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

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

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

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

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

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

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

55 Ibidem, 48, 55, 63, 258 n. 37; zie over het humanistische idee van de nobililas literaria Stegeman, 'Patronage 
enn dienstverlening', 183. 
66 Polhnann, Een andere weg, 48, 258 n. 38; zie ook Vermeulen, Legitimatie". 
77 Kunstbibliothek Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz te Berlijn, ras, Lipp. OZ 3, fol. 3r; Pollmann, 
EertEert andere weg, 70-71 (zie ook 53-55, 77-82). Zie over Buchelius' beide alba amieorum ook Vignau-Wilberg, 'Die 
albaa amieorum'. 
88 Pollmann, Esn andere weg, 55. 
99 Ibidem, 77-82; 'Gommentarius' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 798, 2 dln) II , fol. 131r. 



Hett geleerdenleven van Arnoldus Buchelius (1565-1641) 63 3 

liuss nog geen jaar later, in april 1592.'" Hij had inmiddels besloten zijn leven 
eenn andere koers te geven: 'Buchelius, die in hoge adellijke kringen nooit kon 
meetellen,, was verstandig en sloot zich aan bij de Utrechtse bourgeoisie', schreef 
zijnn biografe Judith Pollmann.11 Hij vroeg promotie in de rechten aan bij de uni-
versiteitvann Leiden, ten einde zich als advocaat te kunnen inschrijven aan het 
Hoff  van Utrecht. De reden hiervoor was dat hij een mogelijk huwelijk in het 
vooruitzichtt had met Claesje van Voorst (1564-1644), een zeer bemiddelde we-
duwe.. Op 6 februari 1593 behaalde hij 'satis solide', dat wil zeggen met een ma-
geree voldoende het licentiaat, na 'timide' afgelegde examens over passages uit 
Romeinsee rechtsteksten en de door hem ingeleverde stellingen.12 Op 1 april 1593 
legdee hij vervolgens de eed af aan het Hof. Enkele weken later werd de huwe-
lijksovereenkomstt getekend, en op 8 mei trouwde hij met Claesje in de Utrecht-
see Geertekerk. Het echtpaar vestigde zich op de Nieuwe Gracht, samen met Claes-
jess vierjarige zoontje Jacob.1S Eenjaar later werd Aernt (1594-1611) geboren, 
hett enige kind van Buchelius en Claesje samen. 

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

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

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

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

School-- en studiejaren 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leerschooll  in Parij s 

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

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

377 'Commentarius' I, fol. 144r-14!ïv; citaat op fol. 148r: 'Cum praelegeret Benign [i]us Jacobus nobis domi suae 
primumm librum Institutionum juris, et quaedam occurrereni ex antiquitate Romana explicanda, cujus ipse ne 
micamm quiclem unquam gustaverat, confugiebat illic o ad commune barbarorumjuristarum axioma, nihil ad rem 
lucrandamm facere illa, I 'udetet certe poenitet me boe seculo natum, quo nihil omnino discitur, nisi quod facial 
add farinam et recta tendat vel ad ambitionis fasiigium vel ad avaritiae inexplebilis desiderium sedanduin.' 
388 'Commentarius' I, lol. 192v. 
399 'Acta diurnain itinere Gallko et Italico' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ras. 1640), fol. 81r en 90v over 
Vitruvius. . 
400 Zie over de grote betekenis van landmeters voor de ontwikkelingvan het oudheidkundige veldwerk en van 
dee chorografie in vroegmodern Engeland Mendyk, 'Speculum Britannia?', 57-81. 
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5.5. Graftomben van de zesde-eeuwse Merovingerkoning Chilperic en zijn vrouw Fredegunde. Te-
keningenkeningen in Buchelius' album 'Commentarius'. Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 798', fol. 
189v-190r. . 

