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Hoofdstukk 3 
'Legendoo et scribendo' 
HetHet geleerdenleven van Petrus Scriverius (1576-1660) 

Petruss Scriverius (Pieter Schrijver) deed het in zijn publicaties graag voorkomen 
alsoff  hij Haarlemmer van geboorte was, maar waarschijnlijk was hij op 12 janu-
arii  1576 in Amsterdam geboren.' Zijn tactiek was succesvol, want zowel zijn tijd-
genotenn als latere historici zijn er steeds vanuit gegaan dat Scriverius' wieg had 
gestaann in Haarlem, waar hij opgroeide.2 Het manipuleren van zaken als de fa-
milienaamm of geboorteplaats kwam, zeker onder geleerden en letterkundigen, 
well  vaker voor in de vroegmoderne tijd, en werd vergemakkelijkt door het ont-
brekenn van een persoonsregistratie in een burgerlijke stand. Misschien wenste 
Scriveriuss zich te distantiëren van een Amsterdamse afkomst gezien de slechte 
reputatiee van de inwoners van de koopmansstad onder vele leden van de overi-
gee stedelijke elites in de Nederlandse Republiek. Amsterdam, een tijdens het 
grootstee deel van de Middeleeuwen nog onaanzienlijk Hollands stadje, was na 
dee Opstand in duizelingwekkend tempo uitgegroeid tot een handelscentrum van 
wereldformaatt en probeerde binnen de Republiek zijn stempel op het binnen-
landsee en buitenlandse beleid te drukken. De Amsterdammers golden bij velen 
alss omhooggevallen en ongecultiveerde geldwolven, zeker vergeleken met de in-
wonerss van een eerbiedwaardige oude stad als Haarlem, dat reeds vroeg in de 
Middeleeuwenn een hof van de Hollandse graven had geherbergd en een le-
gendarischee rol had gespeeld in de tijd van de kruistochten en de verovering van 
Damiate.. Later was Haarlem zelfs de plaats waar de boekdrukkunst werd uitge-
vondenn - zoals door Scriverius en zijn tijdgenoten tenminste werd geloofd.1 

11 De geboortedatum en Haarlemse geboorteplaats in: Meursius' Illushis Academia (een collectie geleerden-
levenss uit 1613), Riijr. Vergelijk Gemeentearchief Leiden, Trouwboeken N.H. Kerk, L'.D, fol. 66, ondertrouw-
aktee 27-5-1599: 'Schrijver (Pieler), geboren te Amsterdam, Jongman, woonplaats Leyden, geassisteert met Hen-
riekk Pietersz Schrijver zijn vader'; ibidem, Trouwboeken Pieterskerk nr. 2, fol. 14v, trouwakte 22-6-1599: 'Pieter 
Schrijverr van Amsterdam met Annetgen Willemsdr vander Aer van Leyden'; ibidem, Registers van los- en lijf -
rentenn ten laste van de stad, inv.nr. 10185 (deel 1659), fol. 20r: 'Pieter Hendricks/ Schrijver gebooren van Am-
sterdam'' (zie ook inv.nr. 10186 (deel 1690), fol. 19v-20r). In de doopboeken van het Gemeentearchief Amsterdam 
zijnn geen gegevens over Scriverius te vinden. Misschien is hij niet gedoopt, of in Haarlem (waar de doopboe-
kenn niet aanvangen vóór 1578) gedoopt. 
22 Volgens onder anderen Van der Aa, Biographisch woordenboek XVII , 583-591, Elias, De vroedschap, 257, Tuyn-
man,, 'Petrus Scriverius', 6 en Haitsma Muiier, Repertorium, nr. 436 werd Scriverius te Haarlem geboren. 
33 Al deze Haarlemse geschiedenissen behoorden tot Scriverius' favoriete oudheidkundige onderwerpen: zie zijn 
uitgavenn van de bronnen voor de levens van de Hollandse graven; zie het lange lofdicht op het wapen van Haarlem, 
waarinn de verovering van Damiate werd gememoreerd, in zijn IMncipes (ongepagineerd); en zie zijn verhandeling 
overr de vermeende Haarlemse uitvinder \cin de boekdrukkunst, I .aurens Janszoon Qwter, getiteld 'Peui Scriverii Uiu-
re-crans'' (in 1628 afgedrukt in Ampzing, Beschrijving?ende lof). Dat Coster een zestiende-eeuwse inventie was, wordt 
aangetoondd in Hellinga-Querido en De Wolf, Laurens Janszoon Coster, zie ook Maas, 'Laurens Janszoon Coster'. 
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Niettegenstaandee zijn aanspraken op een Haarlemse achtergrond werd Scri-
verius,, als oudste zoon van de zeer welvarende Amsterdamse koopman Hendrick 
Pieterszz Schrijver (1550-1626), geboren in een familie die een typische verte-
genwoordigerr was van de nouveaux richesaan de Amstel. De familie Schrijver ver-
gaardee grote rijkdommen in de zuivelhandel. Scriverius, jong overleden groot-
vaderr Pieter Matthijsz was nog chirurgijn in Amsterdam geweest, maar diens drie 
zonenn hadden een bestaan als zuivelkoopman opgebouwd nadat hun moeder, 
Mariee Jansdr Schrijver, was hertrouwd met een Amsterdamse kaaskopen Scri-
verius'' vader Hendrick en zijn ooms Matthijs en Pieter, die allen de achternaam 
vann hun moeder verkozen te voeren, maakten vervolgens ook carrière in het 
Amsterdamsee regentenpatriciaat. Hendrick was van 1603 tot 1617 thesaurier ex-
tra-ordinariss van Amsterdam. Eerder was hij opgetreden als regent-aalmoeze-
nier,, huiszittenmeester en heemraad van Nieuwer-Amstel. Pieter, de jongere 
broerr van Scriverius' vader, was lange tijd zelfs schepen en raad in de stad. De 
remonstrantsee achtergrond van de familie Schrijver maakte echter dat hij in 1618 
doorr stadhouder Maurits uit het stadsbestuur werd gezet. Lange tijd nadien werd 
Pieterr nog eens weesmeester, een ereambt dat ook door de oudste broer Mat-
thijss was bekleed.' 

Scriverius'' vader Hendrick was in 1575 getrouwd met een Haarlemse, Cor-
neliajansdrr Soop (f 1626). Het echtpaar verbleef afwisselend in de woonplaats 
vann Cornelia en in Amsterdam, wraar Hendricks werk zich bevond en waar het 
paarr lange tijd de grote, goed lopende herberg 't Huis Oostenrijck op de Dam 
bezatt en bewoonde."' Pas nadat Hendricks Amsterdamse thesaurierschap was 
beëindigd,, vestigde het echtpaar zich voorgoed in Haarlem. Over de familie van 
Corneliaa Soop is niet veel meer bekend dan dat zij een zuster had die was ge-
trouwdd met een Haarlemse burgemeester, Barthoud van der Nijenburg." Dit echt-
paarr had zijn kinderen verloren tijdens het beleg van Haarlem. Toen Scriverius' 
ouderss zich vanaf 1579 voor langere tijd permanent in Amsterdam vestigden, 
vertrouwdenn zij hun driejarige zoontje Pieter toe aan de goede zorgen van zijn 
oomm en tante Van der Nijenburg in Haarlem. Scriverius'jongere broertjes Jan 
(1578-1638),, die zich later Jan Hendricksz Soop zou gaan noemen, en Daniël 
(ff  1626) bleven bij hun ouders in Amsterdam.7 

Scriveriuss zou tot zijn zeventiende in Haarlem blijven wonen. Zijn oom en tan-

44 Over de carrières van de Schrijvers: Eiias, De vroedschap, 255-258; n.n., 'Het leven', 2, 6. Overliet remonstran-
tismee van de familie: Dudok van Heel, 'Abraham Antonisz Recht'; idem, 'Johannes Wienbogaert'. 
55 Meyer, 'Huizen'; Breen, 'Topografische geschiedenis'. In Haarlem bezaten Hendrick en Cornelia panden 
aann de Peuzelaarsteeg en aan de Poort bij deze steeg; enkele van de/e panden verhuurden /.ij aan derden. Ar-
chiefdienstt voor Kennemerland, Stadsarchief, Verpondingskohier 1628 (onderde naam Schrijver); ibidem, No-
tarieell  archief, notaris Jacob Schout, inv.nr. 149, fol. 311. 
66 Ampzing, Het lof der statu Hcwrlrm, fol. E4v-Flr vermeldt hem als oud-burgemeester; idem, Beschrijvinge ends 
lof,lof, 241 vermeldt hem als schepen in 1577 en vroedschap in 1618. 
77 Daniël (geboortejaar onbekend) wordt in literatuur over de familie Schrijver vaak over het hoofd gezien 
(maarr zie n.n., 'Het leven', 5 en Van Eeghen, 'De vaandeldrager'). Hij komt voor in Gemeentearchief Amster-
dam,, Loterij voor het Oudemannenhuis, 1606, dossier 125 Amsterdam, inleglijst van collecteur Jan JanszCarel 
dee Jonge, nr. 30-32; ibidem, Notarieel archief Amsterdam, notaris Salomon Hendrix, inv.nr. 15, fol. 117v-120r, 
testamentt van Scriverius' ouders, dd. 19-8-1617; ibidem, Begraafboek Nieuwe Kerk, inv.nr. 1054, fol 22r: Daneel 
Heijndricksenn Schrijver, dd. 8-4-[1626]. In de klappers van het Gemeentearchief Amsterdam op de loterij en 
dee begraafboeken is abusievelijk Daniël Schrijneropgenomen. 
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tee stuurden hem, in overleg met zijn ouders, naar de plaatselijke gerenommeerde 
Latijnsee school toen hij ongeveer zeven jaar oud was. Nadat hij zijn schooltijd 
hadd afgerond, verliet hij Haarlem om zich in te schrijven aan de Leidse uni-
versiteit,, waar hij rechten diende te gaan studeren. Scriverius' broers gingen niet 
naarr de universiteit. Blijkbaar reserveerde de familie Schrijver de academische 
opleidingg voor haar oudste zoon, die wellicht ook op jonge leeftijd al aanleg voor 
lerenn aan de dag had gelegd. 

Dee Hollandse koopmanszoon Scriverius was duidelijk van heel andere kom-
aff  dan Buchelius. Toch betoonde ook hij zich, evenals de Utrechtse bastaard met 
adellijkee pretenties, gefascineerd door zijn eigen afstamming. Op zeker moment 
gaff  Scriverius een van zijn correspondenten opdracht om in het archief van de 
Haagsee rekenkamer oude documenten te verzamelen, waarin leenmannen van 
dee graaf van Holland werden vermeld die de naam 'de Scrivere' droegen. Op 
grondd van deze stukken meende Scriverius zijn stamboom te kunnen terugvoeren 
tott in de veertiende eeuw. Hij was vooral benieuwd naar de bezittingen van een 
leenmann genaamd Jacob de Scrivere in 'Amsterlant', en vroeg zijn correspon-
dentt om officiële afschriften van al hetgeen 'dat ons geslacht te stade moght 
komen':: 'Wat dunckt mijn Heer, is de auterisatie van dien niet van noode? Spaert 
dee costen van't segel niet'.*  Zoals zoveel Hollandse regenten- en koopmansfa-
miliess voerde de familie Schrijver een familiewapen. Scriverius mat zich de bij-
passendee levensstijl aan van een aristocratisch burger, en bracht een deel van 
hett jaar door op een buitenhuis met landerijen, niet ver van zijn woonplaats Lei-
den.. In dit landhuis, dat hij 'Woelwijck' had gedoopt, ontvluchtte Scriverius de 
stadsdruktee en de beslommeringen van het leven van alledag, om zich indach-
tigg zijn devies Legendo et scribendo geheel aan het lezen en schrijven te kunnen 
wijden.. Anders dan Buchelius was Scriverius in staat zich zijn leven lang een werk-
looss geleerdenbestaan te veroorloven. Het familiekapitaal van de Schrijvers en 
eenn gunstig huwelijk maakten het hem mogelijk om te bedanken voor het be-
roepp van jurist of bestuurder, ondanks de door zijn ouders aanvankelijk ge-
koesterdee verwachtingen. In 1599 had Scriverius zijn rechtenstudie beëindigd 
zonderr te promoveren. Dit was op zich niet zo bijzonder, aangezien het over-
grotee deel van de Leidse studenten de universiteit verliet zonder een graad te 
behalen,1'' maar wel werd op deze manier de rechtspraktijk voor Scriverius on-
bereikbaar.. De aanleiding om de universiteit zonder promotie te verlaten was 
Scriverius'' op handen zijnde huwelijk. Eenjaar eerder was zijn jongere broer 
Jann reeds getrouwd met de dochter van een welvarende glasblazer, die zijn 
schoonzoonn de dagelijkse leiding gaf over het 'Glashuis' aan de Amsterdamse 
Kloveniersburgwal.'""  Scriverius had het geluk te trouwen met een wel zeer goe-
dee partij, die hem zelfs niet als voorwaarde stelde eerst een graad in de rech-

88 Scriverius aan Van Mverop, 17-12-1628. Kukelt- van de door deze Van Mverop gevonden documenten /.ijti 
afgedruktt in Van Mieris, Groot charterboek II , 256 f'Jacob den Scriver', 30 april 1321); III , 111 ('Jan die Scriver', 
200 oktober 1359) en in Muller, Rtgesta Hannonensia, 82 ('Jacob den Scriver', 15 september 1319). 

