) aan S 22-2-1635 
Or:: KB, ms. 78 C 69 

•• J O A N N E S W O U W E R I U S 

Wouweriuss (Hambu rg ) aan S 12-4-1603 
Or:: BLL, ms. Harley 4936, fol. 265r-v (nr. 98) 

SS (Leiden) aan Wouwerius 26-4-1603 
Dr:: Matthaeus III, 700-702 

•• S T E P H A N U S Y S B R A N D I 

Ysbrandii (Haa r l em) aan S 
Or:: UBL, ms. BPL 1745 

•• N.N. 

n.n .. (Amsterdam) aan S. 

15-9-1609 9 

16-12-1611 1 

Or:UBL,, ms. BPL 1745 
SS (Leiden) aan n.n. 28-7-1621 

Or:: BNP, ms. Dupuy 699, fol. 199r 
SS (Leiden) aan n.n. 7-1-1637 

Or:: KB, ms. 73 B 31: a 

Dumm Leyteno Hagam Comitis profieiscor, 

G ra tumm übi fuit Arnob ium, unice 

Li teraee tuae, quas I Kal. April, ad 

Gumm corporis infirmitate non mediocr i 

I l lorumm Nomenc l a to rum quo r um donar i is Bi-

b l io theca a 

Exx nuper i s ad Historiae Augustae 

Diabolicuss ille libellus qui super ior ibus 
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n.n.. (Domburg) aan fS] 14-1-1647 Mij n vr ient kan niet nalaten 
Dr:: Matthaeus III , 695 

SS (s.1.) aan n.n. 00-00-0000 Hodie circa mer id iem horr ib i le illu d 
Or:: AVK, colleclit' unica, nis. 44/000 731 M (fragment) 

n.n.. (s.1.) aan S. 00-00-0000 Ad tempus huic nost ro et 
Or:: L'BL, ms. BPI. 1745 

n.n.. (s.1.) aan [S] 00-00-0000 
Or:: BLL, ms. Harley 3417, fol. 146v 

n.n.. (Amsterdam) aan [S] 004)0-0000 
Or:: BLL, ms. Harley 3417, fol. 39v (alleen het laat-ste blad) 



Drukkenn en handschriften 
betreffendee Arnoldus Buchelius 

I .. Aangehaalde drukke n 

NasscnaschenNasscnaschen Oraignien-boom, daer by ghevoecht, de conterfeytsels dn- voornaemster helden, die uut 
desendesen stam ghesproten zijn, die hen (in tyden van oorlogen) in deze vrye-landen gebruyckt hebben. Ad 
causamcausam honoris istius ülustrissimaefamiliae (Utrecht 1615) 

'Descriptioo Traiectcnsis Dioecesis' in:J. de Laet, Belgii ConfoederaüRespuhlica: seu Gelriae, Hol
land.land. "Mand. Traject. Fris. Transisal. Groning. chorographïcapoliticaquedescriptio (Leiden 1630) 
153-175 5 
/ i ee ook onder: Overige aangehaalde primaire literatuur 

GatalogusGatalogus librorum clanssimi I). Arnoldi BucheliiJurisconsulti (Utrecht 1642) 

loannesloannes de Beka canonicus Ultrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis, de episcopis 
Ultraiectinis,Ultraiectinis, recognüiet notis historicis illustrati ab Am. Buchelio Batavo I.C. Acredunt Lamb. Hor-
tensiitensii Monlfortii secessionum Ultraiectinarum libri, et Sifjridi Petri Frisij appendix ad historiam Ul-
trajectinamtrajectinam {Utrecht 1643) 

DescriptionDescription de Paris par Arnold van Buchel (1585-1586), A. Vidier, ed. (Parijs 1900) 

IterIter Italicum, R. Lanciani, ed. (Rome 1902) 

'Arnolduss Buchelius, Traiecti Batavorum descript io ', S. Muller Fz., ed., Bijdragen en mede
delingendelingen ruin hei Historisch Genootschap 27 (1906) 131-268 

DiariumDiarium van Arend van Buchell, G. Brom en L.A. van Langeraad, ed. (Amsterdam 1907) 

ArnoldusArnoldus Buchelius' 'lies pictoriae'. Aantekeningen over kunstenaars en kunstwerken, 1583-1639, 
G J.. Hoogewerff en J.Q. van Regteren Altena, ed. (Den Haag 1928) 

NotaeNotae quotidianae van Aernout van Buchell,}.'SN. van Gampen, ed. (Utrecht 1940) 

II .. Aangehaalde handschriften 

InIn archieven 

Gemeentearchief,, Ni jmegen 

Bibl iotheek,, 9 G 7 Annotat ies in Pontanus, Historiae Gelricae 
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Hett Utrechts Archief, Utrecht 
ms.. 319, fot.21v Afschrift van de boedelinventaris van Floris V 
Bibliotheek, , 
ms.. XXVII I L 1 Monumenta passim in templis ac monasteriis Trajectinae urbis atque 

agrii  inventa 

Hogee Raad van Adel, Den Haag 
Coll.. Booth, 
no.. 10, C 34-40 Aftekeningen van familiewapens van binnen- en buitenlandse (meest 

Stichtse)) edelen (7 dln) 

Rijksarchieff  Friesland, Leeuwarden 
ms.. EVC 1323 A Monumenta quaedam sepulchralia, et publica in templis, aliisque lo-

ciss inventa et descripta, quae in libris observationum ac hactenus de-
scriptorumm monumentorum meis non habentur (EVC: Collectie Ey-
singa-Vegelinn van Claerbergen) 

InIn  bibliotheken 
Koninklijkee Bibliotheek, Den Haag 
ms.. 78 F 12 Genealogische kwartieren 

Kunstbibliothekk Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlijn 
ms.. Lipp. OZ 3 Album amicorum 

Universiteitsbibliotheek,, Amsterdam 
19988 D 14 Annotaties in P. Scriverius, Batavia illustrata 

Universiteitsbibliotheek,, Leiden 
ms.. ASF 347 Licentiaatsdisputatie 
ms.. LTK 902 Album amicorum 

Universiteitsbibliotheek,, Utrecht 
ms.. 8 F 31 Genealogieën van meest Utrechtse families 
ms.. 783 Hist. 16 Kroniek van Johannes de Beka 
ms.. 784 Hist. 17 Kroniek van Johannes de Beka 
ms.. 785 Hist. 121 Kroniek van Johannes de Beka 
ms.. 793 Hist. 9 Annotaties in Furmerius, Historia veterum episcoporum 
ms.. 798 Commentarius rerum quotidianarum, in quo, praeter itinera diver-

sarumm regionum, urbium oppidorumque situs, antiquitates, princi-
pes,, instituta, mores, multa eorum quae tam inter publicos quam pri-
vatoss contingere solent, occurrunt exempla. Lectoribus pro cuiusque 
ingenioo vel utilia vel saltern non iniucunda futura (2 dln) 

ms.. 841 Adversaria de epitaphiis et sepulchris, de templis antiquis; Inscrip-
tioness veteres quaedam 

ms.. 845 Catalogi librorum suorum 
ms.. 846 Catalogi librorum suorum, in classes distributorum 
ms.. 847 Index alphabeticus librorum latinorum qui sunt in sua bibliotheca 
ms.. 1640 Acta diurna in itmere Gallico et Italico 
ms.. 1648 Inscriptiones monumentaque in templis et monasteriis Belgicis in-

ventaa (cum annotationibus Latine, Belgice et Gallice scriptis) 
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ms.. 1780 Genealogieën van aanzienlijke Noord- en Zuid-Nederlandsche fa-
milies,, met afbeeldingen in kleuren van wapens {3 dln) 

ms.. 1807 Namen van Utrechtse magistraten van 1081 tot 1640 
ms.. 1808 Namen van schouten en schepenen voorkomend in Utrechtse sche-

penbrievenn (1287-1550), met afbeelding in kleuren van zegels 
ms.. 1809 Zegels van Utrechtse magistraten, in kleuren afgebeeld 
ms.. 1827 Notae quotidianae 
ms.. 1828 Autobiografie van Buchelius (map 43) 
ms.. 1831 Catalogus van Buchelius handschriften 



Drukkenn en handschriften 
betreffendee Petrus Scriverius 

I .. Aangehaalde drukke n 

EpinikiaEpinikia in honorem Romboldi Geniets diversa controversy iuris axiomata sub praesidio Everardi a 
BronchorstBronchorst in Lugdunensium Accidentia publice asserentis {Leiden 1596) 

Mett bijdragen van Scriverius, G. Coddaeus en Th. Schrevelius 

PetriPetri Scriverii ab Yverendeel de se et arnica sua carmina, et etiam malta epithalamia ad eundem et ad 

aliosalios per diversos (Leiden 1599) 
Mett bijdragen van Scriverius en anderen 

OudtOudt Batavien nu ghenaeml Holland. Hoe, ende in xoat manieren, ende van wien Hollandt, Zeelandt ende 
VrieslandtVrieslandt eerst bewoont bewoont is ghexveest. Auctore Saxone Grammatico. Mits-gaders des lands oude graven ende 
nieuwenieuwe gouverneurs: die bij de Ko. Ma. van Hispanirn, ais bij de E.E.H. Staten der vereenichde Provin Provin
ciën,ciën, ten tijde vande leghens woordighe troublen ghestelt zijn. Beschreven door Jacob Duym (Leiden 1606) 

ElaviiElavii Vegetii Renati comitis, aliorumque aliquot veterum de re militari libri [...] Omnia emendatius, 

quaedamquaedam nuncprirnum edita, a Petro Scriverio (Leiden 1607) 

BataviaBatavia illustrata, seu de Batavorum insula, Hollandia, Zelandia, Frisia, Territorio Traiectensi et 

Gelria,Gelria, scriptores varij notae melioris, nunc prirnum collecti, simulque editi. Ex musaeo Petri Scrive

riirii (Leiden 1609) 

fnferiorisfnferioris Germamae Provinciarum Unitarum antiquitates. Scilicet; de Rheni tribus alveis ustijsque, 
&& de Toxandris, Batavis, Caninefatibus, Erisiis, Marsacis, alijsque populis. Adjectae tabulae geo-
graphicae.graphicae. Item picturae operum ac monumentorum veterum, nee non comitum Hollandiae, Zelan-
diae,diae, & Erisiae eicones, eorundemque historici. Ex musaeo Petri Scriverii (Leiden 1611) 

BeschrijvingheBeschrijvinghe van out Batavien, met de antiquiteyten vandien: mitsgaders d'af-komst ende historie 
derder edelen, hooghgeboren graven van Holland, Zeeland, ende Vrieslandt, ófc. van d eerste tot de les
tete toe: alles tot stichlinghe ende verlichtinghe der historie, met anteyekeninghen ende loaerschouwin-
ghen,ghen, uyt ontallicke ghelooj-waerdige schrijvers ende oude stucken neerstelic opgesocht, bij een nieuwe 
vader-landsvader-lands lievende Schrijver nieuwelickx uytgegeven (Arnhem 1612) 

BeschrijvingheBeschrijvinghe van out Batavien met de antiquiteyten vandien: mitsgaders d'af-komst ende historie 
derder edelen, hoogh-geboren graven van Holland, Zeeland, ende Vrieslandt, ófc. van d eerste tot de les
tete toe: alles tot stichhnge ende verlichtinge der historie, met aenteyekeningen ende lüaerschouwingen, 
uytuyt ontallicke gheloofivaerdige schrijvers ende oude stucken neerstelic opgesocht, bij een nieuwe vader-
lands-lievendelands-lievende Schrijver nieuwelickx uytgegeven (Arnhem 1614) 

Hiervann verschenen nadrukken met nieuw zetsel, nieuwe spelling en nieuwe interpunctie en met een steeds 
vermeerderdee tekst van Duvm bijgebonden: Beschrivinge van out Batavien met de antiquiteyten vandien (Am-
sterdamm 1636) resp. Besrhrivinge van out Batavien met de antiquiteytev vandien (Amsterdam 1646) 
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Titellozee bijdrage i n : J J. Orlers, Beschrijvinge der stad Ley den (Leiden [1614]) 212-240 
Ziee ook onder: Overige aangehaalde primaire literatuur 

Nederduytschepoemata,Nederduytschepoemata, by een vergadert en uitgegeven doorP.S. (Amsterdam 1616) 

'Petrii  Scriverii Laure-crans voor Laurens Coster van Haer lem, eerste vinder vande boek-
druckery.. Tot Haer lem, by Adriaen Rooman, ordinaris stads-boekdrucker, MDCXXVIII ' in: 
S.. Ampzing, Beschrijvinge ende lof der stad Haerkm (Haarlem 1628) 

Dee bijdrage van Scriverius heeft een aparte paginering en is voorzien van een apart titelblad. Zie ook on-
der:: Overige aangehaalde primaire literatuur 

liespublicaliespublica Hollandiae, et urbes (Leiden 1630) 

Send-briefSend-brief ingestelt op de naem van me-vrouwe depnncesse Amelia, als schrijvende aen haeren man 
FrederickFrederick Henrick, prince van Orangïen, Öfc te dier tijdt als hij hem voor 'sHertogen-Bosch al te seer 
waeghde.waeghde. Eerst int Latijn beschreven door [...] Caspar Barlaeus (Leiden 1630) 

BredaBreda vetus iff nova, memorabili expugnattone Domino suo, Celsissimo Arausionensium Principi, Fre-
dericoderico Henrico a Nassau, &c. Feliciter restituta restituta aestate anno [MDCXXXMÏ]. Accedunt I. Fores ti epi-
grammatagrammata in eundem Triumphum (Leiden 1637) 

PrincipesPrincipes Hollandiae, et Westfrisiae, ab anno Christi DCCCLXIII, & primo comité Theodorico, us
queque ad ultimum Philippum Hispaniarum regem, aeri omnes incisi, ar jideliter descripti, auspicijs Petri 
Scriverii.Scriverii. Divulgabat P. Soutman (Haarlem 1650) 

Hiervann verscheen een Franse vertaling: Histoiredes coiües d'1 loüande (Den Haag 1664); vervolgens verschenen 
ookk Nederlandse vertalingen: Beschryvinge van alle de graven (2 dln; Den Haag 1665-1669); Oude en nieuwe 
beschryvingebeschryvinge van Holland (Dvn Haag 1667); Hollandsche, '/selandscheends Yrieschechronyck (Den Haag f 1678]) 

HetHet oude Goutsche chronycxken van Holland!, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Door de heer Petrus 
Scriverius,Scriverius, op nieus oversien en verbetert. Ab mede met een bijvoeghsel en toetsteen vermeerdert. Met 
derder graven afbeeldinge in 't koof)er verciert (Amsterdam 1663) 

BibliothecaBibliotheca Scriveriana. Exquisitissimis omnium facultatum, scientiarum, Cjf artium, diversarum-
queque linguarum libris, excellentissima [...} (Amsterdam 1663) 

LibriLibri appendiciarii bibliothecae Smverianae, ut & aliae raritates eximiae, picturae videlicet statuae 
marmoreae,marmoreae, &c [...] (Amsterdam 1663) 

GedichtenGedichten van Petrus Scriverius. Benevens een uytvoerige beschrijving van het leeven des dichters; ver-
ryktrykt met deszelfs afbeeldingen, en lofdichten, zo van oude, ah heedendaagschepoëeten, S. Doekes, ed. 
(Amsterdamm 1738) 

II .. Aangehaalde handschriften 

InIn archieven 

Archiefdienstt voor Kennemer land, Haar lem 
Notarieell  archief: notar is Jacob Schout, inv.nr. 149 
Stadsarchief:: Begraafboeken N.H. Kerk, no. 1271 
Stadsarchief:: Burgemeestersresolut ies rood 223 
Stadsarchief:: Vroedschapsresolut ies rood 88 
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Stadsarchief:: Verpondingskohier 1628 
Stadsarchief:: ms. 44/000 731 M 

Gemeentearchief,, Amsterdam 
Begraafboekenn Nieuwe Kerk, inv.nr. 1054 
Inleglijstenn loterij voor het Oudemannenhuis 1606 
Notarieell  archief: notaris Salomon Hendrix, inv.nr. 15 

Gemeentearchief,, Den Haag 
Notarieell  archief: notarisj. de Jonge, inv.nr. 11 

Gemeentearchief,, Leiden 
Begraafboekenn N.H. Kerkvoogdij, no. 29 
Klapperss Hoofdgeld Rijnland 1623 
Registerss van los- en lijfrenten ten laste van de stad, inv.nr. 10185 
Trouwboekenn N.H. Kerk, L.D.; L.N.; Lr.O. 
Trouwboekenn Pieterskerk, no. 2 

Algemeenn Rijksarchief Zuid-Holland, Den Haag 
ms.. 1562 Boucken ende Registeren bevonden in de Registercamere van Hol-

lant t 

InIn bibliotheken 
Britishh Library, Londen 
ms.. Harley 3342 Adversaria poëtica, &c 

Herzogg August Bibliothek, Wolfenbüttel 
Extravagantes, , 
ms.. 117 Chronicon Geldriae P. Scriverii elogia Gom. Hollandiae 
cod.. Guelf, 
18.34.Aug.4°° Apicula 
36.23.Aug.2°° Corpus Agrimensorum Romanorum 

Koninklijkee Bibliotheek, Brussel 
ms.. II 53 Libelli , epistolae, schedae historicae anno 1520, 1530, scripta auto-

graphaa Gerardi Noviomagi Geldenhaurij 

Koninklijkee Bibliotheek, Den Haag 
ms.. 78 D 15 Vita S. Adalberti 
ms.. 128 E 5 Rijmkroniek van Melis Stoke 
ms.. 130 C 9 Verzameling brieven, aantekeningen en platen, toebehorend aan P. 