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

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

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

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

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

Dagboekk van een antiquaar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

588 'Commentarius*  I, fol. Ir: 'Esse aliquid nostras nugas fortasse putabis / Lector, at eductum pone super-
cilium.. / Mixta vides levibus non maxima seria nugis / Et fateor vobis displicet illud opus. / Me juvat hoc, lae-
toquee lubens haec colligo vultu / Atque hie quo fiam doctior invenio.' 
599 Zie daarover Pollmann, Een andere weg, 28-37. 
600 Zie over Scheles huiskroniek: De Bakker en Schliiter, 'Gott betert desert tid(, 8-11; Gietman, 'Het adellijk be-
wustzijn'. . 
611 Zie daarover ook Pollmann, Een andere weg, 33-37. 
622 'Notae quotidianae' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 1827), bijgehouden vanaf 1619. 
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Dee grote zorg die Buchel ius besteedde aan het uiterlijk van zijn manuscr ipt 

doett ve rmoeden dat hij niet van plan was om de i nhoud van zijn 'Commenta-
r ius'' bekend te m a k en door d it handschr i ft of de len daaru it te laten d rukken. 
I nn feite had hij de 'Commenta r ius' al het uiterli jk van een gedrukt boek gege-
ven.. Er was een t i telblad, waarop de lange titel in kapi ta len was opgesteld en 
aann de l inker- en rechterkant l i jn 'ui tgevuld'; daarna volgden mot to 's in schuin-
schrift.. Buchel ius voegde behalve een 'Ad lectorem cur iosum' ook een 'Prae-
fatio'' toe, welk voorwoord hij h ad opgesteld in schuinschrift, en waarvan hij het 
eerstee woord ( ' Q u u m ') liet beg innen met een grote, ver luchte initiaal 'Q ', die 
hijj  had ui tgeknipt uit een of ander drukwerk en had ingeplakt. Na het voorwoord 
vingg de stadsbeschri jving aan, en ook hier heeft Buchel ius de initiaal van het 
eerstee woord van het opschrift weergegeven door een ui tgeknipte en ingeplakte 
ver luchtee druklet ter. Op de stadsbeschri jving volgden de anna len annex dag-
boekber ich ten,, waar opnieuw gedrukte kapi ta len zijn ingeplakt; er is zelfs een 
gedruktt versierd balkje onder het eerste kopje 'IANUARIUS' aangebracht. 



Hett geleerdenleven van Arnoldus Buchelius (1565-1641) 79 9 

10.10. De 'Proefalio'in Buchelius' 
albumalbum 'Commentarius'. Uni-
versiteitsbibliotheekversiteitsbibliotheek Utrecht, rns. 
798'798' fol. 3r. 

TfcUTATlO O 
LTOMM W mtftl&.j'it  tuiujunatta «at 

JZftUSJZftUS fM MhlÉlU.-itK.-iux. lIBiUO. 
FF «fc;ct |t»ia! a. juttu., a«<u at t ^ g ] 2 

§£••uu " • "T* "«** V WT 

Mum.. a ls« ? W « M W / a «« « 2 * 2 

«t«l*(WW «JUWMtinifc. „nkf , « ^ X 1 , 

'T..i'T..icc.h.h tué"" L: tu'l™¥ n<wduï'< 

.. to «r«k htut.mw « t mtttaüm. tüdcm'vt Zutd 
.lus.lus a B u u f a k e &i «&-*>«Mnrtiitr-2«M, 

•ff?"" ""f* ™-"**•"*JN«# *#N« " ^ 
-<&we*t,, Wf-r t tuuxWiSw'KiiSia mum. Vabmmb 

.. H^nmim afhu. aipdit mstm fiat W& * 

3fc c 

Datt Buchelius geen p lannen had tot uitgave van zijn handschrift of delen daar-
uit,, wordt des te waarschijnl i jker gezien het feit dat er geen drukt rad i t ie op dit 
gebiedd was toen Buchel ius aanving met zijn werk aan de ' Commentar ius ' . '̂ Kort 
nadatt Buchel ius was b e g o n n en aan de op teken ing van zijn anna len over de Ne-
der landsee geschiedenissen, vermengd met aantekeningen van persoonli jke aard, 
verscheenn wél Pieter Bors jaarsgewijse registratie van de oor log tegen Spanje. 
Borss werk was echter vol lediger en zakelijker dan Buchel ius' g e m e n g de aante-
ken ingen,, en sterk ger icht op de uitgave van documen ten. Buchel ius raakte al 
snell  op de hoogte van Bors werk, waarop hij in zijn 'Commentar ius' waarderend 
no teerde:: 'On langs heeft een zekere Borrius De oorzaken van de Nederlandse oor-
logenlogen ui tgegeven, in de volkstaal, en best nauwkeurig' .64 

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

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

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

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

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

Eenn monumentaal verzamelalbum 

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

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

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

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

I,, fol. 13r. 
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12.12. Heraldische afbeeldingen in 
dede Utrechtse Domkerk. Tekenin-

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

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

711 Volgens 'Monumenta', fol. 4v: in 1023; 'Commentarius' I, fol. 13r: in 1015. 
722 'Commentarius' I, fol. 18v. 
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13.13. Gezicht op en plattegrond 
vanvan de afgebroken Salvatorkerk 
inin Buchelius' album 'Monu-
menta'.menta'. Het Utrechts Archief, Bi-
bliotheekbliotheek ms. XXVIIIL 1, fol. 
32bis. 32bis. 