99 Leidse universiteit 400, 48. 
100 Zieoverjan Soopen zijn kinderen Elias, De moedschap, 258, 277-278; Van Eeghen, 'De vaandeldrager', 173-

181;; Dudok van Heel, 'De restauratie'. 
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20.20. Petrus Scriverius op vijftigjarige leeftijd en zijn vrouw Anna van der Aar door Frans Hals 
(1626).(1626). Metropolitan Museum of Art, New York. H.O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. 
H.O.H.O. Havemeyer, 1929. 

tenn te ha len. In de Leidse Pieterskerk huwde hij op 22 j u ni 1599 Anna van der 
Aarr (1576-1656). Zij was het enige k ind van Wil lem Govertsz van der Aar (1541-
1617),, een zeer rijk e lakenkoopman, verver en makelaar uit Le iden, en vanaf 
16044 raad en schepen in die stad." Het opmaken van een huweli jkscontract had 
nogall  wat voeten in de aarde gehad, want Scriverius had meer dan een jaar lang 
naarr de h a nd van zijn Spica ('Aar') gedongen. 'Mij n Spicais h ier geweest', schreef 
hijj  i n april 1598 vanuit zijn ouderl i jk huis in Amsterdam aan zijn studievr iend 
J o h a n n ess Meursius, 'en ik ben al enige malen bij haar geweest'; maar daar moest 
hijj  bij vermelden dat de onderhandel ingen over de huwelijkse voorwaarden nog 
steedss n iet waren afgerond.12 Uiteindel i jk bes tond Scriverius' e igen f inanciële 
inb rengg in het huwelijk u it het gigantische bedrag van 10.000 gulden, door Hen-
drickk Schrijver en Cornel ia Soop aan h un zoon gegeven als voorschot op zijn 
erfenis.13 3 

Ontsnaptt aan de bal ie par t ic ipeerde Scriverius wel in de handel van zijn va-
der,, samen m et zijn b roers Jan en Daniël. Van tij d tot tij d n a m en deze beslom-
mer ingenn Scriverius zo in beslag dat hij dagen- of wekenlang in Amsterdam ver-

111 Noordam, Geringde buffets, 31 -32 en 81. 
122 Scriverius aan Meursius, 1-4-1598: 'Spica mea hic fuit; ill i adfui aliquotiens'. 
133 Gemeentearchief Amsterdam, Notarieel archief, notaris Salomon Hendrix, inv.nr. 15, fol. 117v-120r: testa-
mentvann Scriverius' ouders, 19-8-1617, aldaar fol. 117v-118r: 'Institueren ende Nomineren mitsdesen Pieter Heyn-
drixzz schryver Jan heyndrixz [doorgehaald: schryver] soop ende Daniel heyndrixz haren drye kinderen elx in 
haree legittime portie sonder meer, hun daer voren ende in voldoeninge vandyen toerekenende alsulcken thien-
duzentt gulden als elx van hun alreeds van hun testateurs so in huwelycke als anderen ontfangen hebben'. 
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bleef,, in zijn vaders huis aan de Dam of bij zijn broer Jan in het Glashuis. Zijn 
geleerdee correspondenten betoonden zich dan ongerust dat Scriverius de let-
terenn verwaarloosde: 'Ik heb vernomen, en ik geloof het ook nog, dat u, samen 
mett uw vader en broers, zó in de cultus van Mercurius verwikkeld bent geraakt, 
datt u zich niet goed aan die van Minerva kunt wijden.'" Op zijn beurt beklaagde 
Scriveriuss zich nu en dan over zijn beslommeringen in brieven aan geleerde vrien-
den,, en benadrukte hij dat hij de zaken niet dan tegen wil en dank waarnam. 
Aann zijn goede vriend en oude studiegenoot Johannes Pon tan us schreef hij bij-
voorbeeldd met veel gevoel voor dramatiek: 'Zo staat het leven dat ik nu leid, we-
genss de veelvuldige en dagelijkse beslommeringen niet toe ook maar enige snip-
perurenn aan de studiën te besteden. Wat moet ik nog meer zeggen? Ik word bij-
naa gewurgd door, als ik het zo mag zeggen, die hydra van de handel. [...] Maar 
Godd zal ooit een eind aan deze toestand maken, naar ik hoop, en mij weer ge-
heell  en al teruggeven aan mijn Muzen.'15 Naast deze min of meer opgelegde 
deelnamee aan de zorg voor de familiehandel trachtte Scriverius zijn inkomsten 
verderr te vergroten door te investeren in huizen en landerijen."' Zijn vermogen 
werdd nog eens aangevuld door verschillende erfenissen. In 1617 overleed An-
na'ss vader, en in 1626 kort na elkaar Scriverius'jongste broer Daniël en zijn bei-
dee ouders. De afwikkeling van de erfenis van de familie Schrijver zou nog de-
cenniaa in beslag nemen.17 

Scriveriuss en Anna woonden in Leiden korte tijd op de Steenschuur, later ver-
huisdenn ze naar de Oude Rijn. Ze kregen verscheidene kinderen, van wie de 
meestenn echter jong stierven. In 1602 verloren zij hun tot dan toe enige zoon-
tje.188 In 1612 en 1615 droeg Scriverius opnieuw kinderen ten grave.19 Nog in 1623 
haddenn Scriverius en Anna vijf kinderen, hetgeen blijkt uit de registratie van 
eenn hoofdgeld in dat jaar: Scriverius' gezin bestond toen uit zijn vrouw en de 
kinderenn Arentgen, Henrick, Willem, Lenaert en Jan.-" Daarvan bereikten ech-

144 Castricomius aan Scriverius, 22-8-1612: 'Intcllexi, et credo te Mercurij sauis, L urn patie fiati ïbusque ita im-
plicatï,, ut Minervae minus vacare possis.' 
155 Scriverius aan Pontanus, 28-8-1606: 'Ita vita, quam mme vivimus, propter frequentes & quotidianas occu-
pa t ionss ne subsecivas quidem horas studiis impendere permittit. Quid multa? pene enecor negotiorum illa, 
utt ita dicam, hvdra. [...1 Sed his omnibus, ut spero, dabit Deus aliquando finem. meque postliminio to tuin Mu-
siss meis restiluet.' 
166 Vat) Myerop aan Scriverius, 10-5-1629 (over Scriverius' plannen land te kopen); Scriverius aan De Vries, 
00-[8]-16322 en Scriverius' zoon Willem Schrijver aan zijn vader, 3-12-0000 (beide brieven over problemen met 
pachters);; Blocq aan Scriverius, 25-4-1623 (over het onderhoud van bedijkingen wegen in de polder Lisse, waar 
Scriveriuss nadien een huis in bezit had, dat hij wellicht verpachtte; zie Hulkenberg, 'De gevelsteen'); Archief-
dienstt voor Kennemerland, Stadsarchief, Verpondingskohier 1628 (onder de naam Schriverius). 
177 Scriverius'schoonvader (de/e overleed als weduwnaar): Gemeentearchief Leiden, Begraaiboeken N.H. Kerk-
voogdij,, boek 29: Willem Govertsz van der Aer, dd. 24-5-1617. De ouders van Scriverius: Archiefdienst voor Ken-
nemerland,, Stadsarchief, Begraaiboeken N.H. Kerk, microfiche 1271, fol. 151: Heyndrick Pietersz Schrijver, dd. 
12-7-1626.. en Cornelia fans, dd. 19-7-1626. Zie over de afwikkeling van de nalatenschap van de Schrijvers: Van 
heghen,, 'De vaandeldrager'. 
188 Jan. Grutertis aan Scriverius, 29-3-[ 1602]. 
199 Gemeentearchief Leiden. Begraafboeken, N.H. Kerkvoogdij, boek 29 (journaal 1612-1617), dd. 15-10-1612; 
ibidem,, dd. 17-5-1615, 
200 Gemeentearchief Leiden, Klappers Hoofdgeld Rijnland 1623, Oegstgeest, fol. 97. Scriverius wordt vernield 
alss 'Pieter Henricxs', zijn vrouw als 'Annetgen Willemsdr'; de namen van de kinderen zijn hierboven weerge-
gevenn volgens de spelling in dit stuk. 
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terr alleen Hendrik (1605-1665) en Willem (1608-1661) de volwassen leeftijd. Voor 
henn werd op late leeftijd een veelbelovende huwelijkspartner gevonden: beiden 
trouwdenn met een burgemeestersdochter en maakten carrière in het Holland-
see regentenpatriciaat. Scriverius' oudste zoon Hendrik, die baljuw, schouten dijk-
graafwerdd in Oudewater, huwde daar in 1649 met Anna van Rodenburgh en kreeg 
vijff  dochters en een zoon, Pieter (gest. 1725), die later burgemeester van Ou-
dewaterr zou worden.-1 Scriverius' jongste zoon Willem trouwde in 1645 met Wen-
delaa de Graeff en werd in 1656 raad in Amsterdam;'- hun enige kind, een zoon 
diee eveneens Willem (1651-1673) heette, zou later huwen meteen telg uit de Am-
sterdamsee familie Six. Scriverius werd oud genoeg om de geboorte van de mees-
tee kleinkinderen mee te maken. De laatste tien jaar van zijn leven was hij echter 
blind.. Na het overlijden van zijn vrouw Anna in 1656 trok hij in bij zijn zoon in 
Oudewater.. Daar overleed hij op 30 april 1660, vierentachtig jaar oud. 

School-- en studiejaren 

Overr de eerste schooljaren van Scriverius is niet veel bekend. Evenals Buche-
liuss zal hij de basisbeginselen van het lezen, schrijven en rekenen wel bijgebracht 
hebbenn gekregen op een bijschooltje. Daarna kreeg hij aan de Latijnse school 
vann Haarlem onderwijs van de verdienstelijke rector Cornelius Schonaeus uit 
Gouda.. Schonaeus had een internationale reputatie als schrijver van Latijnse 
schooldrama'ss met een bijbels thema, die door de leerlingen op de Grote Markt 
werdenn opgevoerd om spelenderwijs de klassieke taal te leren beheersen. Scho-
naeuss voerde zelfs Grieks in als lesvak op de Haarlemse school/-1 Scriverius bleef 
opp latere leeftijd met zijn oud-rector in contact staan. Ook vond hij op deze school 
eenn goede vriend in de vierjaar oudere Theodorus Schrevelius, die evenals Scri-
veriuss in Leiden zou gaan studeren. Later zou Schrevelius Schonaeus opvolgen 
enn een stadsbeschrijving van Haarlem publiceren. 

Scriveriuss bracht zijn studententijd geheel in Leiden door, waar hij zich in juli 
1593,, op zeventienjarige leeftijd, inschreef aan de universiteit. De familie had 
voorr hem een studiementor gevonden in een broer van oom Barthoud van der 
Nijenburg,, Dirk van Egmond van der Nijenburg. Deze was raad van het Hof van 
Hollandd en later president van de Hoge Raad, de hoogste gewestelijke rechts-
organenn in Den Haag. Tevens was Van Egmond van der Nijenburg nauw be-
trokkenn geweest bij de oprichting van de universiteit, door bij de inwijding in 
15755 pro forma op te treden als hoogleraar van de rechtenfaculteit.-1 De fami-
li ee Schrijver hoopte waarschijnlijk dat hij in de toekomst de voor Scriverius ge-
hooptee carrière als jurist of bestuurder van de grond zou kunnen krijgen. Voor-
lopigg hield hij toezicht op Scriverius' vorderingen in de rechten, tot hij begin 
15966 onverwachts overleed. Misschien volgde Scriverius in 1599 nog colleges 

211 Gemeentearchief Leiden, Trouwboeken N.H. Kerk, I.'.O fol. 103. ondei trouwakte 3-5-1649. 
222 Gemeentearchief Leiden, Trouwboeken N.H. Kerk, L'.N tol. 157, ondertrouwakte 11-5-1645. 
233 Van dei Ree-Se holtens, Deugd boven gavrt/1, 223-225, 238-242. 
244 Ashmann, Collegia, 9. 
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bijj  de jurist Everardus Bronchorst.'--' Sinds het wegvallen van zijn mentor had 
hijj  zich echter met verontrustend enthousiasme meer en meer ingelaten met 
dee colleges aan de letterenfaculteit, met als resultaat het uitblijven van een pro-
motiee in de rechten. 