Scriverius s 
ms.. 133 M 5 Album amicorum 

Staatsbibliothek,, Berlijn 
cod.Philipp.. 1891 Chronicon Egmundanum 

Staats-- und Universitatsbibliothek, Hamburg 
cod.hist.. 17 Kroniek van Wilhelmus Procurator 
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Universiteitsbibl iotheek,, Amsterdam 
2166 D 7 Annotaties in P. Scriverins, Batavia illustrata 
19988 D 14 Annotaties in P. Scriverins, Batavia illustrata 
OO 68-3 Annotaties in P. Scriverins, Batavia illustrata 

OO 74-1 Annotaties in P. Scriverins, Batavia illustrata 
nis.. 20 A / 11-3 Lofdicht op J. Smetius' Oppidum Batavorum, seu Xoviomagum 

Universiteitsbibl iotheek,, Leiden 
7599 B 62 Annotaties in J. Gruterus, Inscriptiones 
7666 C 27 Annotaties in Veldener, Chronijck van Holland! 

Universiteitsbibl iotheek,, Utrecht 
ms.. 784 Hist. 17 Kroniek van Johannes de Beka 

Zeeuwsee Bibl iotheek, Middelburg 
hs.. 6135 'Over eenen Wint h o nd sijne Ed. gheschoncken' in: kopieboek van 

J.. Baselius (f'ol. 107r) 



Overigee bronnen 

(Tekstenn van vóór  1700 in oorspronkelijk e hetzij  moderne uitgave) 

Ampzing,, S., Den lof van Haerlem (Haar lem 1616). 
Ampzing,, S., Het lofderstadt Haerlem in Hollandt (Haar lem 1621). 
Ampzing,, S., Beschrijvinge ende lof der stad Haerlem in Holland [...] door Samuel Ampzing, van 

Haerlem.Haerlem. Mitsgaders Petri Scriverii Laure-kranz voor Laurens Koster van Haerlem, eerste vinder 
vandevande boek-druckerye [...] (Haar lem 1628). 

Augustinus,, A., De stad van God, G. Wijdeveld, vert. (3e druk; Baarn 1992). 
Aurelius,, C, Die cronycke van Hollandt Zeelandt ende Vrieslant beghinnende van Adams tiden tot 

diedie geboerte ons heren Jhesu voertgaende tot den tare MCCCCC ende XVII (Leiden 1517). 

Bacon,, F., The advancement of learning, G.W. Kitchin, ed. (Londen 1973). 
Bar landus,, H., Libelli tres [...]. Uno, principum Hollandiae, altero, episcoporum insignis ecclesiae 

Traiectensis,Traiectensis, tertio, res gestae gestae continentur invictissimi principis Caroli, Burgundiae ducis, prin
cipumcipum Hollandiae opusculo, adiecta sunt scholia eiusdem Barlandi [Antwerpen 1520]. 

Barlandus,, H., Hollandiaecomitum historiaet icones: cumselectisscholiis adlectoris lucem [...] (Lei-
denn 1584). 

Baudius,, D., Libelli tres de Induciis belli Belgici (Leiden 1613). 
Beka,J.,, Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis, et comitum Hollandiae, explicata Chro

nicanica Iohannis de Beca [...] et Historia Guilhelmi Hedae [...] Auctore Suffrido Petri [...] Bernar
dodo Furmerio [...] recensente, et notis ülustrante, B. Furmerius, ed. (Franeker 1612). 

Beka,J.,, Ioannes de Beka canonicits Ultrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis, de 
episcopisepiscopis Ultraiectinis, recogniti et notis historicis illustrati abArn. Buchelio Batavo I. C. Accedunt 
Lamb.Lamb. Hortensii Montfortii secessionum Ultraiectinarum libri, et Siffridi Petri Frisij appendix ad 
historiamhistoriam Ultrajectinam, A. Buchelius, ed. (Utrecht 1643). 

Beka,J.,, Chronographia fohannis de Beke, H. Bruch, ed. (Den Haag 1973). 
Benedict i,, G., De krijgsdaden van Willem van Oranje, Col legium Classicum c.n. E.D.E.P.O.L., 

ed.. en vert. (Leiden 1990). 
Beverwijck,, J. van, 't Begin van Hollant in Dordrecht. Mitsgaders der eerster stedebeschrijvinge, re-

geringe,geringe, ende regeerders: als oock degedenckwaerdighstegeschiedenissen aldaergevallen (Dordrecht 
1640). . 

Biondo,, F., Roma ristaurata, et Italia illustrata (Venetië 1542). 
Boxhornn [Boxhornius], M.Z., TheatrumsiveHollandiaecomitatuset urbium novadescriptio. Qua 

omniumomnium civitatum, praecipuorumque locorum icones, origines, incrementa, res domi forisqueges-
toe,toe, iura, privilegia, immunitates, ipsis principum tabulis expressa, et viri ülustres exhibentur (Am-
sterdamm [1632]). 

Boxhornn [Boxhornius], M.Z., Bediedinge van de tot noch toe onbekende afgodinne Nehalennia, 
overover de dusent ende ettelicke hondert jaren onder het sandt begraven, dan onlancx ontdeckt op het 
strandtstrandt van Walcheren in Zeelandt (Leiden 1647). 



340 0 Overigee b ronnen 

Camden,, W., Britannia siveflorentissimorum regnorum Angliae, Scotiae, Hiberniae, et insularum 
adjacentiumadjacentium ex intima antiquiteit? chorografica descriptio (3e edit ie; Frankfurt 1590). 

( ramden,, W., Camden 's Britannia 1695. A facsimile of the 1695 edition published by Edmund Gib
sonson (Newton Abbot 1971). 

Celtis,, K., 'De situ et mor ibus Germaniae addit iones fabula Demogorgonis de creat ione 
mundii  praefat io' in: Conrad) Celtis opuscula, K. Adel, ed. (Leipzig 1966) 55-64. 

Cicero,, De natura deorum; Academica, H. Rackham, ed. en vert. (Cambr idge, Mass. /Londen 
1961). . 

(Cicero,, Drie gesprekken over redenaarskunst. Weten - denken - spreken, H.W.A. van Rooijen-Dijk-
mann en A.D. Leeman, vert. (Amsterdam 1989). 

Cluverius,, Ph., Commentarius de tribus liheni alveis, et ostiis; item, de quinque populis quondam 
accolis;accolis; scilicet de Toxandris, Batavis, Canine fatibus, Frisiis ar Marsacis [...] (Leiden 1611). 

Cluverius,, Ph., Gmnaniae antiquae libri tres. Opus post omnium extras elaboratissimum, tabulis geo-
graphicis,graphicis, et imagimbus, priscum Germanorum cultum moresque referentibus, exornatum [...] (Lei-
denn 1616). 

Corrozet,, G., La fleur des antiquitez de Paris, F. Boucher, ed. (Parijs 1945). 

Danckers,, H., Ajbeeldinge van de over oude rariteyten, aen de strandt omtrent Dombunh in den Ey-
landevanlandevan Walcheren, by Dijckgraef endegeswoorens van de Vijf Ambachten of) het opneemen van 

dede helmpootingegevonden den 5en January 1647 [...] ( 's-Gravenhage 1647). 
Dousa,J.,, Annates return a priscis Hollandiae comitibusper CCCXIA1 annosgestarum continuata 

serieserie memoriam complectens. Nunc primitus in unum metricae historiae corpus redaeti, atque in 
XX libros tributi ac dispartiti (Den Haag 1599). 

Dousa,J.,, Bataviae Hollandiaeque annates: a lanoDousafdio concepti atque inchoati iam olim; nunc 
verovero apatre eidem [...] recogniti, suppleti, novaque octo librorum accessione ad integrae usque de-

cadisfinemperducticadisfinemperducti et continuati (Leiden 1601). 
Dugdale,, W., Monasticon Anglicanum, sive pandectae coenobiorum Benedictinorum Cluniacen-

siumsium Cisterciensium Carthusianorum a primordiis primordiis ad eorum usque dissolutionem ex mss. codd. 
adad monasteria olimpertinentibus; archivis Turrium Londinensis, Eboracensis; curiarum scaccarii, 
augmentaugment ai ion um; bibliothecis Bodleiana; coll. Reg. coll. Bened. Arundelliana, Cottonia, Selde-

niana,niana, Hattonia aliisque digesti (Londen 1655). 

Emmius,, U., Ilerum Frisicarum historia, distincta in decades sex. Quarum postrema nuncprimum 
prodit,prodit, prioribus ita recognitis et locupletatis, ut novaeprorsus videri possint. Accedunt praeterea 
DeFrisia,DeFrisia, et republ. Fnsiorum, interFlevum et Visurgim flumina, libri aliquot (Leiden 1616). 

Emmius,, U., Briefiuechsel des des UbboEmmius, H. Brugmans en F. Wachter, ed. (2 dln; Aur ich/Den 
Haagg 1911-1923). 

Eyndius,, J., Chroma TAandiae libri duo (Middelburg 1634). 

FontesEgmundenses,FontesEgmundenses, O. Oppermann, ed. (Utrecht 1933). 

Geldenhouwer,, G., Historia Batavica, cum appendice de vetustissima nobilitate, regibus, ac gestis 
Germanorum.Germanorum. Rhapsodo Gerardo Noviomago (Straatsburg 1530). 

Geldenhouwer,, G., Gerard Geldenhouwer van Nijmegen (1482-1542). Historische werken. Lucu-
bratiunculabratiuncula de Batavorum insula. Historia Batavica. Germaniae Inferions historiae. Germani-
carumcarum historiarum illustratio, I. Bejczy en S. Stegeman, ed. en vert. (Hilversum 1998). 

Gouthoeven,, W. van, D'oude chronyeke ende historiën van Holland (met West-Vriesland) van Zee
landland ende van Wtrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe Ghe-
slacht-registerenslacht-registeren ende. Genealogyen der voornaemsten edelen, midtsgaders steden, dorpen, heeren-
huysen,huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt: Voordesen noyt alsoo ghedruckt geweest, door 



Overigee b r o n n en 341 1 

W.W. van Gouthoeven (Dordrecht 1620). 
Grotius,, H., Annates et historiae de rebus Belgicis (Amsterdam 1657). 
Grotius,, H., Briefwisseling van Hugo Grotius, P.C. Molhuysen, ed. (dl 1-2 's-Gravenhage 1928-

1936),, B.L. Meulenbroek, ed. (dl 3-11, 's-Gravenhage 1961-1981) en P.P. Witkam, ed. 
(dll  12, Assen 1986). 

Grotius,, H., Inleidinge tot de Hollandsche rechts-gekerdheid, F. Dovring, H.F.W.D. Fischer en E.M. 
Meijers,, ed. (Leiden 1952). 

Grotius,, H., Liber de antiquitate Reipublicae Batavicae, Collegium Classicum c.n. E.D.E.P.O.L., 
ed.. en vert. (Gouda 1995). 

Grotius,, H., The Antiquity of the Batavian Republic. With the notes by Petrus Scriverius, J. Waszink 
e.a.,, ed. en vert. (Assen 2000). 

Gruterus,, J., Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, in corpus absolutissimum redactae. Cum 

indicibusindicibus XXVingenio ac cura Iani Gruteri: auspiciis Ios. Scaligeri ac M. Velseri. Accedunt no-
taetae Tyronis Ciceronis L. ac Senecae [Heidelberg 1603]. 

Heda,, W., Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis, et comitum Hollandiae, explicata Chro-
niconico Iohannis de Beca [...] et Historia Guilhelmi Hedae [...] Auctore Suffrido Petri [...] Bernar
dodo Furmerio [...] recensente, et notis illustrante, B. Furmerius, ed. (Franeker 1612). 

Heda,, W., Ioannes de Beka canonicus Ultrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis, 
dede episcopis Ultraiectinis, recogniti et notis historicis illustrati ab Am. Buchelio Batavo I. C Ac
ceduntcedunt Lamb. Hortensii Montfortii secessionum Ultraiectinarum libri, et Siffridi Petri Frisij ap
pendixpendix ad historiam Ultrajectinam, A. Buchelius, ed. (Utrecht 1643). 

Herautt Beyeren, Het Haagse handschrift van heraut Bey eren. Hs Den Haag, Koninklijke Biblio
theek,theek, 131 G37,}. Verbij-SchiMngs, ed. (Hilversum 1999). 

Herbenus,, M., Over hersteld Maastricht, M.G.M.A. van Heyst, ed. en vert. (Roermond 1985). 
Herodotus,, Het verslag van mijn onderzoek, H.L. van Dolen, vert. (Nijmegen 1996). 

Hooft,, P.C., De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft, H.W. van Tricht, ed. (3 dln; Cu-
lemborgg 1976-1979). 

Hout ,J.. van, Der stadt Ley den dienst-bouc, innehoudende verclaringe van twezen ende ghelegentheyt 
vandevande zelve stadt, gelijck die van outs gheweest, ende verdeelt is; van de vermeerderinghen ende 
vergrootinghenvergrootinghen van dien (Leiden 1602). 

Huygens,, C, De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687), J.A. Worp, ed. (6 dln; 's-Gra-
venhagee 1911-1917). 

Jun ius,, H., Batavia. In quapraetergentis et insulae antiquitatem, originem, decora, mores, aliaque 
adad earn historiam pertinentia, declaratur quae fuerit vetus Batavia (Leiden 1588). 

Junius,, H., De voorwoorden van HadrianusJunius 'Batavia, D. van Miert, ed. en vert. (Hoorn 1996). 

Laet ,J.. de, Belgii Confoederati Respublica: seu Gelriae, Holland. Zeland. Traject. Fris. Transisal. 
Groning.Groning. chorographica politicaque descriptio (Leiden 1630). 

Leiand,, J., The laboryouse journey & serche ofjohan Ley lande, for Englandes antiquitees (Am-
s te rdam/Norwood,, N.J. 1975). 

Mabil lon,, J., De re diplomatics libri VI. In quibus quidquid ad veterum instrumentorum antiquita
tem,tem, materiam, scripturam, & stilum; quidquid ad sigilla, rnonogrammata, subscriptiones, acno-
tastas chronologicas; quidquid inde ad antiquariam, historicam, forensemque disciplinam pertinet, 
explicaturexplicatur &illustratur [...] (Parijs 1681). 

Marchant ius,, J., Flandria commentariorum lib. HII descripta (Antwerpen 1596). 

Meursius,, J., Rerum Belgicarum liber unus. In quo Induciarum historia et anni noni reliqua (Lei-
denn 1612). 



342 2 Overigee b ronnen 

[Meursius,, J . ], Illustris Academia Lugd.-Batava: id est virorum clarissimorum icones, elogia ac vi-

tae,tae, qui earn scriptis suis illustrarunt (Leiden 1613). 

Meursius,, J., Rerum Belgicarum libn quator. In quibus Ferdinandi Albani sexennium, belli Belgici 

principium.principium. Additur quintus, seorsim antea excusus, in quo Induciarum historia, eteiusdem bel

lili finis {Leiden 1614). 

Or lers,J.,, Beschnjvinge der stad Ley den. Inhoudende 't begin, den voortgang, endeden wasdom der 
selver:selver: de stichtinghe van dekercken, cloosteren, gasthuysen, ende anderepublijcquegestichten, etc. 
desgelijcxdesgelijcx de oprechtinge van de Academie, ende de Collegien Theol. mitsgaders verhael van alle 
dede belegeringen, ende aenslagen, die de selve stad zedert den jaere 1203 geleden heeft. Insonder 
heytheyt historiale beschnjvinge van de laetste strenge belegeringe ende ongehoorde verlossinge, geschiet 
annoanno 1574 (Leiden [1614]). 

