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Geschiedeniss als ambacht 
OudheidkundeOudheidkunde in de Gouden Eeuw: 
ArnoldusArnoldus Buchelius en Petrus Scriverius 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor 
aann de Universiteit van Amsterdam 
opp gezag van de Rector Magnificus 
prof.drr J J.M. Franse 
tenn overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 
commissie,, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

opp woensdag 25 april 2001, te 12.00 uur 

doorr SANDRA LANGEREIS 

geborenn te Amsterdam 



Promotiecommissie e 

Promotor: : 
Prof.drr E.O.G. Haitsma Muiier 
Co-promotor: : 
Drr C.P.H.M. Mair-Tilmans 

Overigee commissieleden: 
Prof.drr CL. Heesakkers 
Prof.drr PH.D. Leupen 
Prof.drr M.E.H.N. Mout 
Prof.drr H.F.K. van Nierop 
Dii  J.S. Pollmann 

Faculteitt der Geesteswetenschappen 

Ditt proefschrift bevat het verslag van promotieonderzoek dat werd gefinancierd 
doorr de Stichting voor Historische Wetenschappen (tegenwoordig het Ge-
biedsbestuurr Geesteswetenschappen) van de Nederlandse Organisatie voorwe-
tenschappelijkk Onderzoek (NW70). De uitgave van het boek is mede mogelijk 
gemaaktt door financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-
Holland,, het Dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds, de J.C. Ruigrok Stich-
tingg en de Provincies Noord- en Zuid-Holland. 

OpOp het omslag: Kaart van het Nederlandse rivierengebied tijdens de Bataafs-Romeinse Oudheid. Ge-
acpiarelleerdeacpiarelleerde tekening door Buchelius in zijn album 'Comment'.arius', Universiteitsbibliotheek Utrecht, 
ms.ms. 798', fol. 4 (voorplat). Heraldische tekening door Buchelius in zijn allium 'Monumenta', Het Utrechts 
Archief,Archief, Bibliotheek ms. XXXV1111, 1, fol. 8 (achterplat). 
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Dezee uitgave is tevens verschenen als deel 37 van de Hollandse Studiën. Het ISBN 
daarvann is 90-70403-48-X. 
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