Scriveriuss trof het goed in Leiden, want de door hem gefrequenteerde let-
terenfaculteitt was van het einde van de zestiende eeuw tot en met het begin van 
dee zeventiende eeuw het belangrijkste centrum van het Europese humanisme.'" 
Dee in 1575 door de Staten van Holland en Zeeland opgerichte universiteit van 
Leidenn had internationaal vermaarde filologen als Justus Lipsius en Josephus 
Justuss Scaliger als hoogleraar aan haar letterenfaculteit weten te binden. De uni-
versiteiLscuratorenn bespaarden zich geen enkele moeite bij het wenen van deze 
gerenommeerdee geleerden, die tegen vorstelijke salarissen aan de universiteit 
werdenn verbonden.27 Aangezien er bij het samenstellen van het Leidse onder-
wijsprogrammaa geen rekening gehouden hoefde te worden met middeleeuw-
see academische structuren droeg de universiteit een zeer principieel humanis-
mee uit. Filologie stond dan ook aan alle faculteiten in het onderwijs centraal. 

Inn Scriverius' studietijd, tien jaar na Buchelius' verblijf in Leiden, profiteer-
dee de letterenfaculteit van de aanwezigheid van de Franse filoloogjosephusJus-
tuss Scaliger (1540-1609). Scaliger had een connectie met de grote Franse juri-
dischee filologen, want in 1570 had hij Jacques Cujas nog persoonlijk leren ken-
nenn en diens handschriftenverzameling mogen bestuderen. Hij verzorgde tekst-
editiess van onder meer Catullus en andere klassieke dichters die, meer dan tot 
dann toe gebruikelijk was, strikt gebaseerd waren op de handschriftelijke over-
leveringg in plaats van op eerdere uitgaven. Scaliger poneerde hierin ook een 
voorr de ontwikkeling van de filologische methode belangrijk uitgangspunt, na-
melijkk dat van de bewaarde afschriften van klassieke teksten een stamboom op-
gemaaktt kon worden, met behulp waarvan de herkomst van bepaalde fouten 
inn de tekstoverlevering kon worden verklaard." In Leiden hield Scaliger zich 
voorall  bezig met zijn publicaties over de tijdrekenkunde en met de uitgave van 
dee door Janus Gruterus samengestelde thesaurus van alle ooit gevonden Ro-
meinsee inscripties. De beroemde geleerde had bij zijn aanstelling in 1593 van 
dee universiteitscuratoren vrijstelling gekregen van het geven van openbare col-
leges,, zodat hij zijn tijd zoveel mogelijk aan onderzoek en publiceren kon be-
steden.. Wel ontving Scaliger begaafde studenten bij zich aan huis. Ook Scrive-
riuss werd toegelaten tot dit privaatclubje. Scaliger speelde bovendien een be-
langrijkee rol bij het aanwakkeren van Scriverius' oudheidkundige interesse door 
hemm te betrekken bij het inscriptieproject van Gruterus, waarover verderop meer. 

Scriverius'' oudst bewaarde correspondentie, een serie in 1596 aan hem ge-

255 Scriverius aan Meursius, [31 ]-3-lf>99, In ieder geval verscheen in 1596 van de hand van Goddaeus, Schre-
veliuss en Scriverius een boekje getiteld Epinikia in honorem Homboldi Ceniets diversa controversi iuris axiomata sub 
praesid'wpraesid'w Lverardi a Brmichorsl in Lugdunensium Academici publire assnentis; uil deze titel blijkt dat hij toen nog hel 
curriculumm van de rechtenfaculteit volgde (een exemplaar van het boekje bevindt zich in de Universiteitsbi-
bliotheekk Leiden, ASF 354 (26); zie ook Ashmann, Collegia, 460). 
266 Woltjer, De Leidse universiteit. 4r5; Leidse universiteit 400, 10-11, 2N-29. 
277 Leidse universiteit 400, 4.5. 
288 Ibidem, 67; Reynolds en Wilson, Scribes and scholars, 176, 210: GrjdUm,Joseph Scaliger], 164-179. 
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richtee brieven van zijn drie jaar jongere medestudent Johannes Meursius (1579-
1639),, die later zelf hoogleraar klassieke geschiedenis en filologie in Leiden zou 
worden,, getuigt van de doorwerking van het Leidse filologieonderwijs op bei-
dee studenten. Meursius en Scriverius bogen zich gezamenlijk over allerlei vraag-
stukkenn in verband met de verbetering van klassieke teksten. Bij hun pogingen 
meerr duidelijkheid te verkrijgen over de betekenis van bepaalde Romeinse be-
grippenn verdiepten ze zich onder andere in Varro's De vita populi Romani, het 
antiquarischee standaardwerk over de Romeinse cultuurgeschiedenis uit de eer-
stee eeuw voor Christus.-"" In zijn studententijd ging Scriverius zelfs een spreuk 
vann Varro voeren als zijn devies: Isgendo et scribendo. De eerste keer dat deze spreuk 
hemm moet zijn opgevallen, was toen hij haar noteerde in het schrift met sententiae 
uitt klassieke auteurs dat hij tijdens zijn studietijd, waarschijnlijk in de jaren 1596-
1597,, bijhield. Daarin tekende hij aan in Varro's Saturae Menippeaë'" 'Legendo 
atitemm 8c scribendo vitam procudito' te hebben gelezen: 'Veredel het leven door 
tee lezen en te schrijvenV Kort daarna bracht Scriverius zijn aan Varro ontleende 
deviess aan in zijn album anucorum.^ 

Dee oudheidkunde ontdekt 

Gedurendee de eerste jaren na de beëindiging van zijn studie rechten en lette-
renn in 1599 bleek nog vrijwel uit niets, dat Scriverius zich bijzonder zou inte-
resserenn voor de vaderlandse geschiedenis en oudheden. Zijn eerste publicatie 
opp dit gebied zou pas verschijnen in 1606; voor die tijd verschenen ervan Scri-
veriuss uitgaven van klassieke teksten en Neolatijnse dichtkunst, hetgeen na-
tuurlijkk niet zo verrassend was voor een Leidse oud-student. Zijn allervroegste 
publicaties,, die nog tijdens zijn studietijd vanaf het jaar 1596 verschenen, be-
troffenn eigenhandige Latijnse gelegenheidsgedichten voor afstuderende me-
destudentenn en, in 1599, bruiloftsdichten over zijn eigen huwelijk." Niet veel 
laterr volgden Scriverius' edities van de Latijnse poëzie van de Haarlemmer Geor-
giuss Benedicti (ca. 1563-1588) in 1601 en van de Griekse gedichten van zijn oude 

299 Zie hoofdstuk 1, p. 35. Varro wordt aangehaald in verschillende brieven van Meursius aan Scriverius, De 
vitnvitn populi Romani wordt genoemd in de brieven van 6-9-1596 en 9-9-1596. De brieven bevatten ook notities van 
Scriverius. . 

300 Saturae Menippeae of Menippeïschc satiren: causerieën in een mengvorm van proza en poëzie (genoemd 
naarr de Griekse auteur Menippus], mei een moraliserende en onderrichtende toon. over onderwerpen als god-
deloosheid,, mateloosheid, modieusheid en corruptie. Janssen, Latijnse letterkunde, 170-171; Pfeiffer, De antieken, 
187;; Sallmann, 'Varro 1', 1138. 
311 "Adversaria poëtica. &c' (British Library te Londen, ms. Harley 3342), tol. 2r. Dit aantekenboek bevat no-
titiess waaruit blijkt dat Scriverius nogjong was en zich in kringen van de Leidse universiteit bewoog: er zijn con-
ceptenn opgenomen voor gedichten aan universiteitsmedewerkers en medestudenten (waaronder aan 'Inge-
niosisimoo [sic] cordatissimoque adolescent}Danieli Heynsio rneo', fol. 35r), aan Hugo de ('.root ('annorum XIV" , 
duss uit het jaar 1597, fol. 38r) en aan Scriverius' oude schoolmeester Schonaeus. Enkele gedichten zijn geda-
teerd:: 28 mei 1597 (fol. 38v), 28 augustus 1596 (fol. 46r), en [januari] 1597 (fol. 47r). 
322 'Sum Petri Scriverij ('Ik ben van Petrus Scriverius')/ Legendo et Scribendo', in het album amirornm&At zich 
bevindtt in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, nis. 133 M 5, fol. [Iv] . De oudste bijdrage in het album da-
teertt van 26 juni 1599 (fol. 102r-v). 
333 Petri Srriverii ah Yverendeel de se et amka sua carmina ('Gedichten van Petrus Scriverius van IJverendeel over 
zichzelff  en zijn geliefde'). 
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leermeesterr aan de universiteitJJ. Scaliger in 1603. Het uitgeven van Neolatijnse 
dichtkunstt zou Scriverius overigens voortdurend blijven bezighouden. Zo ver-
zorgdee hij in 1609 een editie van de poëzie van Janus Dousa, in 1615 gaf hij nog 
eenss het complete dichtwerk van JJ. Scaliger uit en in 1638 publiceerde hij de 
liefdespoëziee van de voormalige Leidse hoogleraar Dominicus Baudius (1561-
1613).. Ook verzorgde Scriverius uitgaven van gedichten en andere teksten van 
Erasmuss en diens tijdgenoot Janus Secundus. Daarnaast zou hij zich intensief 
gaann bezighouden met de Nederlandstalige dichtkunst, met name in samen-
werkingg met zijn oud-medestudent Daniël Heinsius (1580-1655). Het belang-
rijksterijkste product van deze samenwerking was wel de uitgave in 1616 van Heinsius' 
NederduytscheNederduytsche poemata; bij een vergadert en uytgegeven door P.S., met een program-
matischee inleiding van Scriverius ter promotie van het gebruik van de moedertaal 
inn de poëzie.'M 

Verderr heeft Scriverius flink wat edities van klassieke literatuur doen ver-
schijnen,, ondermeer de werken van enkele tragediedichters en de epigrammen 
vann Martialis, een Romeinse hekeldichter uit de eerste eeuw na Christus. Zijn 
vroegee briefwisseling laat zien dat hij vanaf tenminste 1602 intensief aan deze 
Martialiseditiee heeft gewerkt. In dejaren 1618-1619 resulteerde dit dan einde-
lij kk in de door zijn geleerde vrienden langverwachte tekstuitgave met com-
mentaren.. Ook hield Scriverius er een door zijn vrienden naderhand regelmatig 
gebezigdee bijnaam aan over, Lentulus (Traeghjens').v" ' Niettemin had Scriverius 
dee tussenliggende tijd benut om een belangwekkende editie te bezorgen van 
klassiekee teksten die betrekking hadden op militaire bouwkunst en krijgstactiek. 
Hett militair bedrijf van de zestiende en zeventiende eeuw was gegrondvest op 
dee studie van de klassieken: de beroemde legerhervormingen van prins Mau-
rits,, met de nieuwe nadruk op disciplinering en training, gingen daarop terug, 
evenalss de vestingbouwvan Stevin, Maurits' kwartiermeester. Scriverius heeft aan 
dee Leidse universiteit waarschijnlijk colleges gelopen over het klassieke krijgs-
bedrijf,, want dat was normaal gesproken één van de speciale aandachtsgebie-
denn van het vak antiquüates. Bekend is in ieder geval dat Paullus Meruia, die in 
Scriverius'' studietijd Lipsius was opgevolgd als hoogleraar, eerder al aan een ver-
gelijkbaree editie had gewerkt, maar zijn manuscript was hem in Parijs ontsto-
len.1""  Rond 1602 begon Scriverius met de voorbereidingen voor zijn tekstboek, 
datt verscheen in 1607. Het bevatte Romeinse teksten uit de eerste tot en met 
dee vierde eeuw, van onder anderen Frontinus, Hyginus Gromaticus en Vegetius, 
overr de recrutering en training van soldaten, de samenstelling van een legioen, 
krijgslistenn en beroemde krijgsdaden, de verdediging van legerkampen, zee-
slagen,, vestingbouw en landmeting. Bijgevoegd waren de commentaren op deze 
tekstenn van verschillende humanistische geleerden." 