Peacham,H .,, The complete gentleman. The truth of our times, and the art of living in London (Itha-

caa 1962). 

Petrarca,, F., Le familiari TV, V. Rossi en U. Bosco, ed. (4 din; Florence 1942). 

Petrarca,, F., Brieven, F. van Dooren, vert. (Amsterdam 1998). 
Plato,, Cratylus, GreaterHippias, Lesser Hippias, H.N. Fowler, ed. en vert. (Cambridge, Mass/Lon-

denn 1970). 
Pontanus,J .L,, Rerum et urbis Amstelodamensium historia. In qua Hollandiaeprimum atque inde 

Amstelandiae,Amstelandiae, oppidique nataks, exordia, progresses, privilegia, statuta, eventaque mirabilia cum 
novisnovis urbis incrementis commerciisque ac navigationibus longinquis, aliaque ad politiam spec-
tantia,tantia, additis suo loco tabulis aeri incisis. Ad haec usque tempora, observata annorum serie ac
curatecurate omniadeducuntur. Accedunt subcalcemauctores vetustioresduonunquam antea editi [...] 
(Amsterdamm 1611). 

Pontanus,, J.I., Disceptationes chorographicae de Rheni divortiis atque ostiis eorumque accolispopu-
lislis in quibus, praeter caetera, geographorum atque historicorum praestantissimi, Caesar, Strabo, 
Mela,Mela, Plinius, Ptolemaeus aliique, et omnium maxime Cornelius Tacitus, passim vel illustran-
turtur vel explicantur, et a pravis pravis insuper ac sinistris, quod ad hoc argumentum, interpretationibus 
praesertimpraesertim Philippi Cluveri vindicantur (Amsterdam 1614). 

Pontanus,, J.I., Disceptationum chorographicarum adversus Phil. Cluvverum nova sylloge: complec-
tenstens necessariam confutationem eorum quae Antiquae Germaniae, responsionis quasi vice ad prio
resres disceptationes, idem Cluverus passim inspersit (Harderwijk 1617). 

Pon tanus,, J.I., Historiae Gelricae libri XLV. Deducta omnia ad ea usque tempora nostra, quibus fir-
matamata sub Ordinibus respublica. Praecedit, qui est liber primus, ducatus Gelriae et comitatus Zutpha-
niaeniae chorographica descriptio. Cum chartis geographicis (Harderwijk 1639). 

Reygersberch,J.. van, Chroniick van Zeelandt, eertijdts beschreven door d'heer Johan Reygersbergen, 

M.Z.. Boxhorn, ed. (Middelburg 1644). 

Schrevelius,, Th., Harlemias, ofteom beter te seggen, de eerste stichtinghe der stadt Haerlem [...] (Haar-

lemm 1648). 

Smet ius,J.,, Oppidum Batavorum, seu Noviomagum. Liber singularis. Quo ostenditur, Batavorum 

oppidumoppidum Corn. Tacito lib. Hist. V, c. xix, memoratum, esse Noviomagum; eademque opera plu-

rimarima traduntur quae Batavorum originibus, historiae, Reiquepublicae & antiquariae illustrandae 

faciuntfaciunt (Ni jmegen 1644/1645). 

Smetius,, J., Nijmegen, stad der Bataven, A.A.R. Bastiaensen, S. Langereis en L.GJ.M. Nellis-

sen,, vert. (2 dln; Ni jmegen 1999). 

Smetius,, M., Inscriptionum antiquarum quae passim per Europam, liber. Accessit auctarium a Ius-

toLipsiotoLipsio (Leiden 1588). 



Overigee b ronnen 343 3 

[Stoke,, M.,] Hollandtsche Riim-kroniik inhoudende de gheschiedenissen der graven van Hollandt 
tottot hetjaerM.CCC.D. Door enen wiens naeme noch onbekent is, voor 286. jaren beschreven. Met 
eeneen voorrede des E. Jonkh. Jan vander Does, Here tot Noordtwijk, registermeester van Hollandt. 
HierHier is noch by gevoeght de moort van graejFloris, ende Ghernt van Velsens wedervaren, zangs 
gewijs,gewijs, H.L. Spiegel, m.m.v.J. Dousa, ed. (Amsterdam 1591). 

Stoke,, M., Hollandse Jaar-boeken of Rijm-kronijk van Melis Stoke, C. van Alkemade, ed. (Leiden 
1699). . 

Sweertius,, F., Rerum Belgicarum annales chronici et historici (Frankfurt 1620). 

Tacitus,, Jaarboeken (Ab excessu diviAugusti annates), J.W'. Meijer, vert. (5e druk; Baarn 1990). 
Thucydides,, A history of the Peloponnesian war, Ch.F. Smith, ed. en vert. (4 din; Cambr idge, 

Mass . /Londenn 1976). 
Thucydides,, De Peloponnesische oorlog M.A. Schwartz, vert. (2e druk; Baarn /Amsterdam 1986). 

Veldener,J.,, Chronijck van Hollandt, Zeelandt, ende Westvrieslandt, doorjohan Veldenaer over om
trenttrent twee hondert jaeren geschreven. Uytgegeven ende met aenteyckeningen, als oock verscheyden 
graeflijckegraeflijcke Irrieven, raeckende de outheden endesaecken van de gedachte landen, verrijckt door Mar
cuscus Zuerius van Boxhorn, M.Z. van Boxhorn, ed. (Leiden 1650). 

Velii  us, Th., Chroniick van Hoorn, Doer in particulierlijck verhaelt worden des selven stadts eerste be
gin,gin, opcomen, enghedenckweerdighegheschiedenissen (Hoorn 1617). 

Verbeeck,, H., Memoriaal ofte mijn levensraijsinghe,]. Blaak, ed. (Hilversum 1999). 
Vossius,, G., Geschiedenis ais wetenschap, C. Rademakerss .ee, vert. (Baarn 1990). 
[Vrancken,, Fr.,] Corte verthoninghe van het recht byden ridderschap eedelen, ende steden van Hol

landtlandt ende Westvrieslant van allen ouden tijden in den voorschreven lande ghebruyekt, tot be-
houdenissehoudenisse vande vrijheden, gherechticheden, privilegiën ende loffelicke ghebruyeken vanden sel
venven lande (Rot terdam 1587). 

Wimpfeling,, J., Briefwechsel, O. Herd ing en D. Mertens, ed. (München 1990). 
Wst inc,, H., Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door mr. Hugo Wstinc, S. Mul ler Fz., ed. 

( 's-Gravenhagee 1895). 

http://Rademakerss.ee


Literatuur r 

Aa,, A.J. van der e.a., Biographisch woordenboek dn Nederlanden. Bevattende levensbeschrijx'ingen 
nannan zodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt 
(211 dln; Haar lem 1852-1878). 

Anrooi j ,, W. van, Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes (Amsterdam 1990). 

Anrooi j ,, W. van, ed., De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld (Hil -
versumm 1997). 

Anrooi j ,, W. van, Helden van weleer. De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700) (Amsterdam 
1997). . 

Anrooi j ,, W. van, 'Voorgeschiedenis in Hol land' in: idem, ed., De Haarlemse gravenportretten. 
HollandseHollandse geschiedenis in woorden beeld (Hilversum 1997) 20-26. 

Anrooi j ,, W. van, 'Waar en wanneer onts tond de reeks?' in: idem, ed., De Haarlemse graven
portretten.portretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld (Hilversum 1997) 11-19. 

Arend,, O. van den, Zeven lokale baljuwschappen in Holland (Hilversum 1993). 
Asher,, R.E., National myths in renaissance France. Francus, Samothes and the druids (Edinburgh 

1993). . 
Ashmann,, M J.A.M., Collegia en colleges. Juridisch onderwijs aan deheidse Universiteit 1575-1630 

inin het bijzonder het disputeren (Groningen 1990). 

Aston,, M., 'English ruins and English history: the Dissolution and the sense of the past', 
JournalJournal of the Warburg and Courtauld Institutes 36 (1973) 231-255. 

Baier,, Th., Werk und Wirkung Varros im Spiegel seiner Zeitgenossen. Von Cicero bis Ovid (Stuttgart 
1997). . 

Bakker,, A. de en D. Schlüter, 'Colt betert desert tidt.' Jonker Siveder Schele: ooggetuige van de Tach
tigjarigetigjarige Oorlog (Oldenzaal 1995). 

Bakker,, J.A., 'De Bataafse hut [recensie]', Bulletinvan dr Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige 
BondBond 92 (1993) 74-78. 

Baxter,, J.H., Ch. Johnson en Ph. Abrahams, ed., Medieval toord-list from British and Irish sour
cesces (Londen 1950). 

Beelaertss van Blokland, M.A., Wouter van Couthoeven. De man, zijn historisch-genealogisch hand
schriftschrift en zijn geslacht (s.1. 1983). 

Bejczy,, LP., 'Drie human is ten en een mythe. De betekenis van Erasmus, Aurel ius en Gel-
denhouwerr voor de Bataafse kwestie', Tijdschrift voor geschiedenis 109 (1996) 467-484. 

Bejc/y,, LP. en S. Stegeman, ' In leiding' in: Geldenhouwer, G., Gerard Geldenhouwer xian Nij
megenmegen (1482-1542). Historische werken. Lucubratiuncula de Batavorum insula. Historia Ba-
tavica.tavica. Germaniae Inferioris historiae. Germanicarum historiarum illustratio, I. Bejczy en S. Ste-
geman,, ed. en vert. (Hilversum 1998) 9-31. 

Bell,J.,, 'Hugo Grotius: h istor ian' (ongepubl iceerde dissertatie Colombia University 1973; 
xerocopyy Ann Arbor ). 

Bergh,, G.C.J J. van den, J.E. Spruit en M. van de Vrugt, ed., Rechtsgeleerd Utrecht. Levensschetsen 



Li teratuur r 345 5 

vanvan elf hoogleraren uit driehonderdvijftig jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Utrecht (Zutphen 
1986). . 

Bergsma,, W., 'Suffridus Petrus als landshistorieschri jver', ït beaken 56 {1994) 80-123. 
Bergvelt,, E. en R. Kistemaker, ed., De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en raritei

tenverzamelingen,tenverzamelingen, 1585-1735 (Zwolle 1992). 

Bijvanck,, A.W., Excerpta Romana. De bronnen der Romeinschegeschiedenis van Nederland (3 dln; 
VGravenhagee 1931-1935). 

Blaas,, P.B.M., Anachronisme en historisch besef. Momenten uit de ontioikkelingvan het Eurofjees his
torischtorisch bewustzijn (Den Haag 1988). 

Blaise,, A.,, lexicon LatinitatisMedii Aevi f/raesertim ad res ecclesiasticas investigandaspertinens (Turn-
houtt 1975). 

Bloch,, M., Pleidooi voor de geschiedenis of geschiedenis als ambacht (Nijmegen 1989; vertal ing 
vann Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, Parijs 1949). 

Blok,, F.F., Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zwe
den,den, 1618-1655 (Groningen 1999). 

Bodell  Nyenhuis,J.T., 'Levensbi jzonderheden van den Nederl, geschiedschryverJohannes 
Isaciuss Pontanus, meest geput uit deszelfs a lbum', Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis 
enen oudheidkunde9 (1840) 7-109. 

Boer,, D.E.H, de, M. Boone en W.A.M. Hessing, Delta: Nederlands verleden in vogelvlucht I, De 
MiddeleeuwenMiddeleeuwen 300-1500 (Le iden/Antwerpen 1992). 

Boer,, D.E.H, de en E.H.P. Cordfunke, Graven van Holland. Portretten in woord en beeld (880-
1580)1580) (Zutphen 1995). 

Bos-Rops,, J.A.M.Y. en M. Bruggeman, Archief-wijzer: handleiding voor het gebruik van archieven 
inin Nederland (Muiderberg 1987). 

Boucher,, F., ' In t roduct ion' in: Corro/.et, G., La fleur des antiquitez de Paris, F. Boucher, ed. 
(Parijss 1945). 

Bouwsma,, W. J., Venice and and the defense of republican liberty. Renaissance values in the age of the Coun
terter Reformation ( I e ed. 1968; Berkeley/Los Ange les /Londen 1984). 

B reen .J .C,, PieterCorneliszoon Hooft als schrijver der Nederlandsche Historiën (Amsterdam 1894). 

Breen,, J.C., 'Topografische geschiedenis van den Dam te Ams te rdam\ Jaarboek Amsteloda-
mumlmuml (1909) 160-161. 

Breitenbach,, H.R., 'Thukydides 2' in: K. Ziegler en W. Sontheimer, ed., Der kleine Pauly. Lexi-
konkon derAntikeV (5 dln; München 1979) 792-799. 

Brei tenbach,, H.R., 'Timaios 4' in: K. Ziegler en W. Sontheimer, ed., Der kleine Pauly. Lexi-
konkon derAntikeV (5 dln; München 1979) 835-837. 

Broc,, N., La geographic de la Renaissance (1420-1620) (Parijs 1980). 
Broer,, C.J.C, en M.W.J. de Bruijn, De eerste kerken in Utrecht: Sint-Thomas, Sint-Salvator, Sint-

MaartenMaarten (Utrecht 1995). 

Broer,, CJ.C. en M.W.J. de Bruijn, 'Antonina, Wiltenburg, Traiectum. De kennis van het Ro-
meinsee verleden van Utrecht door de eeuwen heen' in: R. van der Eerden e.a., ed., 47-
1997.1997. 1950jaar Romeinen in Utrecht (Utrecht 1997) 97-124. 

Brown,, I.G., The hobby-horsical antiquary. A Scottish character 1640-1830 (Edinburgh 1980). 
Bruch,, H., Supplement bij de geschiedschrijving van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in 

dede Middeleeuioen van dr. Jan Jan Romein (Haar lem 1956). 
Bruch,, H., ' In leiding' in: J. Beka, ChronographiaJohannis de Beke, H. Bruch, ed. (Den Haag 

1973)) v-lx. 

Bruch,, H., ' Inleiding Croniken' in: J. Beka, Johannes de Beke, Croniken van den stichtevan Utrecht 
endevanendevan Hollant, H. Bruch, ed. {VGravenhage 1982) vii-lxvi . 

Brummel,, L., 'Emanuel van Meteren als historicus' in: P.A.M. Geurts en A.E.M. Janssen, 
ed.,, Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd I, Ge
schiedschrijversschiedschrijvers ( 's-Gravenhage 1981) 1-18. 



346 6 Literatuur r 

Burckhardt,J.,, Die KuUur der Renaissance in I (alien. Kin Yersuch ( l e ed. 1860; Hcrrsching 1981). 
Burgers,, J.W.J., 'Eer en schande van Floris V. Twee oude twistpunten over de geschiedenis 

vann een Hol landse graaf, Holland 30 (1998) 1-21. 
Burgers,, J.W.J., De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door de Ano

nymusnymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw) (Hilversum 1999). 
Burke,, P., 'A survey of the popularity of ancient historians, 1450-1 700', History and theory 5 

(1966)) 135-152. 

Busch,, R. von, 'Studiën zu deutschen Ant ikensammlungen des 16. Jahrhunder ts' (disser-
tatie,, Eberhard-Karls-Universitat zu Tub ingen 1973). 

Carasso-kok,, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen. Heiligen-
levens,levens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen ('s-Graven-
hagee 1981). 

Cochrane,, E., Historians and historiography in the Italian Renaissance (Chicago 1981). 

Collegiumm Classicum c.n. E.D.E.P.O.L., ' In le iding' in: H. Grotius, Liber de Antiquitate Reipu-
blicaeblicae Batavicae, Collegium Classicum c.n. E.D.E.RO.L.,ed. en vert. (Gouda 1995) ix-xxv. 

Cornel l,, T.J., 'Ancient history and the ant iquar ian revisited: some thoughts on reading Mo-
migl iano'ss Classical foundations' in: M.H. Crawford en C.R. Liogota, ed., Ancient history 
andand the antiquarian. Kssays in memory of Arnaldo Momigliano (Londen 1995) 1-14. 

("roll ,, M.W., Style, rhetoric and rhythm. Essays by Morris W. (roll (Pr inceton 1966). 

Dah lmann,, H., 'Zu Varros antiquarisch-historischen Werken, besonders den Antiquitates re-
rumrum humanarum et divinarum in: Alti del congresso internazionale di studi Varroniani Rieti 
settembresettembre 19741 (Rieti 1976) 163-176. 

Daly-Davis,, M., ed., Archaologie der Antike. Aus den Bestanden der Herzog August Bibliothek 1500-
1700,1700, cat. tent. Herzog August Bibl iothek (W7iesbaden 1994). 