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

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

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

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

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

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

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

http://trecht.se


m m 'Autt sors, aut virtus' 

• • • • • • • • • • l i i i i *»» 14. Heraldische aflmldingen in 
hunhun raamlijst in de Utrechtse 
Domkerk.Domkerk. Tekening in Buche-
lius'albumlius'album 'Monumenta'. Het 
UtrechtsUtrechts Archief, Bibliotheek 

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

mett de bepaald niet onervaren genealoog en heraldicus Wouter van Gouthoe-
venn (1577-1623). Deze betrok zijn gegevens uit velerlei bronnen en was meer
malenn in staat om hiaten in Buchelius' stambomen en wapenreeksen aan te wij
zen."11 Aardig tekenen kon Van Gouthoeven echter niet, zo blijkt uit de slordi
gee krabbeltjes van wapenschilden in zijn brieven, en ook in de kunst van het kleu
renn mengen en aanbrengen was hij niet bedreven. Dat blijkt wel uit Van Gout-
hoevenss opmerking in reactie op enkele genealogische albums van Buchelius: 
'lekk wilde wel dat ick hadde geleert met couloruren afsetten', schreef hij aan 
dee Utrechter, 'zoo soude ick U.E. mede gecouloreerde senden'.82 

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

811 Van Gouthoeven aan Buchelius, 1-5-1613. 
822 Van Gouthoeven aan Buchelius, 1-5-1613. Buchelius, die had begrepen dat heraldiek zonder kleur geen 
heraldiekk was, kon het zelfs niet laten om in zijn eigen exemplaar van Petrus Scriverius' Batavia ülustrata de hout
snedenn met wapenschilden eigenhandig in te kleuren (exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1998 
DD 14, tweede paginering, p. [2] en 142). 



Hett geleerdenleven van Arnoldus Buchelius (1565-1641) 87 7 

'Commenta r ius'' nog een u i tgebre ide selectie van de m o n u m e n t en in Utrecht-
see rel igieuze gebouwen had beschreven, leverde hij i n zijn 'Monumen ta' een 
comple tee en vrijwel volledig geï l lustreerde inventaris. Een verwijzing in de 'Mo-
n u m e n t a'' naar een teken ing van de Mariakerk in de stadsbeschri jving laat zien 
datt deze twee handschr i f ten elkaar d i enden aan te vullen.8" In het a lbum 'Mo-
n u m e n t a'' zette hij zijn beweegredenen voor het samenstel len van dit verza-
melwerkk u i teen in een voorwoord: 

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

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

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

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

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

'Dee ordr e in mijn e memoriën' 

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

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

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

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

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

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

955 Buchelius aan Ploos, 29-11-1636. 
966 Ibidem. 
977 De ecidergenoemde albums 'Monumenta' (176 folia) respectievelijk 'Inscriptiones monumentaque' (225 fo-
lia).. In aanvulling opp laatstgenoemd album legde Buchelius nog een vergelijkbaar album aan: 'Monumentaquae-
dainn sepukhralia, et publica in templis, aliisquc locis inventa et descripta, quae in libris observationum ac hacte-
rmss descripiorum monumentorum meis non habentur' ('Enkele graf-en publieke monumenten, in kerken en 
anderee plaatsen aangetroffen en beschreven, die in mijn albums met observaties en tot nu toe beschreven mo-
numentenn niet voorkomen'; Rijksarchief Friesland, collectie Kvsinga-Vegelin van Claerbergen (EV'C.) 1323 A). 
988 'Genealogieën van aanzienlijke Noord- en Zuid-Nederlandse families, met afbeeldingen in kleuren van wa-
pens'' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 1780, 3 dln; dl 4 ibidem, ms. 8 F 31 (aanwinsten)). Buchelius' op-
merkingenn in de brief aan Ploos over zijn reeks manuscripten kunnen worden aangevuld met de 'Catalogus van 
Buchelius'' handschriften' (Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 1831), die kort na zijn overlijden werd aangelegd 
doorr Cornells Booth. Daar lezen we opfol 2r: 'in quarto. Epitaphiorum libri IV gebonden in swart leder'. Booth 
tekendee daarbij aan dat er nóg 'Acht wapenboexkens' (eveneens in quarto) waren; misschien betreft het hier 
'Aftekeningenn van familiewapens van binnen-en buitenlandse (meest Stichtse) edelen' (Archief van de Hoge 
Raadd van Adel, Col. Booth no. 10, C 34-40, 7 dln). Op fol. 2v vermeldt Booth nog een onbekend aantal 'Wa-
penboexkens'' (in octavo). 
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18.18. Genealogische en heraldische gegevens over Gerard van Velsen en diens familie in een album 
vanvan Buchelius. Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 17802, fol. 35r. 