Eenn bijzonder gegeven was dat Scriverius deze editie zoveel mogelijk had ge-

344 Zie daarover Tuynman, 'Petrus Scriverius'. 
355 Vertaling van H \Y. van Tricht, zie: Hooft, De briefwisselingW, 755. 
366 Haak, Paullus Meruia, 27-28. 
377 Flavü Yegetiï /.../ aliornmque [...]  de re militari libri  ('Boeken over de krijgskunde van Flavius Vegetius e.a.'). 
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baseerdd op handschriften; Hyginus Gromaticus' tekst verscheen zelfs als editio 
princeps.princeps. Hij bezat van dit werk over de klassieke vestingbouw een vroeg zesde-
eeuws,, dat wil zeggen uiterst oud perkamenten handschrift/" Deze fraaie, rij -
kelijkk geïllustreerde codex was ooit nog in het bezit geweest van Erasmus en Lip-
sius.. In 1602 had Scriverius het eerste deel van de codex te leen gekregen van 
dee hoogleraar Grieks in Franeker Johannes Arcerius (die overleed in 1604); en-
kelejarenn later overlegde diens zoon Sixtus Arcerius (1578-1623) de andere 
helft.399 Vader en zoon Arcerius schonken de nog jonge en onbekende Scrive-
riuss hun vertrouwen, omdat hij een connectie had met Scaliger en andere ge-
leerdenn aan de Leidse universiteit en daarnaast over andere gelukkige contac-
tenn beschikte. Als tussenpersoon waren namelijk Franekers hoogleraar theologie 
Martinuss Lydius (1539-1601) en zijn zonen Balthasar en Johannes opgetreden. 
Martinuss Lydius kende Scriverius' familie in Amsterdam, waar hij van 1579 tot 
15855 predikant was geweest,40 en zijn zonen Balthasar (1577-1629) en Johannes 
(1579-1643)) hadden samen met Scriverius in Leiden gestudeerd. Veertien jaar 
laterr moest Sixtus Arcerius nochtans bij Scriverius aandringen op de terugga-
vee van de kostbare codex.41 Scriverius heeft het handschrift nooit afgestaan, want 
inn 1663 werd het met zijn bibliotheek geveild. In de codex had hij zijn ex libris 
'Summ Petri Scriverij' aangebracht, 'Ik ben van Petrus Scriverius'.42 

Inn de eerste jaren na zijn studie werd Scriverius bovendien door nog andere 
bezighedenn op het gebied van de klassieke oudheidkunde bijzonder in beslag 
genomen,, bezigheden die hem voor het eerst in aanraking brachten met de va-
derlandsederlandse oudheidkunde. Hij was namelijk dankzij Scaliger in de gelegenheid 
gebrachtt een bijdrage te leveren aan het Inscriptiones-project van Janus Grute-
rus.. In 1602 verscheen diens uiterst omvangrijke, in totaal bijna 1200 pagina's 
tellendee thesaurus van in heel Europa gevonden Romeinse inscripties, met de 
zelfverzekerdee titel Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, in corpus absolutissi-
mummum redactae ('Antieke inscripties uit de gehele Romeinse wereld, tot de aller-
volledigstee verzameling bijeengebracht').43 De thesaurus presenteerde talloze, 
typografischh naar het origineel gekopieerde transcripties van inscripties en te-

388 Tegenwoordig in een verzamelband in de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel, cod. Ckielf. 36.23.Aug.2', 
fol.. 26r e.v., getiteld 'Corpus Agrimensorum Romanorum', ook bekend als de 'Codex Arcerianus' (zie Schmidt, 
'Hyginuss 4'). In 1663 door hertog August gekocht uit de veiling van Scriverius' bibliotheek. 
399 f. Arcerius aan Scriverius, 30-4-1602. Ook leende Scriverius een manuscript 'Gromaticus' van Janus Gru-
teruss (Jan. Gruterus aan Scriverius, 24-9-1602). Een manuscript 'Hygini Gromatici' kreeg hij van Johannes Wou-
weriuss (tegenwoordig in dezelfde verzamelband in de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel, cod. Guelf. 
36,23.Aug.2",, fol. 13r-20v). De eveneens in de editie uit 1607 opgenomen aantekeningen van Franciscus Mo-
diuss op Vegetius werden aan Scriverius geleend door Gruterus uit de Paltsbibliotheek. In de veilingcatalogus 
vann Scriverius' bibliotheek Libri appenduiariiworden overigens nóg meer (perkamenten) handschriften met klas-
siekee teksten over de krijgskunst vermeld (nrs. 117 e.v.). 
400 Uit Martinus Lydius' brieven aan Scriverius, 27-2-[1598/99] en 23-4-[1598], blijk t dat hij diens familie ken-
de;; hij liet ze groeten. 
411 S. Arcerius aan Scriverius, 29-6-1616. Ook in een brief van 18-11-1605 had Sixtus Arcerius al aangedron-
genn op teruggave. 
422 'Corpus Agrimensorum Romanorum', middeleeuws schutblad tussen pp. 124 en 125 (moderne numme-
ring)) ; op het eerste blad van het tweede deel van deze Hyginus-codex staat nogmaals 'Petri Scriverij'. In de vei-
lingcataloguss van Scriverius' bibliotheek Libri appmdiciarii is de codex te vinden onder nr. 136. 
433 Gruterus' titel refereerde aan de invloedrijke thesaurus van antieke voorwerpen van Johannes Rosinus, An-
tiquitatumtiquitatum Romanarum corpus absolutissimum ('Allerledigste verzameling van Romeinse oudheden'), uit 1583. 
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keningenn van de monumenten waarop de inscripties werden aangetroffen (al-
taren,, grafzerken, triomfbogen, enzovoorts). De inscripties waren gegroepeerd 
inn thematisch geordende hoofdstukken over onderwerpen als de Romeinse gods-
dienst,, de ambachten, het dagelijkse huishouden, of het bestuur van Rome. De 
Leidsee universiteit was bijzonder nauw betrokken bij deze editie van haar oud-
studentt Gruterus. Scaliger had hem namelijk in 1598 benaderd met het plan 
voorr een nieuwe thesaurus ter vervanging van de uitgave van Martinus Smetius. 
Hett werk van Smetius was in 1588 postuum in Leiden uitgegeven onder auspi-
ciënn van Justus Lipsius, Scaligers voorganger aan de Leidse universiteit, en was 
bedoeldd als hulpmiddel bij het onderwijs in de klassieke filologie.44 Scaliger wil-
dee nu een vollediger thesaurus uitgeven, en vroeg Gruterus of hij het redac-
teurschapp voor zijn rekening wilde nemen. Zelf zou hij uitgebreide thematische 
indicess op de door Gruterus uit te geven inscripties vervaardigen.45 

Dee gegevens voor deze thesaurus waren in heel Europa verzameld. Scaliger 
enn Gruterus hadden hierbij hun internationale correspondentienetwerk inge-
schakeld;; tot dit netwerk behoorden vele Europese antiquaren van naam, bij-
voorbeeldd William Camden in Engeland. Scaliger bracht Gruterus ook in con-
tactt met Leidse studenten en oud-studenten die informatie over de in hun om-
gevingg gevonden inscripties konden doorspelen. Op deze manier betrok Sca-
ligerr de nogjonge Scriverius bij het project, waaraan overigens ook Buchelius 
zijnn steentje zou bijdragen. Gruterus nam in zijn thesaurus een namenlijst op 
vann personen, die hem bij het samenstellen hadden geholpen; hierin vinden 
wee onder anderen 'de rechtsgeleerde' Buchelius en 'de filoloog' Scriverius ver-
meld.. Dat Scriverius tenslotte door Gruterus werd verzocht om een lofdicht op 
dee thesaurus te componeren, is tekenend voor de inzet die Scriverius getoond 
moett hebben bij het helpen voorbereiden van de uitgave.46 Er zijn maar liefst 
driee gedichten van Scriverius' hand in de editie te vinden. Dat auteurs om lof-
dichtenn op hun eigen persoon of werk verzochten en die lieten afdrukken in 
hunn publicaties, was heel gebruikelijk. Het bood de vervaardigers van de lof-
dichtenn de kans om hun literaire bedrevenheid en hun aandeel in de bewuste 
publicatiee te etaleren, het gaf ze als het ware toegang tot de letterkundige en 
geleerdee gemeenschap. Omgekeerd strekten de lofdichten qua inhoud uiter-
aardd tot aanbeveling van het boek en zijn auteur en verleende de medewerking 
vann de dichters, vooral wanneer dat aanzienlijke personen of geleerden waren, 
dee auteur bij voorbaat al een zeker gezag.47 

Uitt verschillende handschriften van Scriverius uit de jaren 1602-1603 blijk t 
datt de voorbereidingen voor en het verschijnen van de Inscriptiones een enor-
mee indruk op hem moeten hebben gemaakt. In oktober 1602 ontving hij van 

444 Zie ook hoofdstuk 1, p. 44. Janus Dousa kocht Smetius' manuscript voor de universiteit van Leiden, waar 
Lipsiuss het uitgaf onder de titel Inscriptionum antiquarum quae passim per Europam, liber. Accessit auctarium a lusto 
LipsioLipsio ('Boek met. antieke inscripties verspreid over heel Europa. Met een bijvoegsel door Justus Lipsius'). 
455 Grafton, Joseph ScaligerW, 503-506; Grafton laat overigens zien dat Scaliger nogal schatplichtig was aan de 
indicess van Martinus Smetius. 
466 Jan. Gruterus aan Scriverius, 29-11-1601; 3-2-1603 (Gruterus is bezig met het drukken van de indices en 
vraagtt waar Scriverius' gedicht voor achterin de Inscriptiones blijft) . 
477 Zie ook Stegeman, 'Patronage en dienstverlening'. 
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Gruteruss het tot dan toe voltooide deel van de gedrukte thesaurus.4**  'Laat al wie 
ditt boek zal lezen er baat bij hebben, en dan dankbaar zijn', schreef hij en-
thousiastt op het titelblad onder zijn ex libris, 'Ik ben van Petrus Scriverius, ge-
schonkenn door de uitgever, de zeer beroemde heer Janus Gruterus'.4" Scriverius 
lass de thesaurus ook inderdaad; zijn annotaties laten zien dat hij het boekwerk 
vann kaft tot kaft zorgvuldig heeft doorgenomen. In de loop der tijd tekende hij 
steedss nieuwe vondsten van inscripties in de Zuidelijke en Noordelijke Neder-
landenn in Gruterus' boek aan. Ook stelde hij op zeker moment eigenhandig een 
indexx op deze vondsten samen ('inscriptiones per Galliam Belgicam et Inferio-
remm Germaniam'), die hij in het boek plakte. Dadelijk na de ontvangst van de 
InscriptionesInscriptiones heeft Scriverius bovendien tijdens het lezen tal van excerpten ge-
maaktt in zijn folio-aantekenboek getiteld 'Apicula' ('De kleine bij'). Meer dan 
zestigg bladzijden vulde hij met notities of zelfs complete afschriften van vele van 
dee door Gruterus afgedrukte inscripties.3" Aan Lipsius schreef Scriverius in 1603 
overr deze uitgave: 

Ditt [buitengewone boekwerk Inscriptiones] is allervolledigst; ook de indices zijn aller-
volledigst.. Wat moet ik nog meer zeggen? Een thesaurus van de gehele Oudheid is ver-
schenen,, die ik nu met mijn eigen ogen aanschouw, met mijn eigen handen betast. Goe-
dee God, hoeveel ben ik wel niet opgeschoten door lezing van dat boek! In driejaar op 
dee universiteit zou ik lang niet zoveel hebben geleerd als hier in drie dagen.'1 

Dezee laatste speelse opmerking bevatte in zeker opzicht een kern van waarheid. 
Dee humanistische universiteit leidde, zoals in het voorgaande hoofdstuk al is 
opgemerkt,, nu eenmaal niet zozeer op tot wetenschappelijk onderzoeker. De 
Grandd Tour was voor vele studenten een belangrijke aanvulling op de opleiding, 
onderr andere omdat voor Nederlandse studenten de opvallende aanwezigheid 
vann Romeinse overblijfselen in bijvoorbeeld Frankrijk en Italië verder bijdroeg 
aann de ontwikkeling van historische interesse en belangstelling voor oudheid-
kundigg onderzoek. In het geval van Buchelius hebben we al gezien hoe stimu-
lerendd zijn kennismaking met Carrio en Van Wingen in Parijs en zijn introductie 
inn het antiquarische veldwerk temidden van Romeinse ruïnes en middeleeuw-
see monumenten in die stadwaren geweest. Scriverius heeft echter geen Grand 
Tourr gemaakt en dus geen vergelijkbare reiservaringen opgedaan. De Inscrip-

488 Dit blijk t u i teen notitie in Scriverius' aantekenboek'Apicula' (Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel, 
cod.. Guelf. 18.34.Aug.4°), fol.89v. 
499 'Hunc librum quicumque leget, proficiat: deinde sit gratus.' Dit exemplaar, met Scriverius' ex libris 'Sum 
Petrii  Scriverij ex dono Editoris Iani Gruteri V.C1.1 bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Leiden, 759 B 62. 
500 'Apicula', fo].89v en 204v-236v, met verwijzingen naar de paginanummers in Gruterus' thesaurus. Het aan-
tekenboekk is door Scriverius van een titelblad voorzien en gedateerd (1602). 'Apicula' oftewel 'De kleine bij ' 
slaatt op de in dit schrift bij wijze van bloemlezing bijeengebrachte plaatsen uit de literatuur, vergaard zoals een 
bijj  de bloemen langsgaat. Een belangrijk deel van dit schrift bevat ook aantekeningen over Romeinse begrip-
penn op basis van Varro. 
511 Scriverius aan Lipsius, 1-5-1603 (notabene: latere briefuitgaven missen het PS van deze brief, waaruit het 
navolgendee fragment afkomstig is): 'Absolutum hoc [insigne volumen 1NSCRIPTIONUM] est; absoluti et In-
dices.. Quid multis? totius Antiquitatis thesaurus prodijt quern nunc his oculis video, his manibus tango. Deus 
bone,, quantum ego lectione istius libriprofeci! Tribus annis in schola non tantum didicissem quantum hic tri-
buss diebus.' 
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tionesxantionesxan Gruterus waren voor hem wellicht wat voor anderen de Grand Tour 
was:: deze uitvoerig geïllustreerde thesaurus, waaraan hij zelf ook een bijdrage 
hadd geleverd, bood Scriverius als het ware alsnog de kans deelgenoot te wor-
denn van de historische sensatie van het 'met eigen ogen' kunnen aanschouwen 
enn 'in eigen handen' kunnen nemen van monumentale overblijfselen uit het 
verleden.. Door de medewerking aan deze thesaurus raakte Scriverius gegrepen 
doorr de Romeinse oudheden, vooral door de vondsten die op vaderlandse bo-
demm werden gedaan. Het project moedigde hem aan om enige tijd nadien zijn 
eerstee eigen oudheidkundige teksten te publiceren. 