Daniel,, G., The origins and growth of archaeology (Harmondswor th 1967). 
Daniel,, G., A short history of archaeology (Londen 1981). 
DeneNehalenniae,DeneNehalenniae, cat. tent. Rijksmuseum van O u d h e d en te Leiden/Koninkl i jk Zeeuws Ge-

nootschapp te Midde lburg (Le iden/Midde lburg 1971). 
Dekker,, C, Kerkelijke archieven (Oratie Universiteit van Amsterdam, 1981; reprint uit Nederlands 

archievenblad,archievenblad, 1981). 
Dekker,, C, Geschiedenis van deprm/incie Utrecht (3 dln; Utrecht 1997). 
Dekker,, K., " T h e light u n d er the bushel". O ld Germanic studies in the Low Countr ies and 

thee motivat ion and methods of Jan van Vliet (1622-1666)' (dissertatie Rijksuniversiteit 
Leidenn 1997). 

Deursen,, A.Th. van, 'Wijsgerige geschiedschrijving in Neder land' in: J.A.L. Lancée, ed., My
thethe <jf werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900) (Utrecht 1979) 
103-120. . 

Dijkstra,, H. en F.CJ. Ketelaar, De Bnttenburg. Raadsels rond een verdwenen ruïne (Bussum 1965). 
Dockum,, EJ. van en S.G. van Ginkel, Romeins Nederland. Archeologie en geschiedenis van een 

grensgebiedgrensgebied (Ut recht /Antwerpen 1993). 
Dörr ie,, H., 'Platon 1' in: K. Ziegler en W. Sontheimer, ed., Der kleine Pauly. Lexikon der An

tiketike rV (5 dln; M ü n c h en 1979) 894-905. 

Dudokk van Heel, S.A.C., 'Het maecenaat De Graeff en Rembrandt II ' , Amstelodamum 56 
(1969)) 249-253. 

Dudokk van Heel, S.A.C., 'De restauratie van de hof van de Pinto ', Amstelodamum 62 (1975) 
148-151. . 

Dudokk van Heel, S.A.C., 'Abraham Antonisz Recht (1588-1664). Een remonstrants op-
drachtgevervann Rembrandt ', Amstelodamum 65 (1978) 81-88. 



Li teratuur r 347 7 

Dudokk van Heel, S.A.C., 'Johannes Wtenbogaert (1608-1680), een man uit remonstrants 
mil ieuu en Rembrandt van Rijn', Jaarboek Amstelodamum 70 (1978) 146-169. 

Duits,, H., Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand. Studies over de relatie tussen politiek en to
neelneel in het midden van de zeventiende, eeuw (Hilversum 1990). 

Ebels-Hoving,, B., 'Floris V in de Neder landse geschiedschrijving' in: D.E.H, de Boer, E.H.P. 
Cordfunkee en H. Sarfatij, ed., Wi Florens... De Hollandse graaf Floris Vin de samen let/ing 

vanvan de dertiende eeuw (Utrecht 1996) 282-299. 
Eco,, U., The search for the perfect language (Ox fo rd /Cambr idge, Mass. 1995; vertaling van Ri-

cercacerca della lingua perfetta nella cultura europea, Rome/Bari 1993). 
Edelman,, N., Attitudes of seventeenth-century France toward the Middle Ages (New York 1946). 
Eeghen,, I.H. van, 'De vaandeldrager van Rembrandt ', Amstelodamum 58 (1971) 173-181. 
Elias,, J.E., De vroedschap van Amsterdam 1578-1795 (Amsterdam 1963). 
Enckevort,, H. van, 'Kelten, Germanen en Romeinen' in: J.H.F. Bloemers en T. van Dorp, 

ed.,, Pre- en protohistorie van de Lage Landen (Houten 1991) 265-276. 
Es,, W.A. van, 'Bataven in het Kromme-Rijngebied?' in: W.A. van Es en W.A.M. Hessing, ed., 

Romeinen,Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Trajectum tot Dorestad (950 v. Chr.-

950950 n.Chr.) 22-35. 
Evans,, J., A history of the Society of Antiquaries (Londen 1956). 
Eyffinger,, A., '"Al s ik maar met u sterf, de rest my niet en scheelt": het genre van de he-

roïschee br ief, Hermeneus 62 (1990) 169-178. 
Eysten,, J., Het leven van Prins Willem II ( 's-Gravenhage 1915). 

Falkenburg,, R., 'Het verband met andere vijftiende-eeuwse reeksen' in: W. van Anrooij, ed., 
DeDe Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in zooorden beeld (Hilversum 1997) 59-68. 

Falkenburg,, R., 'Por t ret ten, of niet?' in: W. van Anrooi j, ed., De Haarlemse gravenportretten. 
HollandseHollandse geschiedenis in woord en beeld (Hilversum 1997) 46-58. 

Finley,, M.I., The Greek historians (Londen 1959). 
FockemaAndreae,, S.J., 'PhilippusCluverius, geographus academicus Leidensis (1580-1623)', 

TijdschriftTijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 75 (1958) 19-29. 
Forcell ini,, A., ed., Lexicon totius Latinitatis (6 din; B o n n / P a d ua 1965-1966). 
Formsma,, W.J. en F.C.J. Ketelaar, Gids voor de Nederlandse archieven (Bussum 1975). 
Frijhoff,, W., 'Volkskundigen vóór de volkskunde?', Volkskundig Bulletin 20 (1994) 245-267. 
Frijhoff,, W., 'Pat terns' in: H. de Ridder-Symoens, ed., A history of the university in Europell, 

UniversitiesUniversities in early modern Europe (4 din; Cambr idge 1996) 43-110. 
Fueter,, E., Geschichte der neueren Historiographie ( l e ed. 1911; Berlijn 1936). 
Fuhrmann,, M., 'Livius B.2' in: K. Ziegler en W. Sontheimer, ed., Der kleine Pauly. Lexikon 

derAntikelUderAntikelU (5 din; München 1979) 695-698. 
Fuh rmann,, M., 'Tacitus 1' in: K. Ziegler en W. Sontheimer, ed., Der kleine, Pauly. Lexikon der 

AntikeVAntikeV (5 din; München 1979) 486-493. 

Gelderen,, M. van, Opzoek naar de Republiek. Politiek denken tijdens de Nederlandse Opstand (1555-
1590)1590) (Hilversum 1991). 

Gemert,, L. van, 'Nawoord' in:J. van Beverwijck, De schat der gezondheid, L. van Gemert, ed. 
(Amsterdamm 1992) 164-180. 

GeneraaleGeneraale index op de registers der resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland 
enen van der selver Gecommiteerde Raaden (18 dln; z.pl. 1768-1792). 

Gietman,, C, 'Het adellijk bewustzijn van Sweder Schele tot Weleveld', Overijsselse Histori
schesche Bijdragen 107 (1992) 83-114. 



348 8 Li teratuur r 

Gilbert,, F., Machiavelli and Guicriardini. Politics and history in sixteenth-century Florence ( I e ed. 
1965;; New York /Londen 1984). 

Goldgar,, A., Impolite learning. Conduct and community in the liefmblic of Letters, 1680-1750 (New 
H a v e n / L o n d enn 1995). 

Graafstal,, E., 'Aernout van Buchell bezoekt De Meern ', Tijdschrift van de historische vereni
gingging Meuten, De Meern, Haarzuilens 12 (1992) 15-25. 

Graafstal,, E., 'Aernout van Buchell verkent de "limes" ', Moirn 1 (1992) 10-20. 

Grafton,, A., Joseph Scaliger. A study in the history of classical scholarship (2 din; Oxford 1983-
1993). . 

Grafton,, A., Forgers and critics. Creativity Creativity and duplicity in Western scholarship (Princeton, NJ 1990). 
Grafton,, A., Defenders of the text. The traditions of scholarship in an age of science, 1450-1800 (Cam-

br idge,, Mass. / L o n d en 1991). 
Grafton,, A., The footnote. A curious history (Londen 1997). 
Groenveld,, Hooft als historieschrijver. Twee studies (Weesp 1981). 

Groffen,, D., 'Ant iqui te i ten' in: E. Bergvelt en R. Kistemaker, ed., De wereld binnen handbe
reik.reik. Nederlandse kunst- en rariteitenver-zamelingen, 1585-1735, cat. tent. Amsterdams His-
torischh Museum (Zwolle 1992) 87-118. 

Guenée,, 11., Histoire et culture historique dans VOccident medieval (Parijs 1980). 
G u m b e r t J . R,, 'Een en ander over het handschrift van de Egrnondse anna len' in: G.N.M. 

Vis,, M. Mostert en P.J. Margry, ed., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving 
inin middeleeuwsEgmond (Hilversum 1990) 55-70. 

Haak,, S.P., Paullus Meruia 1558-1607 (Zutphen 1901). 

Hai tsmaa Muiier, E.O.G., The myth of Venice and Dutch republican thought in the seventeenth cen
turytury (Assen 1980). 

Hai tsmaa Muiier, E.O.G., 'Herman Kampinga 1887-1968. Enige aantekeningen over leven 
enn werk', Theoretische geschiedenis 8 (1981) 72-79. 

Hai tsmaa Muiier, E.O.G., 'Geschiedschri jving in het v roegmoderne Neder land (16e-18e 
eeuw).. Enige li jnen en pat ronen ', Holland 17 (1985) 185-199. 

Hai tsmaa Muiier, E.O.G., 'Grotius, Hooft and the wTiting of history in the Dutch Republ ic' 
in:: A.C. Duke en CA. Tamse, ed., Clio's mirror. Historiography in Britain and the Netherlands 
(Zutphenn 1985) 55-72. 

Haitsmaa Mulier, E.O.G., '"Hoofsche papegaaien" of "redlyke schepsels": Geschiedschrijvers 
enn polit iek in de Republ iek in de eerste helft van de acht t iende eeuw', Bijdragen en me
dedelingendedelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 102 (1987) 450-475. 

Haitsmaa Mulier, E.O.G., 'Frans van Mieris en de geschiedbeoefening in het achttiende-eeuw-
see Neder land' in: E.K.. Grootes en J. den Haan, ed., Geschiedenis, godsdienst, letterkunde 
(Rodenn 1989) 200-207. 

Hai tsmaa Mulier, E.O.G. en G.A.C, van der Lem, m.m.v. P. Knevel, Repertorium van geschied
schrijversschrijvers in Nederland 1500-1800 (Den Haag 1990). 

Hai tsmaa Mulier, E.O.G., 'De Bataafse hut [ recensie] ', Bijdragen en mededelingen betreffende 
dede geschiedenis der Nederlanden 107(1992) 337-338. 

Hai tsmaa Mulier, E.O.G., 'De eerste Hol landse stadsbeschrijvingen uit de zeventiende eeuw', 
DeDe zeventiende eeuw 9 (1993) 97-116. 

Hai tsmaa Mulier, E.O.G., 'De Bataafse mythe opnieuw bekeken', Bijdragen en mededelingen 
betreffendebetreffende de geschiedenis der Nederlanden 111 (1996) 344-367. 

Hai tsmaa Mulier, E.O.G., 'De zeventiende-eeuwse stadsbeschrijvingen van Amsterdam', Am-
stelodamum85stelodamum85 (1998) 107-115. 

Hai tsmaa Mulier, E.O.G., 'Het begrip 'vader land' in de Neder landse geschiedschrijving van 



Li teratuur r 349 9 

dee late zestiende eeuw tot de eerste helft van de acht t iende' in: N.C.F, van Sas, ed., Va
derland.derland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999) 163-179. 

Haskell,, Fr., History and its images. Art and the interpretation of the past (New H a v e n / L o n d en 
1993). . 

Hay,, D., 'Flavio Biondo and the Middle Ages', Proceedings of the British Academy 45 (1959) 
97-128. . 

Hay,, D., Annalists and historians. Western historiography from the eighth to the eighteenth centuries 
(Londenn 1977). 

Hazard,, P., The European mind 1680-1715 (Harmondsworth 1973; vertal ing van La crise de la 
conscienceconscience européenne, 1935). 

Heesakkers,, CL ., 'Petrus Scriverius as the publ isher of the Poemata of janus Dousa', Quae-
rendobrendob (1975) 105-125. 

Heesakkers,, CL ., 'De Neolati jnse h is tor iograf ie-Janus Dousa', Lampas 18 (1985) 384-401. 
Heesakkers,, C L ., 'Rhetor ische marginal ia in de metr ische Annales van Janus Dousa pater 

(1599)'',, De zeventiende eeuw 1 (1985) 37-47. 
Heesakkers,, CL ., 'Das Stammbuch des Janus Gruterus', Bibliothek und Wisssenschaft2\ (1987) 

68-113 3 
Heesakkers,, C L ., Tussen Erasmus en Leiden. Hadrianus Junius en zijn betekenis voor de ontivik-

kelingkeling van het humanisme in Holland in de zestiende eeuw ( [Le iden] 1989). 
Heesakkers,, C L ., 'Schatkamers van geleerdheid. Verzamelingen van humanist ische ge-

leerden'' in: E. Bergvelt en R. Kistemaker, ed., De wereld binnen binnen handlxreik. Nederlandse kunst
enen rariteitenverzamelingen, 1585-1735 (Zwolle 1992) 92-101. 

Heesakkers,, C L . en W.M.S. Reinders, Genoeglijk bovenal zijn mij de Muzen. De Leidse Neola
tijnsetijnse dichter Janus Dousa (1545-1604) (Leiden 1995). 

Heesakkers,, C L ., Een netwerk aan de basis van de Leidse universiteit. Het album amicorum van 
JanusJanus Dousa (2 dln; L e i d e n / D en Haag 2000). 

Hel l inga-Querido,, L. en C. de Wolf, Laurens Janszoon Coster zuas zijn zijn naam (Haar lem 1988). 

Hogenelst,, D. en F. van Oost rom, Handgeschreven wereld. De Nederlandse literatuur en cultuur 
inin de Middeleeuwen (Amsterdam 1995). 

Hondius-Crone,, A., The temple ofNehalennia at Domburg (Amsterdam 1955). 
Horst,, DJ .H. ten, 'Het a lbum amicorum van Petrus Scriverius', Het boek 25 (1938-1939) 289-

294. . 
Hovenn van Genderen, B. van den, De heren van de kerk. De kanunniken van Oudmunster te Utrecht 

inin de late Middeleeuwen (Zutphen 1997). 
Hugenhol tz,, F.W.N., Floris V(Bussum 1966). 
Hugenhol tz,, F.W.N., 'Zeventiende-eeuwse historische kritiek, bekeken door de ogen van 

eenn mediëvist' in: H.B. Teunis en L. van Tonger loo, ed., Middeleeuwen tussen Erasmus en 
heden.heden. Bundel aangeboden aan prof.dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan 
dede Rijksuniversiteit te Utrecht (Amsterdam/Dieren 1986) 51-62. 

Hulkenberg,, A.M., 'De gevelsteen van Uitermeer, het huis van de Leidse Scriverius in de 
Poelpolderr te Lisse', Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 
65(1973)) 129-138. 

Hulshofff  Pol, E., 'The library' in: T.H. Lunsingh Scheur leer en G.H.M. Posthumus Mey-
jes,, ed., Leiden university in the seventeenth century. An exchange of learning (Leiden 1975) 
395-460. . 

Iggers,, G.G., Nexv directions in European historiography. Revised edition ( l e ed. 1975; Londen 

1985). . 
IJsewijn,, J., 'The coming of humanism to the Low Countr ies' in: H.A. Obe rman en Th.A. 



350 0 Li teratuur r 

Bradv,, ed., Itinerarium Italicum. The profile of the Italian Renaissance in the mirror of its Eu
ropeanropean transformations (Leiden 1975) 193-301. 

IJsewijn,, J., 'De fortuna Varronis apud scriptures Latinos rena ta rum l i t terarum aetate' in: 
AttiAtti del congresso internazionak' di studi Varroniani Rieti set/embre 1974 I (Rieti 1976) 225-
242. . 

Israel,, J.I., The Dutch Republic. Its rise, greatness and fall 1477-1S06 ( I e edit ie 1995; Oxford 
1998). . 

Jacks,, P., The antiquarian and the myth of Antiquity. The origins of Rome in renaissance thought 
(Cambr idgee 1993). 

Jansen,, H.P.H., Emo, tussen angsten ambitie. Een (iron inger abt in de dertiende eeuw (Utrecht 
1984). . 

Janssen,, A.E.M., T ie ter Bor Christiaenszoon (1559-1635), geschiedschri jver van "waerhevt 
e n dee onpart i jschap" ' in: P.A.M. Geurts en A.K.M. Janssen, ed., Geschiedschrijving in Ne-
derland.derland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijdl, Geschiedschrijvers (VGravenhage 
1981)21-40. . 

