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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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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. 



28 8 Dee antiquaar 

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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Historiaa 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. 
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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. 



50 0 Dee antiquaar 

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'. 



Geschiedeniss van een genre en van een karikatuur 51 1 

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. 
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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. 
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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; 



Geschiedeniss van een genre en van een karikatuur 59 9 

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. 