Dee thesaurus stelde Scriverius tevens in staat om een zekere antiquarische ex-
pertisee te ontwikkelen. Hij was niet alleen een enthousiaste, maar ook een kri-
tischee lezer, zo blijkt uit de aantekeningen in zijn eigen exemplaar van de In-
scriptiones.scriptiones. Gruterus' transcripties vergeleek hij op erudiete wijze steeds met va-
riantenn in andere verzamelwerken, bijvoorbeeld de eerdergenoemde thesaurus 
vann Martinus Smetius, maar ook de werken van Stephanus Winandus Pighius 
(1520-1604)) uit Kampen, die in Italië tekeningen had gemaakt van Romeinse 
inscriptiess en gebouwen; van de van zijn emblemataboek bekende Andrea Al-
ciatii  (1492-1550), die zich ook met epigrafie had beziggehouden; van de Fran-
see antiquaar en numismaat Jean-Jacques Boissard (eind 16e eeuw); van Fulvio 
Ursinii  (1529-1600), een beroemde Italiaanse numismaat; van William Camden, 
diee in zijn Britannia de in Engeland gevonden inscripties had opgetekend; en 
ookk van de om zijn vervalsingen beruchte Italiaanse inscriptieverzamelaar An-
niuss van Viterbo (ca. 1432-1502). Ook zal Scriverius de meer dan 200 pagina's 
tellendee thematische indices van Scaliger grondig hebben bestudeerd, die het 
lezerss mogelijk moesten maken gemakkelijk iets op te zoeken over bijvoorbeeld 
dee Romeinse godenwereld of de antieke ambachten, en die samen feitelijk een 
groott inhoudelijk commentaar op de inscripties leverden.y' Voorts heeft hij bij 
hett leren ontcijferen van de inscripties kunnen profiteren van de door Grute-
russ opgenomen appendix met uitleg van in de epigrafie gebruikelijke afkortingen 
enn samentrekkingen van woorden. De appendix bevatte de edüioprinceps van een 
oud,, perkamenten manuscript met de Latijnse abbreviaturen en ligaturen van 
Annaeuss Seneca en Marcus Tullius Tiro, de secretaris van Cicero die een in-
vloedrijkk systeem voor snelschrift en stenografie had ontworpen, de zogenaamde 
'Tiroonsee noten' .̂  Zelfs deze appendix nam hij kritisch onderde loep. In 1602 
schreeff  Scriverius in een brief aan de Antwerpenaar Heribert Rosweyde (1569-
1629)) dat hij de appendix in de voorafgaande dagen van begin tot eind had door-
genomen.. Daarbij was hij erachter gekomen, zo stelde hij althans zelf vast, dat 
dee door Gruterus uitgegeven tekst niet in de eerste eeuw na Christus was ge-
schreven,, zoals in de Inscriptïones werd geopperd, maar pas in de derde eeuw, 
enn dat de auteur een christen moest zijn geweest/'4 

522 Scaliger heeft dit ook zelf opgemerkt: 'ces indices, c'esi uu bon commentaire' (geciteerd in Leid se univer-

siteitsiteit 400. 71). 
533 Gruterus gaf deze codex uit onder de titel 'Notae Romanorum veterum quibus litem verbum facit Tulli i 
Tyroniss Ciceronis L.iberti, & Annaei Senecae: Erutae nunc primum e Bibliothaphiis editaeque a lano Grutero'. 
544 Scriverius aan Roswevde, [16()2| (met het incipit 'Tres praeter propter hebdomadal' sunt') Volgens Seri-
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Tenslottee raakte Scriverius bij zijn bestudering van de Inscriptiones er ook van 
doordrongenn dat de filologische en oudheidkundige methode heel goed kon 
wordenn toegepast op andere perioden dan de klassieke Oudheid. Daarop wij-
zenn zijn opmerkingen, in dezelfde brief aan Rosweyde, over de christelijke in-
scriptiess in Gruterus' Inscriptiones: 

Maarr wat ik bijna was vergeten, u zult [in de catalogus van de Frankfurter Buchmes-
se]]  het door Gruterus gepubliceerde, majestueuze boekwerk Inscriptiones zien, met de 
allervolledigstee Indices. [...] U zult ook christelijke epigrammen aan de Inscriptiones 
toegevoegdd zien, die in de Sint-Pieter en Sint-Paulus en andere basilieken te Rome 
opp de wanden en vloeren worden gelezen. Janus Gruterus heeft ze afgeschreven op 
basiss van een handgeschreven codex uit de Palts-bibliotheek. Ik vermoed dat ze al ge-
druktt zijn, hoewel ze het nauwelijks waard leken om met de overige inscripties te wor-
denn gepubliceerd, en niet zoveel waard zijn als het papier waarop ze afgedrukt wor-
den.. Ze zijn met zoveel onzuiverheden en barbarismen bezoedeld. Maar omdat ze veel 
historischee informatie bevatten, die, denken wij, nergens anders voorkomt-voorzeker 
iss het grootste deel ons onbekend - hebben wij gemeend dat ze met de andere in-
scriptiess gepubliceerd moeten worden, eerder vanwege de inhoud, dan vanwege het 
karakterr van de taal.™ 

Werdenn op de universiteit de antiquitates Scriverius nog onderwezen als bijvak 
terr verdieping van de kennis van de talen en teksten uit de Griekse en Romeinse 
Oudheid,, hier won bij Scriverius de historische interesse het van de klassieke 
filologie.. Met betrekking tot christelijke Latijnse inscripties deed hij ten over-
staann van Rosweyde dan wel de obligate mededeling dat hun Latijn betreu-
renswaardigg barbaars was, maar toch vond hij ze als historische bronnen be-
langrijkk genoeg om te worden verzameld en uitgegeven. 

Hett  debuut van 'Saxo Grammaticus' 

Enkelee jaren na de uitgave van Gruterus' thesaurus verscheen de eerste oud-
heidkundigee publicatie van Scriverius - hij was toen dertig jaar oud - over het 
vaderlandsee verleden. Het ging om een bijdrage in een handboekje getiteld Oudt 
BatavienBatavien nu ghenaemt Holland (1606), dat in Leiden werd uitgegeven door An-
driess Clouck en dat een overzicht gaf van de geschiedenis van Holland van de 

veriuss waren niet Marcus Tullius Tiro en Annaeus Seneca de auteurs van de uiteenzetting over snelschrijfkunst, 
maarr Cyprianus, bisschop van Carthago (gest. 258). Scriverius schreef Rosweydus dat hij de inhoud van de ap-
pendixx deels al kende op grond van Jacques Cujas' Observationes, waarin op basis van een gelijksoortige codex 
bepaaldee inheemse juridische formules en rechtstermen werden beschreven, en van een uitgave van Bonaventura 
Vulcaniuss over de oude Germaanse talen uit 1597. 
555 Scriverius aan Rosweyde, [1602] (met het incipit 'Tres praeter propter hebdomadae sunt'): 'Sed quod obli-
tuss pene eram videbis augusüssimum Inscriptionum volumen a Grutero publicatum cum absotutissimis Indi-
cibus.. [...] Videbis etiam InscriptionibusadjectaChristianorum epigrammata, quae in D. Petri & Pauli aliisque 
Basiliciss circa parietes & pavimenta Romae leguntur. Descripsit ea e MSto Codice bibliothecae Palatinae lanus 
Gruterus.. Edita iam spero, quanquam vix digna videbantur, quae cum reliquis Inscriptionibus ederentur, nee 
tantii  esse, quanti ea charta, in qua excuderentur. Tot maculis & barbarismis inquinata sunt. Sed quia multa his-
toricaa in se habent, quae nuspiam extare putamus (certe major pars nobis ignoratur) censuimus cum aliis eden-
da,, propter argumentum potius quam characterem sermonis.' 
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21.21. De burcht van Leiden, af-
gebeeldgebeeld in Oudt Batavien nu 
ghenaemtt Holland, 23; Ba-
taviaa illustrata, eerste pagine-
ring,ring, 231 (zie hiernaast); en in 
Beschrijvinghee van out Ba-
tavien,, eerste paginering, 33. 
KoninklijkeKoninklijke Bibliotheek Den 
Haag. Haag. 

ScanographiaScanographia 'Xurgi Lugdunenfis. 

vroegstee tijden tot en met de tij d van de oor log tegen Spanje. De uitgave was 
verzorgdd d o or Scriverius en de oorspronkel i jk u it Leuven afkomstige ede lman 
Jacobb Duym (1547-1624). Scriverius stelde het eerste tekstdeel samen, een his-
torisch-geograrischee beschrijving van Hol land getiteld 'Naerder verclaringe van 
outt Batavien', waarin hij zoals de t i te lpagina van het handboek vermeldde ant-
woordd gaf op de vraag 'Hoe, e n de in wat man ie ren, ende van wien Hol landt, 
Zeelandt,, ende Vrieslandt eerst bewoont is gheweest'.5fi In deze 'Naerder ver-
c lar inge'' s tond de topografie van het Bataafs-Romeinse Hol land centraal. Hier-
bijj  schonk Scriverius extra aandacht aan de nederzet t ings- en bewoningsge-
schiedeniss van Leiden in O u d h e id én Middeleeuwen en aan de geschiedenis 
vann het bestuur van deze stad. Het geheel was voorzien van afbeeldingen van 
inn Ho l land gevonden Romeinse o u d h e d e n. Evenals het vroegste oudhe idkun-
digee werk van Buchelius, de beschrijving van Utrecht en oud Batavia in de 'Gom-
menn tarius', was Scriverius' eerste werk dus sterk chorografisch van karakter, met 
veell  ru imte voor de geschiedenis en topografie van de eigen woonplaats. De Leid-
see ge leerde maakte van 'Naerder verclar inge van out Batavien' echter geen sys-
temat ischee beschri jving van de stad Le iden en zijn m o n u m e n t e n, aanzienli jke 

566 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 7-48. 
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familiess en regeerders, zoals Buchelius dat voor Utrecht had gedaan. De 'Naer-
derr verclaringe van out Batavien, was in de eerste plaats bedoeld als een streek-
beschrijvingg van Holland gedurende de Oudheid; Scriverius schonk zijn woon-
plaatss enige extra aandacht omdat hij Leiden, dat volgens hem reeds in Romeinse 
tekstenn voorkwam als 'Lugdunum', beschouwde als de oudste stad van het ge-
west.. Buchelius' uitgebreide relaas over Utrecht, waarin de nadruk lag op de 
religieuzee monumenten, was eigenlijk een stads- en streekbeschrijving in één, 
aangezienn de stad Utrecht gedurende de Middeleeuwen tevens de bisschops-
zetell  van de Noordelijke Nederlanden was geweest. 