Janssen,, A.E.M., 'A "Trias Historica" on the Revolt of the Nether lands: Emanuel van Me-
teren,, Pieter Bor and Kverhard van Reyd as exponents of 'contemporary historiographv' 
in:: A.C. Duke en C A. Tamse, ed., Clio's mirror. Historiography in Britain and the Netherlands 
(Zutphenn 1985) 9-30. 

Janssen,, H.H., Latijnse let'terkunde (Haar lem 1956). 

J a p pee Alberts, W. en A.G. van der Steur, Handleiding voor de beoefening van lokale en regiona
lele geschiedenis (Bussum 1968). 

Joach imsen,, P., Geschichtsauffassungund Geschichtsschreibung in Deutschland unter demEinfluss 
desdes Humanismus ( I e ed. 1910; Aaien 1968). 

Jong,, J. de, 'Gravenpor t re t ten in de zestiende en zevent iende eeuw' in: W. van Anrooij, ed., 
DeDe Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woorden beeld (Hilversum 1997) 78-
92. . 

Jong,, J. de, 'Gravenpor t re t ten in de acht t iende eeuw' in: W. van Anrooi j, ed., De Haarlem 
sese gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld (Hilversum 1997) 93-102. 

Kampinga,, H. De opvattingen over onze oudere vaderlandse geschiedenis bij de Hollandse historici 
derXVJederXVJe en XVIIe eeuw (Utrecht 1980; de I e ed. verscheen in 1917 met een andere spel-
l ing:: De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der 
X\7eX\7e en XVIIe eeuio). 

Keii  ley, D.R., Foundations of modern historical scholarship. Language, law and history in the French 
RenaissanceRenaissance (NewYork /Londen 1970). 

Kelley,, D.R., Faces of history. Historical inquiry from Herodotus to Herder (New Haven /Londen 
1998). . 

Klindt-Jensen,, O., A history of Scandinavian archaeology (Londen 1975). 

Knevel,, P., Het Haagse Bureau. Zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en ei-
genbe langg (Amsterdam 2001). 

Knuvelder,, G.P.M., Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (zesde druk; 4 dln; 
's-Hertogenboschh 1977). 

Koch,, A.C.F., Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 12991, Eind van de 7e eeuw tot 1222 
(VGravenhagee 1970). 

Komri j ,, G., De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in 1000 en enige bladzijden 
(Amsterdamm 1994). 

Komm ter, A., ed., Het geschenk. Over de velschillende betekenissen van geven (Amsterdam 1997). 



Li teratuur r 351 1 

Kooijmans,, L., Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (Am-

sterdamm 1997). 

Kooijmans,, L., Liefde in opdracht. Het hofleven van Willem Frederik van Nassau (Amsterdam 2000). 
Koppenol,, J., Leids heelal. Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout (Hilversum 1998). 
Kort,, J.C., Het archief van de graven van Holland, 889-1581 (3 dln; 's-Gravenhage 1981). 
Kossmann,, E.H., Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse Nederland (Amsterdam 1960). 

Kruisheer,, J.G., De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299(2 dln; 's-Gra-

venhage /Haa r l emm 1971). 
Krul ,, W.E., 'Johan Huizinga (1872-1945)' in: A.H. Huussen jr., E.H. Kossmann en H. Ren-

ner,, ed., Historici van de twintigste eeuw (Amste rdam/Ut rech t /An twerpen 1981) 94-109. 
Kuppers,, W.J., ed., Ubbo Emmius. Een Oostfries geleerde in Groningen / Ubbo Emmius. Ein Ost-

friesischerfriesischer Gelehrter in Groningen ( G r o n i n g e n / E m d en 1994). 

Lammersen,, N., 'Posthuum bezoek aan Duitsland. Het redivivus-motief in de Duitse lite-

ra tuurr (1550-1650)' in: E. Ibsch, A. Kunne en C. Pumpk in, ed., De literaire dood (Assen 

1998)) 41-53. 

Lammersen,, N., 'Zelfbeeld als strategie. De functie van het Duitse zelfbeeld in Duitse lite-

ra tuurr van de zestiende en zeventiende eeuw', Theoretische geschiedenis 25 (1998) 133-

145. . 

Lamping,, A.J., Johannes Polyander. Een dienaar van kerken universiteit (Leiden 1980). 

Langereis,, S., 'Petrus Scriverius' m o n u m e nt voor de graven van Hol land. Een antiquari-
schee voorstel l ingvan de Middeleeuwen uit 1650', Theoretische geschiedenis 25 (1998) 201-

217. . 

Langereis,, S., ' In le iding' in: J. Smetius, Nijmegen, stad der Bataven I, A.A.R. Bastiaensen, S. 

Langereiss en L.G.J.M. Nellissen, ed. en vert. (2 dln; Nijmegen 1999) 7-141. 

Langereis,, S., 'Petrus Scriverius and the 1630 edi t ion' in: H. Grotius, The Antiquity of the Ba-

taviantavian Republic. With the notes by Petrus Scriverius, J..Waszink e.a., ed. en vert. (Assen 2000) 

28-30. . 
Lasserre,, E, 'Pausanius 7' in: K. Ziegler en W. Sontheimer, ed., Der kleine Pauly. Lexikon der 

AntikeWAntikeW (5 dln; München 1979) 570-572. 
Lasserre,, F., 'Po lemon 4' in: K. Ziegler en WT. Sontheimer, ed., Der kleine Pauly. Lexikon der 

AntikelVAntikelV (5 dln; München 1979) 971-972. 
Leeb,, I.L., The ideological origins of the Batavian revolution. History and politics in the Dutch Re

publicpublic 1747-1800 (Den Haag 1973). 
Lehmann,, Y, Varron théologien et philosophe remain (Brussel 1997). 
LeidseLeidse universiteit 400. Stichtingen eerste bloei 1575 - ca. 1650, cat. tent. Rijksmuseum Amster-

damm (Amsterdam 1975). 
Leupen,, P., Gods stad op aarde. Eenheid van kerk en staal in het eerste millenium na Christus. Een 

kerkelijkekerkelijke ideologie (Amsterdam 1996). 
Levine,, J.M., Dr. Woodward's shield: history, science, and satire in Augustan England (Berkeley/Los 

Angeless 1977). 

Levine,, J.M., Humanism and history. Origins of modern English historiography ( I t haca /Londen 

1987). . 

Levine,J.M.,, 'The ant iquarian enterpr ise, 1500-1800' in: idem, Humanism and history. Ori

ginsgins of modern English historiography ( I t haca /Londen 1987) 73-106. 

Levine,, Ph., The amateur and the professional. Antiquarians, historians and archaeologists in Vic

toriantorian England 1838-1886 (Cambridge 1986). 

Lew,, F.J., 'The making of 'Camden's Britannia', Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance26 

(1964)) 70-97. 



352 2 Li teratuur r 

Lew,, F.J., Tudor historical thought (San Marino, Cal. 1967). 

Lewis,, Ch.T. en Ch. Short, ed., A Latin dictionary (Oxford 1969). 

Liddell,, H.G., R. Scott, e.a., ed., A Greek-English lexicon (Oxford 1968). 

Liddell,, K G ., R. Scott en H. Stuart Jones, ed., Creek-English lexicon. A supfjlement (Oxford 1968). 

Maas,, N., ' Laurens janszoon Coster. Opkomst en ondergang van een uitvinder' in: N.C.F, 
vann Sas, ed., Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen (Amster-
d a m / A n t w e r p enn 1995) 81-90. 

Maclagan,, M., 'Genealogy and heraldry in the sixteenth and seventeenth centur ies' in: L. 
Fox,, ed., English historical scholarship in the sixteenth and seventeenth centuries (Oxford 1956) 
31-48. . 

McKisack,, M., Medieval history in the Tudor age (Oxford 1971). 
Meijer,, Th.J., Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (165El 715) (Lei-

denn 1971). 

Meijer-Drees,, M., ' 16januari 1643: Ui t naam van Frederik Hendr ik stuurt Huygens een zil-
verenn kan en schotel aan Hooft als dank voor de Needer landsche Histoor ien' in: M.A. 
Schenkeveld-Vann der Dussen.ed., Nederlandse literatuur, een geschiedenis geschiedenis (Groningen 1993) 
243-248. . 

Mendyk,, S.A.E., 'Speculum Britanniae'. Regional study, antiquarianism, and science in Britain to 
11 700 (Toron to /Buf fa lo /Londen 1989). 

Meyer,, D.C., 'Huizen op hetDample in, tussen de Kalverstraaten Krom Elleboogsteeg', Jaar
boekboek Amstelodamum 6 (1908) 67-73. 

Mieris,, F. van, Groot charterboek der graaven graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland 
[...][...] ( 4d ln; Le iden 1753-1756). 

Mi jnhardt,, W.W., Tot heil van 't menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815 
(Amsterdamm 1988). 

Molewijk ,, G.C., 'Een geschiedvervalsing uit 1610' in: H. de Groot, De Oudheid van de Ba
taafsetaafse nu Hollandse Republiek, G.C. Molewijk, ed. (Wecsp 1988) 11-36. 

Momigl iano,, A., 'Ancient history and the ant iquarian' in: idem, Studies in historiography (Lon-
denn 1966) 1-39. 

Momigl iano,, A., 'Gibbon's contr ibut ion to historical me thod' in: idem, Studies in historio
graphygraphy (Londen 1966) 40-55. 

Momigl iano,, A., ' The place of Herodotus in the history of histor iography' in: idem, Stu
diesdies in historiography (Londen 1966) 127-142. 

Momigl iano,, 'Histor iography on written tradit ion and historiography on oral tradit ion' in: 
idem,, Studies in historiography (Londen 1966) 211-220. 

Momigl iano,, A., 'Persian historiography, Greek historiography, andjewish histor iography' 
in:: idem, The classical foundations foundations of modern historiography (Berkeley/Los Angeles/Oxford 
1990)) 5-28. 

Momigl iano,, A., 'The Herodotean and the Thucydidean tradit ion' in: idem, The classical 
foundationsfoundations of modern historiography (Berkeley/ Los Angeles/Oxford 1990) 29-53. 

Momigl iano,, A., 'The rise of ant iquar ian research' in: idem, The classical foundations of mo
derndern historiography (Berkeley/Los Angeles /Oxford 1990) 54-79. 

Momigl iano,, A., 'Fabius Pictor and the origins of national history' in idem, The classical foun
dationsdations of modern historiography {Berkeley/ Los Angeles/Oxford 1990) 80-108. 

Momigl iano,, A., 'Tacitus and theTacit ist t radi t ion' in: idem, The classical foundations of mo
derndern historiography (Berkeley/Los Angeles/Oxford 1990) 109-131. 

Mörke,, O., 'De hofcultuur van het huis Oranje-Nassau in de zeventiende eeuw' in: P. te Boek-
horst,, P. Burke en W. Frijhoff, ed., Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850. Een 
historisch-antropologischhistorisch-antropologisch perspectief(Meppel en Amste rdam/Heer len 1992) 39-78. 



Literatuur r 353 3 

Mostert,, M., 'De geschiedenis' in: M. Stoffers, ed., De middeleeuwse ideeënwereld, 1000-1300 
(Heer len /H i lversumm 1994) 295-316. 

Mout,, M.E.H.N., 'Het Bataafse oor'. De lotgevallen van Erasmus' adagium Auris Batava' in de 
NederlandseNederlandse geschiedschrijving (Amsterdam/New York /Oxford/Tokyo 1993). 

Mout,, M.E.H.N., 'Gerard Ge ldenhouwervan Nijmegen (1482-1542) [ recensie] ', Bijdragen 
enen mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 115 (2000) 105-106. 

Muhlack,, U., Geschkhtswissenschaft im Humanismus und in der Aufklarung. Die Vorgeschichte des  des 
HistorismusHistorismus (München 1991). 

Muller,, H.C.A., Hugo de Groots 'Annales et Historiae' (Utrecht 1919). 

Muller,, RL,., Regesta Hannonensia. Lijst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland uit het tijd
vakvak der regeering van het Henegouwsche huis, 1299-1345, die in het charterboek van Van Mie
risris ontbreken ( 's-Gravenhage 1881). 

Muller,, S., ' Inleiding' in: H. Wstinc, Het rechtsboek vandenDom van Utrecht door mr. Hugo Wstinc, 
S.. Muller Fz., ed. ( 's-Gravenhage 1895) v-lix . 

Muller,, S., 'Arnoldus Buchelius, Traiecti Batavorum descript io [ In le id ing] ', Bijdragen en me
dedelingendedelingen van het Historisch Genootschap 27 (1906) 131-268, aldaar 131-138. 

Muller,, S., JA. Feith en R. Fruin, Handleidingvoor het ordenen ordenen en beschrijven van archieven ontworpen 
inin opdrachtvan de Vereeniging van Archivarissen in Nederland ( I e ed. 1920; Groningen 1921). 

Niermeyer,J.E,, ed., Mediae Latinitatis lexicon minus (Leiden 1976). 

Nierop,, H.K.F. van, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van 
dede zeventiende eeuw (Amsterdam 1984). 

Nierop,, H.K.F. van, 'How to honour one's city: Samuel Ampzing's vision of the history of 
Haar lem',, Theoretische geschiedenis 20 (1993) 268-282. 

Nijhoff ,, W., Bibliographic van Noord-Nederlandsc he plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 
BewerktBewerkt en aangevuld doorEW.D.C.A. van Hattum (2e ed.; 's-Gravenhage 1953). 

Noordam,, DJ ., Geringde buffels en heren van stand. Het patriciaat van Leiden 1574-1 700 (Hil -
versumm 1994). 

NuchelmansJ.,, 'Thucydides van Athene. Historicus en historiograaf in: M. Smits, ed., Illustere 
historici.historici. Leven, werken invloed van toonaangevende geschiedschrijvers (Nijmegen 1988) 11-32. 

Oostrom,, F.P. van, Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400 ( I e edi-

tiee 1987; Amsterdam 1993). 
Oostrom,, F.P. van, Maerlants wereld (Amsterdam 1996). 

Otterspeer,, W., m.m.v.J.E. Aerts-van Bucren, Werkplaatsen van xuijsheid, geleerdheiden het ware 
geloofgeloof of de wisselwerking tussen de universiteiten van Leiden en Franeker (Franeker 1985). 

Parry,, G., The trophies of time. English antiquarians oj the seventeenth century (Oxford /New York 
1995). . 

Perdijk,, S.P., 'De opkomst der remonstrantsch-gereformeerde gemeente te Leiden. 23 augus-
tuss 1618 tot 7 augustus 1679', Leidsch jaarboekje 12 (1915) 1-50. 

Pfeijffer,, I.L., De antieken. Een korte literatuurgeschiedenis (Am s te rdam/Antwerpen 2000). 
Piggott,, S., William Stukeky. An eighteenth-century antiquary ( I e ed. Londen 1950; Londen /New 

Yorkk 1985). 
Piggott,, S., 'Antiquarian thought in the sixteenth and seventeenth centur ies' in: L. Fox, ed., 

EnglishEnglish historical scholarship in the sixteenth and seventeenth centuries (Londen/New York 1956) 
93-115. . 

Piggott,, S., 'William Camden and the Britannia' (1951) in: Camden's Britannia 1695. A fac
similesimile of the 1695 edition published by Edmund Gibson (Newton Abbot 1971). 

Piggott,, S., Ruins in a landscape. Essays in antiquarianism (Edinburgh 1976). 



354 4 Literatuur r 

Piggott,, S., Ancient Britons and the antiquarian antiquarian imagination. Ideas from the Renaissance to the Re
gencygency {Londen 1989). 

Pocock,, J.G.A., The ancient constitution and the feudal law. A study of English historical thought 
inin the seventeenth century. A reissue with a retrospect ( l e ed. 1957; Cambr idge 1990). 

Pocock,J.G.A.,, 'The origins of study of the past: a comparat ive approach' in: P.B.M. Blaas, 
ed.,, Geschiedenis als wetenschap. Een bundel oude en nieuwe essays (Den Haag 1979) 53-
93. . 

Poelhekke,, J.J., Frederik Hendrik Prins van Oranje. Een biografisch drieluik (Zutphen 1978). 

Po l lmann,, J., Een andere weg naar God. De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641) (Am-
sterdamm 2000; vertal ing van Religious choice in the Dutch Republic. The Reformation of Ar
noldusnoldus Buchelius (1565 1641), Manchester 1999). 

Pomian,, K., De oorsprong van het museum. Over het verzamelen (Heer len 1990; vertal ing van 
Collectionneurs,Collectionneurs, amateurs et curieux: Paris, Venise: XVI-XXTIIe siècle, Parijs 1987). 

Pötscher,, \V., 'Herodo tos 1' in: K. Ziegler en W. Sontheimer, ed., Der kleine Pauly. Lexikon 
derAntikederAntike II (5 din; München 1979) 1099-1103. 

