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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. 