Dee beide volgende tekstdelen in Oudt Batavien nu ghenaemt Holland'waren ver-
zorgdd door Duym en bestonden uit twee reeksen met portretten geïllustreer-
dee levensbeschrijvingen van, om te beginnen, alle graven van Holland vanaf de 
vroegee Middeleeuwen tot en met Filips II , en vervolgens van de landvoogden 
enn stadhouders vanaf de tijd van Filips II . In dit laatste tekstdeel verschoof het 
perspectieff  van Holland naarde Nederlanden in het algemeen."17 Duvm was een 
voormaligg kapitein in het leger van Willem van Oranje, die zich in Leiden had 
gevestigdd en daar naam had gemaakt als rederijker en toneelschrijver. Hij schreef 
onderr andere zes toneelstukken over diepte- en hoogtepunten uit de Opstand, 
zoalss de moord op Oranje en de krijgslist met het turfschip van Breda, die ge-
bundeldd werden uitgegeven in het Ghedenck-boeck uit 1606. Met deze stukken pro-
pageerdee Duym de voortzetting van de strijd tegen Spanje, juist in de jaren dat 
err een politieke en publieke discussie woedde over de wenselijkheid van het slui-
tenn van een Bestand/'" Ook in Duyms bijdragen in Oudt Batavien nu ghenaemt Hol-
landslands sprake van een sterk anti-Spaanse toonzetting. Duym liet aan het slot van 
dee levensbeschrijving van Filips II een gedicht afdrukken getiteld 'Triumph des 
doods',, waarin de Spaanse koning vergeleken werd met 'al d'hoovaerdighe Ty-
rannen'' die 'Beullen van 't Ghemoet en van 't Ghewisse' waren.'1'Voorafgaand 
aann de reeks levensbeschrijvingen van landvoogden en stadhouders schreef 
Duymm dat Filips II het toonbeeld was geweest van de tirannieke vorst, die door 
overmatigee wreedheid uiteindelijk zijn regering moest verliezen. Hij had niet 
alleenn geen respect getoond voor de vrijheden en privileges van de Nederlan-
ders,, die hij evenals 'de arme Indianen' onder het Spaanse juk had proberen 
tee brengen, maar zelfs had hij de Inquisitie ingevoerd en de hertog van Alva ge-
stuurdd 'om ons gantschelic uyt te roeyen'.6" 

Duymm nam in Oudt Batavien nu ghenaemt Holland ook de opdracht aan de Sta-
tenn van Holland voor zijn rekening.'51 Uit de opdracht blijkt dat de uitgever van 
hett Ghedenck-boeck, Hendrik Lodewijksz van Haestens, Duym had aangezet tot 
hett vervaardigen van de levensbeschrijvingen van de Hollandse graven. Van Haes-

577 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, [49]-189 ('Historie der graven van Holland, Zeeland, ende Vriesland') 
resp.. [foutieve paginanummering: 187]-329 ('Historie der gouverneurs'). 
588 Over Duym: Knuvelder, Handboek II, 93-94; Schenkeveld-Van der Dossen, Nederlandse literatuur, 245-24G; Duits, 
VanVan Bartholomeusnacht, 98-100. 
599 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 187-189. De (anonieme) dichter ondertekent met "cedo nulli' . Ook op-
genomenn in Komrij, De Nederlandse poëzie, 1202-1205. 
600 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 189-190. 
611 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, Aijr-v . 
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tenss bezat namelijk een reeks portretten van de graven, die hij graag in druk 
wildee brengen. Voorts stelde Duym in zijn opdracht het Statencollege op de hoog-
tee van zijn eigen motivatie voor het uitbrengen van Oudt Batavim. Het ging hem 
aann het hart, zo schreef hij, om te zien hoe door 'veel Chronijck ofte Histori-
schrijvers'' de vaderlandse geschiedenis werd verwaarloosd ten faveure van uit-
gebreidee beschrijvingen van gebeurtenissen in verband met de Opstand, die zich 
vaakk in vreemde landen afspeelden.''- Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, dat de 
geschiedeniss van Holland vanaf de vroegste Bataafs-Romeinse tijden behandelde, 
moestt nu in deze door Duym gesignaleerde leemte voorzien. 

Watt precies het aandeel is geweest van de bijna dertigjaar jongere Scriverius 
bijj  het initiatief voor de uitgave van Oudt Batavien nu ghenaemt Holland is niet 
duidelijk.. De mogelijke politieke motivatie van Duym, namelijk propaganda voor 
dee voortzetting van de oorlog, zal hij niet hebben gedeeld, daarvoor wijkt de 
toonzettingg van zijn eigen opdrachten in latere publicaties tenminste te veel af. 
Hijj  stond wel samen met de oude Duym op het titelblad van de uitgave vermeld 
alss auteur, zij het dat hij niet, zoals Duym, zijn eigen naam gebruikte maar het 
pseudoniemm 'Saxo Grammaticus'. Dat de beschrijving van Holland in de Bataafs-
Romeinsee tijd aan Scriverius werd toevertrouwd, wijst erop dat hij inmiddels een 
zekeree reputatie als beginnend oudheidkundige had opgebouwd, op zijn minst 
inn Leidse kring. In Oudt Batavien nu ghenaemt Holland profileerde Scriverius zich 
inn ieder geval uitdrukkelijk als oudheidkundige. Dat blijk t onder meer uit de 
uitlegg die hij gaf aan het pseudoniem Saxo Grammaticus (dat door hem was ont-
leendd aan de naam van een middeleeuwse Deense kroniekschrijver111), door mid-
dell  van de verzen: 

Mochtt men mij wellicht de titel van Historicus ontzeggen, 
zall  er ook maar iemand zijn, die mij de naam Grammaticus ontzegt?"' 

Scriveriuss kon 'Saxo' gebruiken als synoniem van 'Petrus' (aangezien in het La-
tijnn de woorden saxum en - oorspronkelijk een Grieks woord - petra dezelfde 
betekeniss - 'rots' - hadden), en in plaats van het sinds zijn studententijd ver-
trouwdee 'Scriverius' voerde hij hier 'Grammaticus' aan als een alternatieve La-
tijnsee variant op zijn familienaam 'Schrijver'. Uit de verzen blijk t dat de naam 
'Grammaticus'' bedoeld was als een zelfbewuste toespeling op Scriverius' rol als 
filoloogg en uitgever van bronnen en dus op zijn rol als oudheidkundige in plaats 
vann geschiedschrijver. Tegelijkertijd refereerde hij, door te zinspelen op de on-
bereikbaarheidd van de 'titel van Historicus', aan een in zijn tijd bekende oud-
heidkundigee bescheidenheidstopos. 

Scriverius'' 'Naerderverclaringe van out Batavien' bood inderdaad geen nar-
ratievee geschied.vr/jn/'fmg-, maar een chorografie waarin een overzicht en be-

622 Oudt Batavien nu ghrrtarmt Holland, Aijr . 
633 Saxo Grammaticus (ca. 1150-1216) beschreef in zijn kroniek (ie.sta Danorum (voor liet eerst uitgegeven in 
1576)) prehistorische rncgalietcn en grafheuvels, die hij het werk van reuzen noemde. Zie over hem Klindt-Jen-
sen,, A history, 10. Scriverius maakte notities over oud-Germaanse woorden op basis van Saxo Grammaticus' kro-
niekk in zijn aantekenboek 'Apicula', fol. 17Ir. 
644 Oudt iiatavirn nughrnaemt Holland, Aiijv : 'Historici si quis titulum mihi forte negarit, / Granmiatici nomen 
quii  neget, ecquis erit?' 



122 2 'Legendoo et scribendo' 

oordelingg van uit verschillende bronnen bijeengezochte gegevens werd gebo-
den.. In het voorwoord aan de lezer voor in de uitgave, dat hij ook had mogen 
opstellen,, schreef Scriverius dat hij, bewogen door 'een sonderlinghe liefde ende 
ijver'' voor "t gheliefde Vaderlandt', zich in zijn 'Naerder verclaringe' tot doel 
hadd gesteld 'alles soo veel als oudt Batavie, nu Hollandt ghenaemt, aengaet cor-
telickk doch duydelick ende naerder als te vooren' te verklaren. Daartoe had hij 
zoveell  mogelijk bronnen verzameld: 'alle oude als oock niewe Cronycken, ende 
anderee seker Ghedenckschriften, die my moghelick waren te becomen'. Deze 
bronnenn had hij 'met groote vlij t ende neersticheyt opghesocht ende byeen ver-
gadert,, tot nut, voordeel, ende dienste der Nacomelinghen, ende tot welbe-
haghenn des ghemeene Lands. Alles sonder arch ende list'. Scriverius verzocht 
zijnn lezers zelfs 'soo sy misschien beter bewijs hadde ofte wiste' hem daarvan me-
dedelingg te doen, met het oog op een toekomstige verbeterde en vermeerder-
dee uitgave: 'Alles wat het soude moghen zijn sal bij mijn met groote danckbaer-
heytt aenghenomen, ende ter behoorlijcke plaetse ghestelt worden'.'" 

Inn de 'Naerder verclaringe' zelf valt de grote aandacht voor de verslaglegging 
vann het onderzoek onmiddelijk in het oog. Scriverius verwees zijn lezers naar 
klassiekee en humanistische auteurs van geografieën en chorografieën: Caesars 
beschrijvingg van Gallië in het verslag van zijn veldtochten aldaar, Tacitus' Ger-
mania,mania, Ptolemaeus' Geographia, en het werk van Pomponius Mela en Strabo; van 
dee humanisten noemde hij alleen Duitse auteurs, namelijk Beatus Rhenanus' 
Germaansee geschiedenis uit 1531, Sebastiaan Munsters bekende wereldbe-
schrijvingg Cosmographia uit 1544 en Andreas Althamers commentaar op Tacitus' 
GermaniaGermania uit 1529."" Daarnaast gaf Scriverius blijk van zijn onderzoek naar ar-
cheologischee vondsten uit de Bataafs-Romeinse tijd, waarvan hij flink wat trans-
criptiess en afbeeldingen liet opnemen: behalve inscripties uit Gruterus' thesau-
russ ook een plattegrond van de fundamenten van de Brittenburg bij Katwijk aan 
Zeee en tekeningen van godenbeeldjes, aardewerk en andere zaken. Deze illu-
stratiess waren voor een deel overgenomen uit Hadrianus Junius' Batavia; een 
anderr deel was afkomstig van gezichten op de Brittenburg van onder anderen 
Abrahamm Ortelius.1'7 Een aantal afbeeldingen was nieuw. Voorts voerde Scrive-
riuss met betrekking tot de middeleeuwse geschiedenis van Leiden citaten aan 
uitt kronieken en archiefstukken; in één geval gaf hij een compleet afschrift van 
eenn oorkonde, met een beschrijving van de uiterlijke kenmerken, waaronder 
vann het zegel. Hij gaf er blijk van te hebben geïnformeerd naar de mening van 
'sommigee niet onervaren in der Stadssecreten', namelijk de Leidse stadssecre-
tarisjann van Hout, die uit hoofde van zijn functie toegang had tot de stadsar-
chieven.™ ™ 

Hett chorografische en oudheidkundige karakter van de 'Naerder verclarin-

655 Oudt Batavier!- vu ghenaemt Holland, Aiijr-v . 
666 William Camdens Britannia wordt niet genoemd in de 'Naerder verclaringe' (wel in Batavia illustmta uit 
1609),, maar uit een brief van Scriverius aan Pontanus blijkt dat hij dit werk wel kende: op 19-2-1606 leende hij 
zijnn exemplaar van Camdens boek uit aan Pontanus. 
677 Ortelius vervaardigde in 1581 een gravure van een gezicht op de Brittenburg (zie Dijkstra en Ketelaar, De 
Brittenburg,Brittenburg, tegenover p. 16). 
688 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 14-21, 23, 26-28, 33. Zie over Jan van Hout ook hoofdstuk 4, p. 161. 
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ge'' contrasteert met het karakter van de volgende tekstdelen in Oudt Batavien nu 
ghenaemtghenaemt Holland, de twee reeksen levensbeschrijvingen van Hollandse heersers 
geschrevenn door Duym. Deze reeksen waren strikt chronologisch geordend en 
richttenn de aandacht op het leven en de belangrijkste daden van de achtereen-
volgendee graven, landsheren en stadhouders. Bronvermeldingen liet Duym hier-
bijj  achterwege. Hij volstond met de opmerking in zijn opdracht aan de Staten, 
datt hij zijn gegevens had betrokken uit de 'Hollantsche Cronijck', waarmee hij 
opp de Divisiekroniek van Cornelius Aurelius doelde, en andere 'oude schriften'. 

BataviaBatavia illustrata 

Driejaarr later verscheen er opnieuw een oudheidkundige publicatie van Scri-
verius,, ditmaal bij Louis Elzevier in Leiden: zijn Batavia illustrata ('Batavia geïl-
lustreerd'69)) uit 1609. De titel was mogelijk ontleend aan de grote buitenland-
see chorografische projecten van Flavio Biondo en Konrad Celtis, hoewel Scri-
veriuss niet aan deze werken refereerde. Vergeleken met de 'Naerder verclaringe' 
inn Oudt Batavien nu ghenaemt Holland zette Scriverius met de Batavia illustrata 
eenn grote stap voorwaarts. De uitgave stond nu geheel op zijn naam. Hij pu-
bliceerdee niet langer onder een pseudoniem en hij had zelf de opdracht aan 
dee Staten van Holland en West-Friesland vervaardigd. Het boek was geheel in 
hett Latijn gesteld, zodat het een geleerd publiek in binnen- en buitenland zou 
aanspreken. . 