Rademaker,, C.S.M., 'Books and Grotius at Loevestein', Quaerendo2 (1972) 2-29. 
Rademaker,, C.S.M., 'Scriverius and Grotius1, Quaerendol (1977) 46-57. 
Rademaker,, C.S.M., lieven en werk van van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (Hilversum 1999). 
Ree-Scholtens,, G.F. van der, ed., Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995 

(Hi lversumm 1995). 
Reill,, P.H., The German Enlightenment and the rise of historicism (Berkeley/Los Angeles/Lon-

denn 1975). 
Reinders,, W.M.S., 'De voor rede van Janus Dousa op de edit io pr inceps van de "Hol landse 

Ri jmkroniek""  (1591)' (Ongepubl iceerde doctoraalscript ie Neerlandistiek, Universiteit 
vann Amsterdam 1988). 

Revnolds,, L.D. en N.G. Wilson, Scribes and scholars. A guide to the transmission of Greek and La
tintin literature ( l e ed. 1968; Oxford 1991). 

Rinsema,, A.J., 'Gron inger hoogleraren uit de per iode 1614-1876 en hun belangstell ing voor 
dee geschiedenis der Middeleeuwen' in: C. San ting, ed., De geschiedenis van de Middeleeuwen 
aanaan de Groningse universiteit 1614-1939 (Hilversum 1997) 11-38. 

Roelevink,, J., 'Historia en antiquitates. Het geschiedenisonderwijs aan het A thenaeum II-
lustree van Amsterdam in de achtt iende eeuw tussen polyhistorie en Verl ichting', Theo
retischeretische geschiedenis 10 (1983) 281-301. 

Roelevink,J.,, '"Bewezen met autenthicque stukken", [ur id isch-oudheidkundige drijfveren 
tott het uitgeven van teksten op het terrein van de vaderlandse geschiedenis in de acht-
t iendee eeuw' in: K. Kooijmans e.a., ed., Bron en publicatie. Voordrachten en opstellen over de 
ontsluitingontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75 jarig bestaan van het Bureau der 
RijkscommissieRijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (Den Haag 1985) 78-99. 

Roelevink,, J., Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit van 
Utrecht,Utrecht, 1735-1839 (Maarssen 1986). 

Roelevink,, J., ' Imago vetustatis. Het oudhe idkund ige onderwijs van Chr is tophorus Saxe in 
nat iona lee en in ternat ionale context ', Documentatieblad 18e eeuw22 (1990) 27-39. 

Romein,, J., Geschiedschrijving van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. 
BijdrageBijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haar lem 1932). 

Romein,, J., 'De functie van een historische fictie. De ve rmeende afstamming der Germa-
nenn uit Troje in verband met het begrip der translatio imper i i' in: idem, Historische lij
nennen en patronen. Een keuze uit de essays (Amsterdam 1976) 13-22. 

Roymans,, N. en T. Derks, De tempel van van Empel. Een Hercules-heiligdom in het woongebied van de 
BatavenBataven ( 's-Hertogenbosch 1994). 



Li teratuur r 355 5 

Rüegg,, W., 'Themes' in: H. de Ridder-Symoens, ed., A history of the university in Europe I, Uni
versitiesversities in the Middle Ages (4 din; Cambr idge 1992) 3-34. 

Rüegg,, W., 'The rise of human ism' in: H. de Ridder-Symoens, ed., A history of the university 
inin Europe I, Universities in the Middle Ages {4 din; Cambr idge 1992) 442-468. 

Sal lmann,, K.., Die Geographie des Alteren Plinius in ihrem Verhaltnis zu Varro {Berlij n 1971). 
Sal lmann,, K., 'Varro 1' in: K. Ziegler en W. Sontheimer, ed., Der kleine Pauly. Lexikon derAn-

tikeVtikeV (5 din; München 1979) 1131-1140. 
Sas,, N.C.F, van, ed., Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999). 
Scheller,, R.W., 'Representat ie en realisme. De vormgeving van het laat-middeleeuwse iden-

titeitsbeseff  in: B. Kempers, ed., Openbaringen bedrog. De afbeelding als historische bron in 
dede Eage Landen (Amsterdam 1995) 29-59. 

Schenkeveld-Vann der Dussen, M.A., ed., Nederlandse literatuur, een geschiedenis (Gron ingen 
1993). . 

Schevichaven,J.D.. van, 'De wording der Historia Gelrica (Meruia, Luntius, Pontanus) 1597-
1638',, Bijdragen en mededelingen Gelre 12 (1909) 313-380. 

Schiffman,, Z.S., 'Renaissance historicism reconsidered', History and theory 24 (1985) 170-182. 
Schmale,, F.J., Funktion und Formen mittelalterlicher Geschichtsschreibung (Darmstadt 1985). 
Schmidt,, P.L., 'Hyginus 4' in: K. Ziegler en W. Sontheimer, ed., Der kleine Pauly. Lexikon der 

AntikellAntikell (5 din; München 1979) 1264. 
Schnapp,, A., The discovery of the past. The origins of archaeology (Londen 1996; vertal ing van 

LaLa conquête du passé, Parijs 1993). 
Schnapper,, A., Le géant, la licorne et la tulipe. Collections et collectionneurs dans la France du XVIIe 

sièclesiècle I, Histoire et histoire naturelle (Parijs 1988). 
Schöffer,, I., 'The Batavian myth dur ing the sixteenth and seventeenth centuries' in: J.S. Brom-

leyy en E.H. Kossmann, ed., Britain and the Netherlands^!, Some political mythologies. Papers 
delivereddelivered to the fifth Anglo-Dutch Historical Conference (Den Haag 1975) 78-101. 

Scott,, W., The antiquary ( l e ed. 1816; Ed inburgh 1886). 
Skinner,, Q., The foundations ofmodern political thought I, The Renaissance (2 din; l e e d. 1978; 

Cambr idgee 1990). 

Slits,, F.P.T., Het Latijnse stededicht. Oorsprongen ontwikkeling tot in de zeventiende eeuw (Amsterdam 
1990). . 

Smit,, J., 'Een bijdrage tot de geschiedenis van het Hol landschc archiefdépót te Gouda ', 
NederlandschNederlandsch archievenblad3S (1925-1926) 141-160. 

Smith-Fussner,, F., The historical revolution. English historical writing and thought 1580-1640 (Lon-
denn 1962). 

Smitskamp,, H., 'Per i /onius en de crisis in de geschiedwetenschap in de 17e eeuw', Bijdra
gengen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 68 (1953) 47-70. 

Smitskamp,, H., 'Simon Stijl als verlicht geschiedschri jver' in: J.A.L. Lancée, ed., Mythe & 
werkelijkheid.werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900) (Utrecht 1979) 86-102. 

Soest,, M. van, 'De tere snaar van J. BernleF, Vrij Nederland (13 december 1997) 42-43. 
Spoelder,, J., Prijsboeken op de de Latijnse school: een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en pnjs-

boekboek op de Latijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden, ca. 1585-1876, met een repertorium 
vanvan wapenstempels (Amsterdam 2000). 

Spoerr i,, W., 'Krateros 2' in: K. Ziegler en W. Sontheimer, ed., Der kleine Pauly. Lexikon der 
AntikelUAntikelU (5 dln; München 1979) 326-327. 

Stegeman,, S., 'Patronage en dienstverlening. Het netwerk van Theodorus jansson ius van 
Almeloveenn (1657-1712) in de Republiek der Let teren' (dissertatie, Ni jmegen 1996). 

Sterk,, J., Philips van Bourgondië (1465-1524). Bisschop van Utrecht als protagonist van de Re
naissance.naissance. Zijn leven en maecenaat (Zutphen 1980). 



356 6 Li teratuur r 

Stöver,, R.J., 'De afmetingen van de Salvator- of Oudmuns te rkerk in de afbeeldingen in de 
MonumentaMonumenta van Van Buchel en in de Collectie Booth: toetsing en interpretat ie aan de 
handd van opgravingsresultaten', Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond93 
(1994)) 169-185. 

Strauss,, G., 'Topographical-historical method in sixteenth-century German scholarship ', 
StudiesStudies in the Renaissance 5 (1958) 87-102. 

Strauss,, G., Sixteenth-century Germany. Its topography and its topographers (Madison 1959). 

Strauss,G.,, Historian in an age of crisis. The life and work of Johannes Avert tin us 1477-1534 (Cam-
br idge,, Mass. 1963). 

Struick,J.E.A.L.,, Utrecht door de eeuwen heen (Ut recht /Antwerpen 1984). 
Stuart,, P., De Tabula Peutingeriana. Commentaar (2 din; Nijmegen 1991). 

Teitler,, H., De opstand der Batavieren' (Hilversum 1998). 

ThesaurusThesaurus linguae Lalinae editus auctoritate et consiliu academiarum quinque Germanicarum Be-
rolinensisrolinensis Gotlingensis Lipsiensis Monacensis Vindobonensis (Leipzig 1900-1906). 

Ti lmans,, K., 'Cornel ius Aurelius en het ontstaan van de Bataafse mythe in de Hol landse 
geschiedschri jvingg (tot 1517)' in: B. Ebels-Hoving, C.G. San t ingen CP.H.M. Ti lmans, 
ed.,, Genoechhcke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hil -
versumm 1987) 191-213. 

Ti lmans,, K., Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in de tijd van 
ErasmusErasmus (Hi lversum 1988). 

Ti lmans,, K., 'De Trojaanse mythe voorbij. Of: Waarom de Kattendijke-kroniek alleen door 
Bockenbergg opgemerkt werd', It beuken 56 {1994) 188-211. 

Ti lmans,, K., 'De ontwikkel ingvan een vaderland-begrip in de laat-middeleeuwse en vroeg-
m o d e r nee geschiedschrijving van de Neder landen' in: N.C.F, van Sas, ed., Vaderland. Een 
geschiedenisgeschiedenis van de vijftiende eeurv tot 1940 (Amsterdam 1999) 7-53. 

Tollebeek,, J., 'Geschiedenis en oudheidkunde in de negent iende eeuw. De Messager des scien
cesces historiques 1823-1896', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlan
denden 113 (1998) 23-55. 

Trevor-Roper,, H., Queen Elizabeth's first historian. Wiiliam Camden and the beginnings of Eng
lishlish 'Civilhistory' (Londen 1971). 

Trigger,, B.C., A history of archaeological thought (Cambr idge 1989). 

Tuynman,, P., 'Petrus Scriverius 12January 1576 - 30 Apri l 1660', Quaerendo 7 (1977) 4-45. 

Tuynman,, P., m.m.v. M. Roscam Abbing, 'Two history books that never appeared. Scrive-
rius,, Melis Stoke, the Widow van Wouw and Gouthoeven. Scriveriana I \ Quaerendo 27 
(1997)) 77-112. 

Verbij-Schill ings,}.,, Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 
(Amsterdamm 1995). 

Verger,, J., 'Pat terns' in: H. de Ridder-Symoens, ed., A history of the university in Europel, Uni
versitiesversities in the Middle Ages (4 din; Cambr idge 1992) 35-67. 

'Verhalendee bronnen uit de Zuidelijke Neder landen 600-1500, de' (10 dln; ongepubl iceerde 
uitgavee van de Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis, Universiteit Gent en van het De-
par tementt Geschiedenis, Afdeling Middeleeuwen, Instituut voor Middeleeuwse Studies, 
Kathol iekee Universiteit Leuven, Gen t /Leuven 1995). 

Verkaik,J.W.,, De moord op graaf Floris ^ (H i lversum 1996). 

Verkruijsse,, P.J., 'Ho l land "gedediceerd". Boekopdrachten in Hol land in de 17e eeuw', Hol
landland 25 (1991) 225-242. 

Vermaseren,, B.A., 'Het ontstaan van Hadr ianus Jun ius' "Batavia" (1588)' in: Huldeboek pa
terter dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M, aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gele-



Li teratuur r 357 7 

genheidgenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag {'s-Gravenhage 1949) 
407-426. . 

Vermaseren,, B.A., 'De werkzaamheid van Janus Dousasr ( t 1604) als geschiedschrijver van 
Hol land',, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 69 (1955) 49-

107. . 
Vermaseren,, B.A., 'P.C. Bockenberg (1548-1617), historieschrijver der Staten van Hol land', 

BijdragenBijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 70 (1956) 1-81. 
Vermeulen,, P.J., 'Legit imatie van Arnold van Buchel l ', Tijdschrift voor oudheden 3 (1849) 67-

95. . 
Vermeiden,, P.J., Verslag aangaande de archieven der provincie en der voormalige vijf kapittelen te 

UtrechtUtrecht (Utrecht 1850). 
Vignau-Wilberg,, Th., 'Die a lbaamicorum desArnoldus Buchelius', Walhaf Richartzjahrbuch 

55(1994)239-268. . 
Vl ierden,, M. van, Willibrord en het begin van Nederland, cat. tent. Museum Cathari jneconvent 

(Utrechtt 1995). 
Volmulier,, H.W.J., ed., Nijhoffs geschiedlexicon Nederland en België ( 's-Gravenhage/Antwerpen 

1981). . 

Waal,, H. van der, Drie eeuwen vaderlandschegeschieduitbeelding 1500-1800. Een iconologische stu
diedie (2 dln; 's-Gravenhage 1952). 

Waszink,, J., ' In t roduct ion' in: H. Grotius, The Antiquity of the Batavian Republic. With the no
testes by Petrus Scriverius, J. Waszink e.a., ed. en vert. (Assen 2000) 3-37. 

Waterbolk,, E.H., Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloeien verval van de Friese his
toriografietoriografie in de zestiende en zeventiende eeuw (Groningen 1952). 

Waterbolk,, E.H., 'Zeventiende-eeuwers in de Republ iek over de grondslagen van het ge-
schiedverhaal'' in: J.A.L. Lancée, ed., Mythe & werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse ge
schiedbeoefeningschiedbeoefening (1600-1900) {Utrecht 1979) 9-24. 

Waterbolk,, E.H., 'Reacties op het historisch pyr rhonisme' in: J.A.L. Lancée, ed., Mythe Cf 
iverkelijkheid.iverkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900) (Utrecht 1979) 68-
85. . 

Waterbolk,, E.H., 'Enige tendent ies in de Friese geschiedschri jving' in: idem, Verspreide op
stellenstellen (Amsterdam 1981) 157-171. 

Waterbolk,, E.H., 'Humanisten en Middeleeuwen' in: H.B. Tennis en L. van Tongerloo, ed., 
MiddeleeuwenMiddeleeuwen tussen Erasmus en heden. Bundel aangeboden aan f/rofdr. F.W.N. Hugenholtz bijzijn 
afscheidafscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (Amsterdam/Dieren 1986) 25-49. 

Waterschoot,, W, 'Verantwoording' in: L. van Velthem, De Guldensporenslag. Een fragment uit 
dede Voortzet ting van de Spiegel Historiael, W. Waterschoot, cd. (Den Haag 1979) 46-50. 

Weiss,, R., The renaissance discovery of classical Antiquity (Oxford 1969). 
Weekhout,, I., Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid i>an drukpers in dezeven-

tiendetiende eeiiw (Den Haag 1998). 
Wesseling,, A., 'Are the Dutch uncivilized? Erasmus on the Batavians and his national iden-

tity' ,, Erasmus of Rotterdam Society Yearbook 13 (1993) 68-101. 
Willems,, W.J.H,, 'De Bataven. Archeologisch onderzoek in het r iv ierengebied', Hermeneus 

588 (1986) 281-289. 
Wind,, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers; of oordeelkundig overzigt der inland-

schesche geschiedschriji'ers der Nederlanden, van de vroegste tijden af tot den jare 1815, voor zoover 
dezelvedezelve zijn uitgegeven (Middelburg 1835). 

Woltjer,JJ.,, De Eeidse universiteit in verleden en heden (Leiden 1965). 
Woud,, A. van der, De Bataafse hut. Verschuivingen in het beeld van de geschiedenis (1750-1850) 

(Amsterdamm 1990). 



358 8 Literatuur r 

Zande.J.. van der, 'AmsterdamsestadsgeschiedschrijvingvóórWagenaar', HoUandYl (1985) 
218-230. . 

n.n.,, 'Het leven van Petrus Scriverius' in: P. Scriverius, Gedichten van Petrus Scriverius. Bene
vensvens een uytvoerige beschrijving van het heven des dichters; verrykt met deszelfs afbeeldingen, en 
lofdichten,lofdichten, zo van oude, als heedendaagschepoëeten, S. Doekes, ed. (Amsterdam 1738) 1-46. 



