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Inleiding g 

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, 
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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. 
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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. . 