Watt de inhoud betrof bestond de Batavia illustrata, anders dan Biondo's Ita-
lialia  illustrata of Celtis' 'Germania illustrata', uit een bronnenboek. De volledige 
titell  van het boek gaf dit al aan: 'Batavia geïllustreerd, ofwel verschillende schrij-
verss van betere kwaliteit over het eiland der Bataven, Holland, Zeeland, (West-) 
Friesland,, het Utrechtse grondgebied en Gelre, nu voor het eerst bijeengebracht 
enn gezamenlijk uitgegeven. Uit de Studeerkamer van Petrus Scriverius'.™ In zijn 
BataviaBatavia illustrata presenteerde Scriverius een verzameling zestiende-eeuwse tek-
stenn over de geschiedenis van Holland, Zeeland, Gelre en Utrecht, afkomstig 
vann de generaties Nederlandse humanisten tot en met HadrianusJunius en van 
enkelee Italiaanse schrijvers. Een aantal van deze teksten heeft Scriverius inte-
graall  opgenomen, van andere teksten geeft hij fragmenten. Het eerste deel van 
dee Batavia illustratabevat een vrijwel complete collectie van de vroegste Latijnse 
tekstenn over het oude Batavia, voornamelijk geschreven in de eerste drie de-
cenniaa van de zestiende eeuw. Hier vinden we bijvoorbeeld de chorografische 
verhandelingenn van Cornelius Aurelius en Gerard Geldenhouwer en het bekende 
historischee commentaar van Erasmus op het spreekwoordelijke 'Auris Batava' 

699 Mede in de zin van: 'nader verklaard' (vergelijk de titel 'Naerder verclaringe van out Batavien'). 
700 Batavia illustrata, seu de Batavorum insula, Hollandia, Zelandia, Frisia, Territono Traiectensi et Gelria, scriptores 
varijvarij  notae mdioris, nunc primum collecti, simulque editi. Ex Musaeo Petri Scriverii. De term 'Musaeum' werd in deze 
tijdd gebruikt ter aanduiding van de studeerkamer annex bibliotheek, als zijnde de aan de Muzen gewijde plek 
inn het huis (de term was afgeleid van het Mouseion - Musaeum - van Alexandrië, de beroemde bibliotheek en 
onderzoeksschooll  uit de Griekse Oudheid). 
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22.22. Romeinse oudheden, afgebeeld in Batavia illustrata, eerste paginering, 188-189. Konink-
lijkelijke Bibliotheek Den Haag. 

('Bataafss oor'), maar ook twee chorografieën in briefvorm van Italiaanse hu-
manisten.711 In de kantlijn leverde Scriverius hier en daar commentaar op de door 
hemm uitgegeven teksten, want hij kon zich niet altijd vinden in alle details van 
hett relaas van de vroege humanisten. Scriverius besloot het eerste deel van de 
BataviaBatavia illustrata met een uniek overzicht van de belangrijkste archeologische 
overblijfselenn uit de tijd van de Bataven en Romeinen, voorzien van vele illu-
stratiess en een apart titelblad: 'Archief van Bataafse oudheden, omvattende de 
inscriptiess en alle oude voorwerpen in Holland, Zeeland en Gelders Nijmegen. 
Doorr de oudheidkenner Petrus Scriverius, Bataaf'.72 De Inscriptionesvan Grute-
rus,, 'aan wiens onsterfelijke weldaad het nageslacht voor altijd een allerrijkste 
thesauruss van Oudheden zal danken', had bij het samenstellen van dit ar-
cheologischee overzicht in belangrijke mate als uitgangspunt gediend, zoals de 
velee transcripties van Romeinse inscripties laten zien.73 Maar anders dan Gru-
teruss had Scriverius zich niet beperkt tot inscripties. Ook tekstloze oudheden 
kregenn een plaats in zijn overzicht. 

Deell  twee van Batavia illustrata, voorzien van een nieuwe paginering, bevat 

711 Batavia illustrata, eerste paginering, 1-167. 

722 Batavia illustrata, eerste paginering, [169]-232, aldaar [169]: 'Antiquitatum Batavicarum Tabularium, Hol-

landiae,, Zelandiaeque, ac Noviomagi Gelrici inscriptiones monumentaque antiqua repraesentans omnia. Ar-

chiotaa Petro Scriverio, Batavo'. Ook wordt vermeld 'Anno MDCIX' . 

733 Batavia illustrata, eerste paginering, 183: 'Iano Grutero [...], cujus immortali beneficio locupletissimum An-

tiquitatumm thesaurum perpetuo est debitura posteritas'. 
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fragmentenn van verschillende geschiedwerken uit met name de eerste helft van 
dee zestiende eeuw die betrekking hadden op de middeleeuwse geschiedenis van 
hett graafschap Holland. Ook de eerste tekst in dit tweede deel, voorzien van 
eenn apart titelblad met als opschrift 'De portretten en geschiedenissen van de 
zeerr doorluchtige graven van Holland en Zeeland en heren van Friesland', is 
niett geschreven door Scriverius zélf, zoals gewoonlijk wordt verondersteld, maar 
betreftt weer een bronneneditie.7' De levensbeschrijvingen van de achtereen-
volgendee Hollandse graven blijken bij nadere beschouwing namelijk telkens door 
Scriveriuss overgenomen uit een geschiedwerkje over de Hollandse graven van 
Hadrianuss Barlandus uit de jaren 1519-1520, en wel uit de heruitgave uit 1584 
diee was verzorgd door Janus Dousa." Scriverius volgde deze tekst, met inbegrip 
vann de marginalia van Dousa, vrijwel letterlijk, hoewel hij interpunctie en spel-
lingg aanpaste en de vrijheid nam om hier en daar een woordje weg te laten of 
toee te voegen, voornamelijk om de genealogie van de graven of de chronolo-
giee van de gebeurtenissen te verduidelijken.™ Op de gravenbiografieën uit Bar-
landuss liet Scriverius, evenals in de editie uit 1584, steeds een bijpassend frag-
mentt uit de Vlaamse kroniek van Jacobus Meyerus (1491-1552) uit 1538 volgen, 
somss aangevuld met fragmenten uit nog enkele andere bronnen.77 Hij besloot 
hett tweede deel van Batavia illustrata met nóg een serie fragmenten uit Barlandus, 
Meyeruss en andere auteurs, onder de kop 'Geschiedenis van Holland en Zee-
land'.7""  In de delen drie en vier kwam tenslotte het middeleeuwse verleden van 
dee aan Holland grenzende gewesten aan de orde. Deel drie bevatte twee over-
zichtenn van de opeenvolgende Utrechtse bisschoppen, opgesteld door Barlan-
duss en Geldenhouwer, en enkele andere zestiende-eeuwse teksten over het mid-
deleeuwsee Utrecht.79 En in deel vier presenteerde Scriverius een editie van het 
CompendiumchroniciCompendiumchronici Geldrici ('Samenvattingvan een Gelderse kroniek') van Hen-

744 Batavia illustrata, tweede paginering, [ I]-I56, aldaar [1]: 'Illustrissimorum Hollandiae Zelandiaeque Co-
mitumm ac Dominorum Frisiae iranes el histaiïac'. Het auteurschap van dit tekstdeel wordt aan Scriverius toe-
geschrevenn door onder anderen Kampinga, Opvattingen, xxix; Tuynman, 'Petrus Scriverius', 21; Haitsma Mu-
iier,, Repertorium, nr. 436b. 
755 Dat Scriverius in Batavia illustrata de heruitgave (Barlandus, Hollandiae romitum historia) uit 1584 als basis 
voorr zijn teksteditie gebruikte blijkt uit de overname van Dousa's aanvullingen en marginalia en uit de woord-
keu/ee in de tekst: bijvoorbeeld in de levensbeschrijving van graaf Dirk III heeft Scriverius net als in de 1584-edi-
tiee 'multis diebus arsit in earegione stella crinita' en 'Florentium minorem filiii m praefëcissel'; de editie uit 1.520 
(Barlandus,, LibMi tres) heeft 'multis diebus fuhil..." respectievelijk 'Florentium iutiiorem ...'. De Barlandus-uitgave 
uitt 1584 wordt vermeld in de veilingcatalogus van Scriverius' bibliotheek liibïiatheca Scrivrriana, onder Histori-
cii  in Folio, nr.234 (een exemplaar van de oorspronkelijke uitgave uit 1519 of 1520 is daarin niet te vinden). De 
onduidelijkheidd over het auteurschap komt voort uit het feit dat Scriverius in de tekst /elf Barlandus niet als 
auteurr van de gravenbiografieën heeft vermeld, en wordt nog eens vergroot doordat hij geen onderscheid heeft 
aangebrachtt tussen zijn eigen annotaties, de originele tekst en marginalia van Barlandus, en de aanvullingen 
enn marginalia van Dousa. Het is niet zo dat Scriverius willens en wetens een onterecht auteurschap heeft ge-
suggereerd,, want in zijn inhoudsopgave bij Batavia Illustrata stelt hij duidelijk dat hij zijn reeks gravenbiogra-
fieënn heeft samengesteld op basis van Barlandus en andere schrijvers. 
766 Zie voor een voorbeeld van Scriverius' Barlandus-editie in Batavia illustrata: Bijlage 1. 
777 De levensbeschrijving van Filips II (II I bij Scriverius), die uiteraard ontbrak in Barlandus' en Meyerus' werk, 
heeftt Scriverius overgenomen uit Marchantius, Flandria en is door hemzelf aangevuld met een bericht over Fi-
lips'' overlijden. 
788 Batavia illustrata, tweede paginering, 157-184, aldaar 157: 'Hollandiae Zelandiaeque historia'. 
799 Batavia illustrata, derde paginering, [ 1 ]-5b. 
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ICONESS 'COMXTYM ET 23.23. Portret van graaf Dirk I 
(9161-9391)(9161-9391) in Batavia illu-
strate,, tweede paginering, 4. 
KoninklijkeKoninklijke Bibliotheek Den 
Haag. Haag. 

'Primus'Primus ego 'BataV.egentü Comes,ortus abalto 
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ricuss Aquilius uit Arnhem, een tijdgenoot van Hadrianus Junius, voorzien van 
zijnn eigen oudheidkundige commentaar in een notenapparaat.80 

Mett de Batavia illustrala kregen Scriverius' lezers voor het eerst de beschik-
kingg over een uitgebreide collectie humanistische literatuur over het Bataafs-
Romeinsee en middeleeuwse vaderlandse verleden. All e door Scriverius opge-
nomenn teksten waren al eens eerder uitgegeven, maar een aantal daarvan zal 
aann het begin van de zeventiende eeuw niet langer of zeer moeilijk verkrijgbaar 
zijnn geweest. Ook konden deze teksten, nu ze in de Batavia illustrata voor het 
eerstt naast elkaar werden gepubliceerd, op gemakkelijke wijze met elkaar ver-
gelekenn en onderling gecontroleerd worden. De teksten over het oude Batavia 
konn men nu bovendien goed aamiillen en controleren aan de hand van het over-

800 Batavia illustrata, vierde paginering, [l]-40, met op [1] een apart titelblad ('Chronici Gelriae compendi-
um')) voorzien van het jaar 1609. 

http://morspotu.it
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24.24. Portret van graaf Dirk II 
(939?-988)(939?-988) in Batavia illu-
strata,, tweede paginering, 6. 
KoninklijkeKoninklijke Bibliotheek Den 
Haag. Haag. 

I C O N E88 COMITV M ET 

"Virtutu"Virtutu patrucjatrij quoque nomims h&res 
MarteMarte meodarus,njtfuit illejui. 

JdemJdem boflis Vrifius ^fic  rviBona. a-'trique: 
H<tcH<tc blanda, imperils invidus die meis. 