Summary y 

Inn the first half of the seventeenth century, historical research into the Dutch 
Antiquityy and Middle Ages flourished. In the provinces of Utrecht and Holland 
thee scholars Arnoldus Buchelius (1565-1641) and Petrus Scriverius (1576-1660) 
weree two of the most distinguished representatives of this florescence of Dutch 
antiquarianism.. Their fame for hunting down ancient myths and fables has been 
deliveredd well into the present era. The methodological merits of both anti-
quarianss as well as their images of the past constitute the subject of this book. 
Ann examination of the letters, manuscripts and publications of both scholars is 
thee starting-point for considering the contributions of early-modern antiquar-
iann research to the formation of national, regional and local identities in the 
emergentt Dutch Republic. 

Scriveriuss is probably the better known because of the numerous publications 
hee prepared in either Dutch or Latin: Batavia illustrata ('Batavia illustrated', 
1609),, a collection of early humanist texts on the Batavians and an inventory 
off  archaeological finds from the Roman period; Beschrijvinghe van out Batavien 
('Descriptionn of old Batavia', 1612), a critically revised edition of Cornelius Au-
relius'ss chronicle from 1517, and Principes Hollandiae, et Westfrisiae ('The Counts 
off  Holland and West-Friesland', 1650), an anthology of fragments from medieval 
chronicless and humanist histories). Lastly an edition of Het oude Goutsche chro-
nycxkennycxken ('The old chronicle from Gouda') was published in 1663. Buchelius is 
widelyy known for his chronicle-like diaries, the 'Commentarius rerum quotid-
ianarum'' ('Journal of daily occurrences', published partly in 1907 as the Dia-
rium)rium) and the 'Notae quotidianae' ('Daily notes', published partly in 1940). 
Present-dayy genealogists and medievalists honour Buchelius in particular for his 
editionn (1643) of the chronicles of Johannes Beka and Wilhelmus Heda, and 
forr his collection of heraldic manuscripts. 

Thesee works of both Scriverius and Buchelius speak of a lifelong dedication 
too the study of Dutch antiquities. Buchelius was prepared to give up his career 
ass lawyer after the death of his only son in 1611 in order to occupy himself as 
fulll  time antiquarian for the remaining thirty years of his life. Scriverius was 
wealthyy enough to devote time and money to letters and antiquities from the 
momentt he left university. Both men belonged to the prosperous urban elite 
off  the seventeenth-century Dutch Republic and were, by birth and personal com-
petence,, destined to follow a public career as either lawyer or governor. The two 
protagonistss of this book, however, preferred to pass the days indoors, in their 
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libraryy and study, devoting time and attention to handwritten archival documents, 
annalss and chronicles from the Middle Ages and archaeological remains from 
thee time of the Batavians and Romans. By collecting and examining ancient relics, 
Bucheliuss and Scriverius aspired to clear time-honoured images of the past from 
fanciess and fabrications and put more reliable accounts in their place. Neither 
off  the two antiquarians got round to write a new history of the Netherlands. Vir-
tuallyy all the antiquarian publications of Scriverius and Buchelius consisted of 
annotatedd sources. Instead of presenting a coherent view of the past by means 
off  written narratives, it was the antiquarian's objective to collect, document and 
criticallyy comment on as many sources as possible. This objective was in agree-
mentt with the principal distinction in humanist history writing, that between 
historicihistorici and antiquitates. 

Thee choise of Buchelius and Scriverius to put the more significant part of their 
workingg lif e in service of the study of Dutch antiquities was not an obvious one. 
Thee curriculum of the university concentrated on classical history and antiquities. 
Historyy writing with a focus on the Dutch past was neither taught nor investi-
gatedd institutionally. As a consequence most historians who developed an interest 
inn the past of their own country were forced to restrict research and writing to 
thee leisure time permitted by their regular occupations. In this setting the two 
antiquariess of independent means were the first to turn the historian's craft into 
aa full time profession. The correspondence of Buchelius and Scriverius demon-
stratess a steady increase in their reputation as authoritative experts. A growing 
numberr of leisure historians turned to Buchelius and Scriverius expecting to 
profitt from their antiquarian knowledge. This in turn gave Buchelius and 
Scriveriuss the opportunity to distinguish themselves as scholarly patrons and to 
givee publicity to their insights and viewpoints on history writing. 

Thee contributions of Buchelius and Scriverius to the development of the his-
torian'ss craft should be understood as a feature of the antiquarian enterprise 
which,, from the sixteenth century onwards, advocated a type of historical re-
searchh that was based on primary sources more profoundly than ever before. 
Scriveriuss composed an archaeological thesaurus. In addition he and Buche-
liuss delivered significant contributions to the edition of annals and chronicles 
byy emendating already available text editions and making handwritten texts avail-
ablee in print. The larger part of their attention went to the provision of a com-
mentaryy on the reliability of these narrative sources. 

Thiss book addresses the question as to how the unparalleled knowledge of 
Bucheliuss and Scriverius relates to their representation of the past of the emer-
gentt Dutch Republic. The examination of their representation is subdivided into 
threee topics: their views on the Batavian past of the Low Countries, Scriverius's 
viewss on the medieval County of Holland and Buchelius1 view on the medieval 
Diocesee of Utrecht. 

Thee sixteenth- and seventeenth-century idealized image of the Batavians as 
aa civilized and independent people is by now known as 'the Batavian myth'. It 
hass been argued that a historian like Hugo de Groot, in his Liber de Antiquitate 
RripublicaeRripublicae Batavicae ('The Antiquity of the Batavian Republic', 1610), consciously 
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falsifiedd the representation of the Batavian Antiquity. Did antiquarians with suf-
ficientt mastery over the sources adhere to a more reliable view of the ancient 
past?? Scriverius - who was well informed in matters concerning the Batavian-
Romann period - was involved in a new edition of De Groot's work of in 1630 
andd even prepared a set of notes that substantiated the broad outline of De 
Groot'ss thesis with antiquarian arguments. Moreover, it appears from his own 
workk that Scriverius fully ascribed to the tisual contemporary viewpoints on the 
Batavians.. Taking a partisan pride in the cordial relationship between the Ro-
manss and the Batavians, Scriverius did not feel the need to perform indepen-
dentt fieldwork. In comparison, Buchelius depicted the political and military dom-
inationn of the Romans in the Low Countries, on the basis of a critical reading 
off  classical texts and Roman remains - collected on several archaeological ex-
peditions.. Buchelius was less concerned with the Batavian period than with the 
earlyy Middle Ages. He was interested in the christianization of the Low Coun-
tries,, arguing that from that period on town and Diocese of Utrecht featured 
ass centre for government and civilization of the Low Countries. 

Inn the field of medieval studies Scriverius delivered a series of remarkably struc-
turedd text publications. The editions consisted of a string of textual fragments 
onn the successive Counts of Holland, illustrated with portraits of all of them. This 
structuree enabled Scriverius to put various sources for the lives of the Counts 
sidee by side, which made comparative study possible. The editorial structure fur-
thermoree reveals Scriverius's high appreciation of the institute of government 
byy Counts. Scriverius thus wished to present the early Counts as the founders 
off  the territory of Holland. Following the example of late-medieval chronicles 
andd portrait series, Scriverius represented the succession of Counts as an un-
interruptedd chain between the tenth-century Count Dirk I and the sixteenth-
centuryy Count Philip II . This accredited the province of Holland with an im-
pressivee past. 

Inn his correspondence with fellow antiquarians and in his annotations to the 
chronicless of Beka and Heda, Buchelius intended to re-evaluate the role of the 
Bishopss of Utrecht in the Middle Ages. He passed criticism on the prevailing 
historicall  view which, according to himself, overrated the importance of the 
Countyy of Holland. He contested the claim that the territory and collective iden-
tityy of the province of Holland was rooted in Batavian Antiquity and the early 
Middlee Ages. Buchelius was able to retrace the origins of this claim back to the 
fourteenth-centuryy chronicle of Johannes Beka. Buchelius assumed instead that 
originallyy the Emperor had invested the Bishops with sovereignty over the larger 
partt of the Low Countries, including the territory that much later came to be 
incorporatedd in the County of Holland. Buchelius held the view that through-
outt the ages the Counts of Holland as well as neighbouring rulers had acted 
ass usurpers in seizing more and more parts of the Bishop's realm. Buchelius 
usedd several ancient documents to substantiate this assumption. 

Byy marking out their province and hometown on historical grounds, Buche-
liuss and Scriverius hoped to compel respect for their region within the new po-
liticall  context of the Republic of the United Provinces. Scriverius aimed to 
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demonstratee that the powerful yet contested position of the province of Hol-
landd was rooted in the supremacy of Holland in Batavian Antiquity and the 
Middlee Ages. Buchelius wished to see the importance of the Diocese of Utrecht 
inn the Middle Ages acknowledged, now that the political, cultural and economic 
weightt of his province had radically declined since the Reformation and the 
Dutchh Revolt. Both objectives turned their antiquarian studies of the sources 
intoo a politically motivated project. In this way, their antiquarianism compared 
stronglyy with the didactical political histories of the humanist historians. 



Index x 

Dezee index bevat persoons- en plaatsnamen. Buchelius en Scriverius, Leiden en Utrecht 
zijnn niet opgenomen. Middeleeuwse namen zijn op voornaam gealfabetiseerd. Overige na-
men,, ook die van vroege humanis ten, op 'achternaam'. 

Aar,, Anna van der 108-110 
Aar,, Willem van der 108 

Adalboldd 83, 276-277 
Aeneass 200, 255 
Agniett 72 
Aim oo van Fleury 70 
Albertuss Magnus 25 
Albrechtt van Beieren 252 
Alciati ,, Andrea 117 
Alexanderr de Grote 212 
Alphenn aan den Rijn 220, 234 
Althamer,, Andreas 45, 122 
Alva,, her tog van 120, 159-160, 171 
Ambrosiuss 277 
Ammianuss Marcel l inus 229 
Ampzing,, Samuel 67,173,189-191, 282-285, 

290 0 
Amsterdamm 9, 64, 80, 105-107, 138, 142, 150, 

167,, 173, 179, 188, 257 
Anjou,, her tog van 152 
Antoniuss 268 
Antwerpenn 27, 96, 170 
Aquanus,, Cornel ius 216 
Aquilius,, Henr icus 126-127 
Arcerius,, Johannes 114, 184 
Arcerius,, Sixtus 114, 184 
Aristoteless 38 
Arnhemm 66, 136-137, 234 
Arau l f283 3 
Athenee 29-30 
Aubry,, gebroeders 97, 99 
Augustinuss 34-36 
Augustuss 31, 73, 205, 255 
Aurelius,, Cornelius 50, 71,98, 122-123, 127, 

132,167-168,180,190,206,, 216,219, 222-

224,, 230-231, 234, 241, 256-257, 269 
Aurel iuss Anton inus 214 
Aventinus,, J o h a n n es 45 
Avignonn 39 
Bacon,, Francis 53 
Baeto,, Caecilius 214 
Barlandus,, Hadr ianus 50, 125, 249, 251-253, , 

257 7 
Baronio,, Cesare 46 
Baudius,, Dominicus 113, 172 
Becanus,, J o h a n n es Goropius 216 
Beka,, Johannes 9,97-104, 133,153-154, 166-

167,181,187,232,236,243,, 251-253,263, 
265-274,, 275-277, 289-290 

Belleforest,, Francois de 47 
Bembo,, Pietro 67 
Benedict i,, Georgius 112 
Benignius,, Jacobus 68 
Bergenn op Zoom 186 
Berlijnn 12,22 
Beverwi jck johann van 191-192, 285-288 
Biondo,, Flavio 12, 41-44, 50, 52, 123 
Blondelius,, Jacob 165 
Boccaccio,, Giovanni 205 
Bodegravenn 276, 281 
Bogers ,Johann 61 
Boissard,, Jean-Jacques 117 
Bolland,, Jean 57 
Bolognaa 39 
Bommell  281 
Bonifatiuss 76, 83, 269 
Bor,, Pieter 79, 172 
Bouchet ,Jeann 257 
Boxhorn,, Marcus 143-144, 153, 167, 180, 

185-187,, 201, 240, 246, 285, 289 



364 4 Index x 

Bredaa 120, 180 ,202 ,218 

Brederode,, huis van 283-284 

Brederode,, Walraven van 62, 74 
Bronchorst,, hverardus 111 
B r u c h , H.. 266 
Bruni,, Leonardo 40 
Bruno,, Hendr ik 218 

Brussell  51 
Buchell,, Aernt van sr 61 
Buchell,, Aernt van j r 63-64 
Buchell,, Geer t ru id van 72 
Buchel l,, Hubert van 64 
Buchell,, J o h a n na van 61 
Buchell,, Maria van 61 

Budé,, Gui l laume 43-44, 47 
Bunn ik231 1 
Buii  ch, Lamber tus van der 273 
Burton,, Richard 54 

Butkens,, Christoffel 187 
Caeculus,, Hector 65 
Caesar,, Jul ius 35-36, 73, 122, 204, 219, 228, 

255 5 
Camden,, Willia m 48-49, 52, 54, 115, 117, 

200 ,212 2 
Ca rds,, Barbara 198 
Carels,, Cathar ina 198 
Carr io,, Ludovicus 25, 69, 72, 76, 116 
Castr icomius,, Pancrat ius 178 
Catul luss 111 

Celtis,, Konrad 45-46, 51-52, 123, 215 
Chalon,, Rene van 197 
Chard in,, Jean Baptiste 58-59 
Chasseneux,, Barthélemy de 257 
Chlodioo 70 
Chlotar iuss 235 
Chtt onogrammist 267 
Ciceroo 31, 35, 40, 59, 117, 216 
Claess Heynenzoon - zie Heraut Beyeren 
Claudiuss Civili s 195, 205, 207, 210,221, 225, 

234 4 
Clercutenn laghen landen 167, 190,245, 256, 

267-270,, 272 
Clouck,, Andr ies 118 
Ctuverius,, Phi l ippus 131, 228-230 
Cochlaeus,, Johannes 45 
C:orrozet,, ( idles 25, 46-47, 257 
Cujas,, Jacques 67, 111 
Dagobertt 235, 237 
Damiatee 105, 190 
Danzigg 228 

Delftt 159,213,216-217 
D e M e e r n 2 31 1 

Denn Bosch 201-202,281 
Denn Briel 184 

Denn Haag 62, 74, 110, 139, 147, 150, 152, 
160,, 162, 196, 198, 200, 215, 234, 257 

Diemenn 281 
Dionvsius,, meester 65 
Dirkk I 147, 250, 254, 256, 260, 263, 287 
Dirkk II 283 
Dirkk II I 276-277, 288 
Dirkk V 252, 276, 290 
Dirkk VI 252, 262 
Dirkk VII 283 

Dirkk Pauw zie Theoder icus Pauli 
Divaeus,, Petrus 230 
Domburgg 217 
Donellus,, Hugo 67 
Doorn,, Johannes van 103 
Dordrechtt 68, 173, 191-192, 221, 234, 278, 

285-290 0 
Dousa,, Janussr51-52,56, 113, 125, 139, 142, 

160,, 165-166, 174-175, 210, 240-241, 
251,254-255 5 

Dousa,, Janus jr 52, 175, 251-252 
Dovvaaii  68-69, 71 
Duchesne,, Andre 47 
Dugdale,, Willia m 49, 88 
Duivenvoorde,, heer van 139-141 
Dunss Scotus, Johannes 25 
Duym,, Jacob 119-123, 132, 210 
Earle,, John 54-55 
E d m o n d d e D i n t e r 9 9,, 168 
Eduardd I 59, 246 
E g m o n d 5 1 , 7 4,, 100-101, 159,164-167,181, 

190-191,, 225, 229, 250, 254, 257, 263, 266, 
290 0 

Egmondd van der Ni jenburg, Dirk van 110 
Elizabethh I 49 
Elzevier,, Louis 122, 131, 177, (226) 
Emmius,, Ubbo 100, 128, 173, 175-179, 183, 

244,251 1 
Emoo 167, 178 
Enkhuizenn 173 
Erasmus,, Desiderius 74, 113-114, 123 
Eyndius,, Jacobus 173, 184-185 
Ferdinandd II 195 
Filipss II 120, 132, 146-147, 149,160, 207, 252, 

262 2 
Filipss IV 152-153 



Index x 365 5 

Filipss Augustus 255 
Filipss de Goede 263 
Filipss de Schone 259, 274 

Flaciuss Illyricus, Matthias 46 
Florencee 39, 205 
Floriss I 262 

F lor is I I210,, 250 
Floriss V 136-137,162-163, 177-178, 181,193, 

241-248,, 253, 275, 278-281 
Folcuïnuss 168 
Forlff  41 
F rancus255 ,257 7 
F raneker89,, 114, 157 
Frankfurtt 97, 100 
Franss I 257 
Franss II 70 
F reder i k IV92,, 194 
Frederikk Hendr ik 141, 183, 194-198, 200-