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

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

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

Dee kronieken van Beka en Heda 

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

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

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

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

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

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

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

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

1133 Buchelius aan Gruterus, 23-3-1615: 'Ego cum de Aubiïario proposito certior 1'actus essem. prolinus no-
bilissimumm simul ac doctiss. virum Theodortcum de Renesse veteri amicitia mihi iunctum, conveni, quem a mul-
tiss iam annis sudare in patria historia enucleanda cognoveram [...] quare et ego hos rerum nostrarum scripto-
ress principes in manus sumpsi, et editionem Kurmerianam quae unica est cum m.s. codicibus contuli, tnveni-
quee admodum negligenter habitos, plurimisque vitij s et mendis scatere quos ideo proposueram aliquantulum 
purgatioress dare, notis brevibus explicate'. 
1144 Buchelius aan Gruterus, [na maart 1615/begin 1616], 
1155 De Witt aan Buchelius, 31-7-1615: 'Tu quod procul ab ambitione solitudine delectaris et honesto otio, fa-
ciss meo quidem iudicio prudentissime, cum interim agas ea et scribasquae alios delectent, te antem ipsnm lau-
dibuss illustrent. Intellexi itaque cum voluptate studium tuum in recensendis Becae et Hedae scriptis, cum quod 
historicii  sint, quorum libris summopere afficimur, turn quod singulariter nostra tos, Macte porro, aut nemo alius, 
au[t]]  tu lucem hisdabis. Diligentiam enim tuam si specto et multam lectionem, nihil non posse te video; si mo-
numentaa vetustissima, quibus domi abundas, omnia posse iudico. Addo stili tui ubertatem, qua (iranes facile su-
pcrass et non tantum patriam luculenter ornaveris, sed et vitam restitueris peculiaribus eius scriptoribus.' 
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correctiess op Furmerius' teksteditie en zijn bijbehorende oudheidkundige an-
notatiess via Gruterus naar de Aubry's te sturen. In maart 1616 gaf hij Chrispijn 
dee Passe of een van diens zonen, die regelmatig naar het Duitse gebied afreis-
denn om onder meer de Frankfurter Buchmesse te bezoeken en die dan brie-
venn aan en van Gruterus meenamen, inderdaad zijn herziene Bekatekst mee. 
Inn de begeleidende brief beloofde hij Gruterus zijn herziene Heda spoedig te 
latenn volgen; de vele onvoorziene moeilijkheden bij het verbeteren en verkla-
renn van Be ka's tekst hadden ervoor gezorgd dat hij met Heda nog niet klaar was."" 
Nogg in hetzelfde jaar zond hij Heda inderdaad na."7 In de daaropvolgende ja-
renn verkeerde Buchelius in het ongewisse over de vorderingen in Heidelberg 
enn Frankfurt, aangezien een ontvangstbevestiging uit 1616 het laatste bericht 
wass dat hij van Gruterus had mogen ontvangen. "*  Toen hij in de zomer van 1617 
kennismaaktee met de oude Ubbo Emmius (1547-1625), een autoriteit op het 
gebiedd van de Groningse en Friese geschiedenis en oudheidkunde, kon hij deze 
dann ook niets meer vertellen dan dat hij nog steeds wachtte op een teken van 
levenn van Gruterus. Emmius, nieuwsgierig geworden, informeerde vervolgens 
zelfbijj  Gruterus naar de stand van zaken rond Buchelius' kopij: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