202,217 7 
Frederikk Willem 195 
Front inuss 113 
Fueter,, Eduard 12-13 
Furmeri i is,Bernarduss 98-101, 103, 128, 166, 

181,270-273 3 
Galber tvann Brugge 251 
Galle,, Filips 258, 260-261 
Geldenhouwer,, Gerard 50, 71,123, 127, 178, 

206,, 222-224 
Geoffreyy van Monmouth 134 
Gerardd van Velsen 163, 243-244,246-248,280 
Gijsbrechtt van Amstel 163,181, 244-247, 280-

281,288 8 
Goltzius,, Hendr ick 258, 260-261 
Gor inchemm 65 
Gorlaeus,, Abraham 213, 216-217, 225 
Goudaa 145-147, 159-160, 167, 206, 213, 239-

240,, 243, 248, 253, 257, 288, 290 
Gouthoeven,, Wouter van 86, 137-139, 173, 

191,285 5 
Graeff,, Wendela de 110 
Grebbebergg 272, 281 
Groningenn 89, 128, 164, 176-179, 184 
Groot,, Hugo de 18, 128, 171, 203-204, 208-

209,, 219, 226-229, 247, 291-292 
Groot,, Willem de 226 
Gruterus,, Janus 44,92, 97-101, 111, 114-118, 

122,, 124, 128, 170-173, 189-190,210,212-
214 ,216 ,223 ,225 5 

Haarlemm 9, 51,67-68, 105-107, 110, 150, 152, 

173,, 189-191, 221, 257-261, 282-285 

Haestens,, Hendr ik van 120-121, 137 
Haksmaa Muiier, Eco 18 
Harderwijkk 89, 179-180 
Hectorr 200 
Heda,, WT i lhelmus9, 50-51, 97-104,133, 153-

154,, 166-168, 181, 206, 212,232, 251, 253, 
263,, 273-277, 289-290 

Heda,, Willem 165 
Hendr ikk II 164 
Hendr ikk IV 289-290 
Hendr ikk VII I 47 
Heidelbergg 44, 100-101 
Heinsius,, Daniël 113, 128, 139 
Herautt Beyeren 19, 167, 199,256,267,269-

270 0 
Herbenus,, Matthaeus 50 
Herculess Magusanus 216 
Hermann van Woerden 163, 181, 244-247, 

280-281 1 
Hermanszoon,, Cornel ius 178 
Hermansz,, Willem 176, 181 
Herodotuss 29-31, 33, 42 
Heroldus,, Johannes 201 
Hippiass 32-33 
Hogee Woerd, de 231, 234-236 
Hogerbeets,, Pieter 193 
Homeruss 30 
Hooft,, P.C. 18, 242-243, 247 
Hoornn 173, 193 
Hornes,, Johannes van 62, 74 
Houtt j a n van 122, 161, 169, 193 
Huizinga,, Johan 11 
Hulsbergenn 167 
Hungeruss 84 
Hunibalduss 101 
Huygens,, Constanti jn 147, 194, 198, 202, 

217-218 8 
Hyginuss Gromat icus 114, 184 
IJsselstein,, huis van 245 
Jacobb van Maerlant 168 
Jacobaa van Beieren 258-259, 261-263 
Jann van Arkel 268 
[ann van Boendale 168 
Jann van Eyck 261-262 
Jann van Heelu 168 
Jann Matthijssen 184 
Jann van Naaldwijk 168 
Jann van Nassau 246 
Jann van Reygersbergh 243 
Jann Veldener 143-144, 153, 167, 240, 267 



366 6 Index x 

Jann zonder Genade 258-260 

Jans,, Brigitta 61 
Jansz,, Broer 138 
Jansz,Jann 136 
Johanness Beka zie Beka, Johannes 
Johanness Duns Scotus, zie Duns Scotus 
Juluss 255 
Junius,, Hadrianus 51-52, 122-123, 126, 139, 

159-161,, 169, 174-175, 207, 210-214, 
216,, 219, 224, 232, 234, 254-255 

Kampenn 61, 66 
Kampinga,, Herman 11-13, 18-20 
Karelll  195, 198-19 
Karell  II 88 
Karell  V 162, 164, 196,257 
Katwijkk 71, 122, 211, 219-220, 236 
Kiliaan,, Cornelis 287 
Koek,, P.P. 173 
Koenraadd II 83 
Krateross 33 
Laet,, Johannes de 102, 226, 232, 237, 274-

276,, 278, 280 
Lampertvann Hersfëld 251-252 
Lampridiuss 56 
Lapp van Wave ren, Gijsbert 103, 271 
Leicester,, graaf van 76 
Leiand,, John 47-49 
Lee Neve, William 198-199 
Leoo Monachus 250 
Leuvenn 25, 50, 67 
Leydis,, Johannes a 99-100, 167, 190,252-253, 

267,, 283-284 
Lhwyd,, Humphrey 212 
Lipsiusjustuss 67, 69, 111, 113-116,179,216 
Livius31,39-41,74 4 
Lobbess 168 
Lobithh 233-234 
LodewijkXII II  195 
Lodewijkk van Vel them 168 
Loenersloott 220 
Londenn 88, 93, 159, 172, 198 
Loon,, Gerard van 56 
Louisee Henriëtte 195 
Lucass van Leyden 261 
Luntius,, Johannes 176, 179 
Lydius,, Balthasar 114 
Lydius,Johanness 114 
Lydius,, Martinus 114 
Maastrichtt 50, 237 
Mabillon,Jeann 56-57 

Macropediuss 66 
Mainzz 45 
Maire,, Joannes 137, 226 
Margarethaa van Beieren 252 
Mariaa van Bourgondië 259 
Mariaa Stuart 198 
Marmion,, Shackerley 55 
Martialiss 113,216-218 
Matthaeus,, Antonius 56, 168 
Maurikk 234, 247 
Mauritss 63, 106, 113, 184, 194, 201-202, 208 
Maximiliaann van Oostenrijk 45, 259 
Meern,, de zie De Meern 
Meliss Stoke 51, 132, 142-143, 165-166, 240, 

243-244,, 246, 251, 253-254, 263 
Mendyk,, S.A.E. 16 
Menkoo 167, 178 
Meruia,, Paullus 92, 113, 128, 140, 172-173, 

175-176,, 179 
Meteren,, Emanuel van 172 
Meursius,Johanness 108, 111, 128, 171-172 
Meyerus,, Jacobus 125, 249, 251 
Mézerays,, Francois de 257 
Middelburgg 257 
Mieris,, Frans van 56 
Mijnden,, huis van 245 
Miraeus,, Aubertus 96, 170, 181 
Momigliano,, Arnaldo 14-16, 31 
Monsterr 215 
Montanus,, Petrus 50 
Muidenn 281 
Muiden,, Cornelis van 271 
Muller,, Samuel Fz 10-11 
Munster,, Sebastiaan 122 
Musschenbroek,, Petrus van 10 
Myerop,, Jacob van 139-141, 162-163, 202, 

245-246 6 
Naaldwijkk 215 
Nassau,, huis van 152, 197, 201 
Nehalenniaa 217-218 
Neroo 31, 205, 219, 221, 268 
Niccoli,, Niccoló 54 
Nijenburg,, Barthoud van der 106, 110 
Nijmegenn 50, 194, 206, 219-220, 223, 227 
Occo,, Adolphus 216 
Odulphuss 84 
Oldenbarnevelt.Johann van 129, 160, 171, 

208 8 
Oostrom,, Frits van 19 
Oranje,, huis van 197 



Index x 367 7 

Oranje,, Willem van zie Willem van Oranje 
Ordericuss Vitalis 251 
Orlersjanjanszz 136-137,142, 163,173, 181, 

192-193,, 241-242, 244245 
Orschotanus,, Johannes 66 
Ortelius,, Abraham 122, 211-212, 232, 234 
Oudewaterr 110, 281 
Papebroch,, Daniël 57 
Parijss 25, 46, 69-72, 89, 226, 230, 257 
Parker,, Matthew 48-49 
Parma,, Margaretha van 159 
Pasquier,, Etienne 47 
Passe,, Chrispijn de 100, 201 
Pausaniass 33, 49 
Peacham,, Henry 54 
Pergamonn 33 
Persijn,, huis van 215-216 
Petrarca,, Francesco 38-41 
Petronellaa 71 
Petrus,, Suffridus 101,270 
Peutinger,, Konrad 215 
Pharamondd 257 
Piccolomini,, Enea Sylvio 45, 205 
Piggott,, Stuart 17 
Pighius,, Stephanus 117 
Pijnacker,, Cornells 184 
Piuss II - zie Piccolomini 
Plantijn,, Christoffel 211 
Platoo 32-33, 175 
Plemp,, Cornelis 173 
Pliniuss Maior 42, 73, 216 
Ploos,, Adriaan 94-97, 154 
Pocock,, J.G.A. 16 
PoelhekkeJ.. 195 
Poggioo Bracciolini 39, 205 
Polemonn 33 
Pollmann,, Judith 63 
PolyanderaKerckhoven,Johanness 141, 197-

198 8 
Pompeiuss 36 
Pomponiuss Mela 42, 68, 73, 122 
Pontanus,, Johannes 80, 103, 109, 128, 167-

168,, 173,176,179-180,182, 184-186, 188, 
228-229,, 272, 278-279 

Priamuss 255 
Ptolemaeuss 73, 122,220 
Renesse,, Dirk van 98 
Reuxnerus,, Georgius 201 
Rhenanus,, Beatus 45, 122 
Rhenenn 234 

Richelieuu 195 
Riedwijck,, Carel van 146 
Rijnsburgg 71, 89, 164, 220-221, 287 
Rodenburgh,, Anna van 110 
Roelevinkjokee 17-18 
Rogierr van Brugghe 261 
Romee (klassiek) 25-26, 34, 39, 42-43, 48, 71, 

188,222 2 
Romee (niet-klassiek) 45, 47-48, 50 
Roomburgg 214, 220-224, 234 
Rosweyde,, Heribert 57, 101, 117-118, 167-

168 8 
Rotterdamm 74 
Rouenn 70 
Rowlandson,, Thomas 59 
Rubenss 152 
Ruysch,Johann 61, 66, 69 
Saint-Deniss 70 
Saxoo Grammaticus 121 
Scaliger,JosephusJustuss 111, 113-115 
Scheie,, Sweder 77 
Schöffer,, Ivo 18 
Schonaeus,, Cornelius 110 
Schrevelius,, Theodorus 110, 128 
Schrijver,, Arentgen 109 
Schrijver,, Daniël 106, 108-109 
Schrijver,, Hendrick sr 106, 108 
Schrijver,, Hendrikjr 109-110 
Schrijver,Jann zie Soop, Jan 
Schh rijver, J an j r 109 
Schrijver,, Lenaert 109 
Schrijver,, Marie 106 
Schrijver,, Matthijs 106 
Schrijver,, Pieter sr 106 
Schrijver,, Pieter j r 110 
Schrijver,, Willem sr 22, 109-110 
Schrijver,, Willem j r 22, 110 
Scott,, Walter 55 
Scottus,, Andreas 101, 166 
Secundus,, Janus 113 
Seneca,, Annaeus 117 
Septimiuss Severus 214 
Siccoo 283 
Sigebertt van Gembloers 251 
Sintt Maarten 83, 237 
Sintt Maur 57 
Sintt Meinwerci 
Smetius,, Johannes 194-195, 227 
Smetius,, Martinus 44, 115, 117, 213, 223 
Snoy,, Reinier 99-100, 168, 190, 283-284 



368 8 Index x 

Socratess 33 

Solinuss 42, 73 

Solms,, Amalia van 198, 202, 218 
Solonn 33 
Soop,, Cornel ia 106, 108 

Soop .Jann 106-108, 198 
Soutman,, Pieter 149-150, 151-152 
Spartaa 29, 33 
Speed,, John 49 
Spiegel,, Hendr ik 142 
Stavorenn 244-245 
Stevin,, Simon 113 
Stijl ,, Simon 58 

S i rabo42.. 73, 122 
Strauss,, Gerald 16 
Suetoniuss 56 
Sweertius,, Franciscus 27, 52-53, 100-101, 166-

167 7 
Tacituss 28, 31, 34, 36, 45-46, 50, 60, 67, 122, 

171,, 204-209, 216, 219-220, 222-223, 
228-229,, 232-234, 236 

Thabor,, Worp van 99, 178 
Theoder icuss Pauli 267 
Thevet,, Andre 47, 69 
Th ie tmarr van Merseburg 251 
Thucydidess 29-33, 60, 171 
Thybaut,, Willem 258 
Tiarda,, Eitzo 178 
Tiber iuss 31 
Tiell  281 

Ti lmans,, Karin 18 
Timaioss 33 
Tiro,, Marcus Tullius 117 
Tr i themiuss 252 
Trojee 255 
Ursini,, Fulvio 117 
Valkenburgg 220-221 
Valla,, Lorenzo 39 
Varro,, Marcus Terentius 34-37, 39-40, 42, 44, 

48,, 52, 59-60, 70, 111, 188, 214 
Vecht,, Hendr ik van der 66 
Vechtenn 231,235-237 
Vegetiuss 113,216 
Veldener,, Jan zie Jan Veldener 

Velius,, Theodorus 173, 189, 193 
Verduin,, Adam 25-26, 68, 230 

Vergiliuss 40, 255 
Visscher,, Cornells 259-263 
Viterbo,, Annius van 117 

Vitruviuss 69 
Vlaardingenn 221, 234, 287 
Voltairee 57 

Voorburgg 220 
Voorst,, Claesje van 63-64 
Voort,, Jacob van der 63 
Vorstius,, Everardus 63, 65, 89, 175 
Vossius,, Gerard 53, 173, 187, 191, 285 
Vossius,, Isaac 188 
Vossius,, Matthaeus 187-188 
Vrancken,, Francois 226 

Vulcanius,, Bonaventura 127, 230 
Vuvsting,, Hugo zie Hugo Wstinc 
Wageningenn 234 
Walpole,, Horace 58 
Wassenaer,, huis van 214, 216, 221, 224 
Weespp 281 

Wenenn 45 
Wij kk bij Duurstede 234 
Wilhelmuss Heda zie Heda, Wi lhelmus 
Wilhelmuss Procurator 165-167, 181, 190, 

229,, 246, 250, 252, 266 
Willemm van Oranje 51, 120, 152, 157, 207 
Willemm I, bisschop 276, 289 
Willemm I, graaf 252 
Willemm Ing raaf 136-137, 193 
Willemm II , s tadhouder 150, 194-195, 198 
Willemm IV 252, 268 
Willemm VI 252, 258 
Willia mm van Malmesbury 251 
Will ibror dd 81, 83-84, 237, 268-269 
Wingen,, Philips van 25, 69, 72, 76, 116 
Witt ,, Johannes de 66, 73, 89, 99, 230-232, 

235-236 6 
Woerdenn 281 
Wou,, weduwe van 139, 142-143 
Wstinc,, Hugo 278 
Zuvlenn van Blasenburch en Tuil , Judith 61-

62 2 



Hollandsee Studiën 37 Inn de Gouden Eeuw verschenen voor het 
eerstt geleerden ten tonele die van de ge-
schiedbeoefeningg hun vak probeerden te 
maken.. De, studie vaij het vaderlandse ver-
ledenn was in deze tijd vooral een vrijetijds' 
bestedingg van bestuurders, juristen, 
predikantenn en hoogleraren. Maar de 
oudheidkundigenn Arnoldus Buchelius in 

pJutrechtenPetiuss Scriverius in Leiden 
kozenn voor een ambteloos leven, zodat ze 
all  hun tijd konden besteden aan de 
geschiedenis. . 

Ditt boek brengt het historische ambacht 
vann Buchelius en Scriverius in kaart: hun 
werkk als verzamelaars en onderzoekers van 
bodemvondstenn uit de Bataafs-Romeinse 
tijd,tijd, monumentaal erfgoed zoals kerken 
enn kloosters, middeleeuwse archiefstukken 
enn oude annalen en kronieken. Sandra 
Langereiss laat zien wat het bronnenonder-
zoekk van dezSsyee g B ^ ^ ^ ^ i fiitéffrbe-
tekendd voor de zestiende- en zeventiende-
eeuwsee beeldvorming over het Bataafse en 
middeleeuwsee verleden. Door te beschrijven 
hoee bronnenvorsers als Buchelius en Scrive-
riusrius het Utrechtse en Hollandse 'vaderlandse 
gevoel'' van een historische dimensie voorza-
gen,, werpt zij een nieuw licht op de politieke 
motivatiee van geschiedbeoefening in de 
Goudenn Eeuw. 
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