éMoxéMox etiamflammis monument a abfitmpta paternis 
éMéM ambus aterno marmore refiitui, 

"Bisgeslis"Bisgeslis marlor  teftis mihifama,tueri 
MeMe necfceptrAm«gis, nee potuife patrem: 

THEO. . 

zichtt van archeologische bronnen. Een en ander werd tenslotte ook nog eens 
opgeluisterdd door vele illustraties: een complete portrettenreeks van de Hol-
landsee graven, en afbeeldingen van een groot aantal Bataaf s-Romeinse bo-
demvondsten.. Met dit alles zette Scriverius' Batavia illuslrata eerdere, beperk-
terr opgezette tekstboeken met gemak in de schaduw. In de verzameluitgave uit 
15866 van de Leidse hoogleraar en handschriftenverzamelaar Bonaventura Vul-
caniuss (1538-1614) waren bijvoorbeeld de handschriften van Aurelius uitgegeven, 
samenn met een fragment uit Geldenhouwers Historia Batavica ('Bataafse ge-
schiedenis')) uit 1530; Scriverius publiceerde in Batavia illustrata echter de hele 
HistoriaHistoria Batavica, en bovendien drukte hij óók verschillende andere teksten van 
Geldenhouwerr af, aangevuld met verhandelingen van overige Noord-Neder-
landsee én Italiaanse humanisten over de oude Bataven.81 

811 Zie over Vulcanius' editie Tilmans, Aurelius, 121 e.v.. 
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Dankzijj  de Batavia illustrata vestigde Scriverius zijn naam in de Nederlandse 
geleerdenwereldd van zijn tijd, zo blijk t uit zijn briefwisseling. Tot 1609 corre-
spondeerdee Scriverius nog voornamelijk met kennissen uit zijn schooljaren en 
studietijd:: Johannes Meursius, Theodorus Schrevelius, Daniël Heinsius, Johannes 
Pontanuss en ook Hugo de Groot. Daarnaast correspondeerde hij in deze vroe-
gee jaren met Janus Gruterus en een aantal Duitse geleerden, kennissen waar-
schijnlijkk van de laatste. Na 1609 veranderde deze situatie. Dan vinden we voor 
hett eerst brieven van en aan Buchelius en de oude Ubbo Emmius in Gronin-
gen.. Emmius was op het moment dat Scriverius zijn Batavia illustrata publiceerde 
dee enige nog levende vertegenwoordiger van een oudere generatie van be-
langrijkee Nederlandse geschiedkundigen. Sinds 1604 was er onder de onder-
zoekerss van het Hollandse verleden geen geschiedkundige van het kaliber van 
Dousa,, de invloedrijkste beschrijver en onderzoeker van de Hollandse Oudheid 
enn Middeleeuwen van de generatie vóór Scriverius, meer in leven; in het Gel-
dersee onderzoek had Paullus Meruia een tijdlang de toon aangegeven, maar ook 
hijhij  was inmiddels overleden en het zou nog geruime tijd duren voordat Pon-
tanuss de fakkel van Meruia overnam. Scriverius heeft zichzelf waarschijnlijk bij 
Emmiuss geïntroduceerd door hem een presentexemplaar van de Batavia illu-
stratastrata op te sturen. De eerstbewaarde brief van Emmius aan Scriverius dateert 
uitt februari 1610. In dit schrijven lichtte hij Scriverius desgevraagd in over zijn 
eigenn geleerde bezigheden op dat moment, hetgeen erop wijst dat hij nog maar 
sindss kort met de Leidenaar correspondeerde.s- Aan Buchelius heeft Scriverius 
eenn presentexemplaar van zijn Batavia illustrata doen toekomen met een hand-
geschreven,, plechtige inscriptie op het titelblad: 'Aan de hooggeachte en zeer 
rechtschapenn heer, de Heer Arnoldus Buchelius, rechtsgeleerde, wijdt Petrus 
Scriveriuss dit plengoffer van vriendschap en draagt het op, gaarne en welver-
diend.'ww Deze schenking luidde een levenslange oudheidkundige correspon-
dentiee in tussen beide geleerden. In 1610 vroeg Buchelius of de elf jaar jonge-
ree Scriverius eens wilde schrijven waar hij mee bezig was; zelf gaf hij aan dat hij 
zichh de laatste tijd zeer had geërgerd aan het werk van Bernardus Furmerius 
enn diens voornemen Heda uit te geven, en dat hij druk bezig was zijn versprei-
dee aantekeningen over schilders te ordenen.*' Enkele jaren later zou Buchelius, 

822 Emmius aan Scriverius, 15-2-1 610. In deze brief dankte Emmius Scriverius 'rursunf ('opnieuw') voor ten 
geschenkee gegeven boeken ('rursum' wijst erop. dat Emmius eerder al eens een-tegenwoordig niet meer voor-
handenn - brief aan Scriverius bad geschreven). Om welke boeken het ging. wordt uit deze brief niet duidelijk, 
l i tt een latere brief blijkt wel dat Emmius ooit een Batavia illustrata van Scriverius cadeau heeft gekregen: Em-
miuss aan Scriverius, 18-6-[ 1614]. Waarschijnlijk was dat hij deze gelegenheid of hij de door Emmius gememo-
reerdee eerdere schenking. In ieder geval staat vast dat Scriverius in 1612 zijn zojuist verschenen Besrhrijvinghe 
vanvan out Batavien (over deze uitgave op p. 1 SU-139 meer) dadelijk naar Emmius opstuurde, want dit wordt op-
gemerktt in Scriverius aan Emmius, 12-6-1614. 
833 'Ornatissimo & integerrimo viro. D. Arnoklo Buchelio I.C. Amicitiae libamentum Petrus Scriverius 
lub.mer.d.d.',, in het exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1998 D 14. 
844 Buchelius aan Scriverius, 17-9-1610. Buchelius' aantekeningen over schilders zijn later apart uitgegeven: 
Buchelius,, 'Res picUrriae'. Uit de eerste bewaarde brief gewisseld tussen Buchelius en Scriverius (Buchelius aan 
Scriverius,, 11-2-1610) blijkt dat Buchelius toen op verzoek van Scriverius een boek aan Theodorus Dousa in Utrecht 
moestt bezorgen; waarschijnlijk ging liet om de Batavia illustrata, waarvan een exemplaar met handgeschreven 
inscriptiee van Scriverius aan Theodorus Dousa is bewaard gebleven (exemplaar Universiteitsbibliotheek Am-
sterdam,, O 74-1). 
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tijdenss een bezoekje aan Leiden, zijn waardering voor Scriverius' antiquarische 
verdienstenn tot uitdrukking brengen in een lofdicht voor diens album amicorum: 

U,, die uw afkomst glans verleent met uw geschriften, en die roem verdient 
doorr te Schrijven, (u die - nomen est omen - uw naam aan het schrijven ontleent) 

enn die de ware woonplaatsen der Bataven vanaf de oorsprong aanwijst; 
doorr de Graven en de adel terug te geven aan de Bataven 

zall  een niet valse Fama u hemelhoog verheffen 
enn heel het nageslacht der Bataven zal naar u opzien. 

Ja,, blijvende monumenten zullen de nakomelingen voor u oprichten, 
aann wie u vernuftig de vroege voorvaderen teruggeeft."̂ 

Eenjaarr later mocht Scriverius het vriendenalbum van Buchelius met een ge-
dichtt opluisteren.̂ 

Ookk van overheidswege ondervond de Batavia illustrata erkenning. In de hoop 
eenn officiële approbatie en financiële tegenprestatie te verkrijgen, had Scrive-
riuss het boek als bewijs van zijn ijver en bevlogenheid — zoals hij zelf schreef-
opgedragenn aan de gewestelijke Staten, door hem in de drukproef van zijn op-
drachtt nog de 'doorluchtige Staten van Batavia' genoemd. In overige exemplaren 
vann de Batavia illustrata is dit veranderd in de 'doorluchtige en verheven Sta-
tenn van Holland en West-Friesland, vaderen des vaderlands'/7 Scriverius schreef 
voortss dat hij zijn verzamelwerk aan geen andere instantie beter kon opdragen 
dann aan deze Staten. Ook stuurde hij Johan van Oldenbarnevelt, de landsad-
vocaatt en chartermeester van Holland, een presentexemplaar met een plech-
tigee handgeschreven inscriptie.88 In de sereen getoonzette opdracht had Scri-
veriuss geschreven dat hij de Batavia illustrata liet verschijnen ter gelegenheid 
vann de sluiting van het Twaalfjarig Bestand met Spanje door Holland 'en de ove-

855 Scriverius' album bevindt /.ieli in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, ms. 133 M 5; tol. 145r bevat Bu-
chelius'' bijdrage, ondertekend te Leiden, d.d. 15-6-1615: 'Qui genus illustras scriptis, famamque mereris / Sciï-
bendo,, a scriptis nomen ut omen habens, / Et veias Batavüm monstras ab origine sedes; / Kestituens Comités 
ett proceres Batavis / Te non vana Feret coeli super aethera fama, / suspit ietque omnis posteritas Batavüm. / 
Quinn mansura tibi statuent monumenta nepotes, / Quels reddis priscos ingeniosus avos.' 
866 Buchelius' album betreft het jongere exemplaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden, LTK 902; op fok 
40rr Scriverius' bijdrage, ondertekend in Leiden, d.d. 15-5-1616. 
877 Batavia illustrata, exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1998 D 14 (hierna T'BA'), (*)2r-(*)4r , 
aldaarr (*)2r (aanhef opdracht): 'Illustribus ac vete Magnibcis Hollandiae et Westfrisiae Ordinibus, Patriae Fa-
tribus,, Petrus Scriverius L.M, dedicat consecratque' ('Petrus Scriverius draagt dit boek op en wijdt het gaarne 
enn met reden aan de doorluchtige en verheven Staten van Hollanden West-Friesland, vaderen des vaderlands). 
Hett exemplaar Universiteitsbibliotheek Leiden, 1153 B 16 (hierna 'UBL'), (*)2r heeft een andere aanhef: 'Il -
lustribuss Bataviae Ordinibus Petrus Scriverius dedicat consecratque' ('Petrus Scriverius draagt dit boek op en 
wijdtt hei aan de doorluchtige Staten van Batavia'). Het UBL-exemplaar moet een eerste versie annex drukproef 
vann Batavia illustrata betreffen. De volgordee van de verschillende tekstdelen in dit exemplaar klopt niet qua pa-
ginanummeringg en het exemplaar bevat handgeschreven correcties van Scriverius /elf. Niet alleen de aanhef, 
ookk de tekst van de opdracht verschilt enigszins ten opzichte van die van het LTBA exemplaar. Zo staat in bet 
UBLL exemplaar archijs riviris  terwijl in het UBA exemplaar staat arrhivis; dat zal een verbetering zijn van een 
zetfoutt in het UBL exemplaar. Verder vallen enkele verschillen in de vermelding van overheidsinstanties op, 
hetgeenn mogelijk kan zijn aangebracht op verzoek van de Staten van Holland, aan wie Scriverius naar alle waar-
schijnlijkheidd de eerste versie van zijn opdracht (clie in het UBL exemplaar) heeft laten zien. Zie hierna voor 
dergelijkee variërende passages in de opdrachttekst. 
888 Exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, O 68-3, met handgeschreven inscriptie van Scriverius op 
dee titelpagina. 
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rigee verenigde Provinciën'.*1 Hij raadde de leden van het Statencollege aan om, 
nuu met het Bestand een periode van vrede en rust was aangebroken, zich niet 
alleenn in de ernstiger zorgen van het landsbestuur, maar ook in de vaderland-
see geschiedenis te verdiepen. Kennis van de geschiedenis strekte immers tot le-
ringg en vermaak, aldus Scriverius, en was met name voor landsbestuurders bij-
zonderr nuttig. Dit was een uit de opdrachten van humanistische h\'storiae over-
bekendee formulering, die hier door Scriverius werd aangegrepen om zijn bron-
nenverzamelingg bij de regenten aan te bevelen. Daarbij merkte hij op dat hij 
dee Staten en zijn vaderland ook wel met een ander, historisch werk ('alio opere 
Historico')) van dienst had kunnen zijn, ware het niet dat hij van mening was 
datt aan een dergelijk geschiedwerk eerst de bronnenverzameling ('haec vario-
rumm Auctorum Collectanea') in Batavia Must rata vooraf diende te gaan."" 

Opp verschillende manieren liet Scriverius in de opdracht doorschemeren dat 
zijnn boek met name het Hollandse verleden, samen met dat van West-Friesland 
enn Zeeland, tot onderwerp had, en niet zozeer de geschiedenis van Gelre en 
Utrecht,, al werden ook deze provincies vermeld in de boektitel. Zo merkte Scri-
veriuss in de opdracht op dat hij in Batavia illustrata de bronnen voor 'Batavia 
enn de graven van Holland' had bijeengebracht; in de drukproef stond overigens 
nogg 'Batavia en de graven van Holland en Zeeland'.Ml Scriverius had in Batavia 
illustrataillustrata tevens teksten over Gelre en Utrecht opgenomen omdat studies over 
hett oude Batavia nu eenmaal ook deze gewesten raakten, en omdat de mid-
deleeuwsee geschiedenis van de Hollandse graven sterk verweven was met die van 
naburigee heersers, de Utrechtse bisschoppen en de Gelderse graven en herto-
gen.HJJ In zijn opdracht herhaalde Scriverius nog eens dat hij zijn bronnenver-
zamelingg graag wenste aan te bieden aan de Staten van 'het oude Batavia, dat 
will  zeggen uw Holland en West-Friesland' - ook in dit geval stond in de druk-
proeff  nog 'uw Holland en Zeeland' - 'en de omliggende plaatsen'."1 Met 'om-
liggendee plaatsen' doelde hij dan op Gelre en Utrecht. Zeeland was weliswaar 
eenn zelfstandig gewest, maar was sinds de Middeleeuwen zeer nauw met Hol-
landd verbonden en had tijdens de Republiek geen eigen stadhouder of gewes-
telijkk gerechtshof. De historische verbondenheid van Holland en Zeeland was 

899 Batavia illustrata, exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1998 D 14, (*)2v: 'reliquaeque confoe-
dcrataee Provinciae'; in het exemplaar Universiteitsbibliotheek Leiden, 1153 B 16. (*)2v lezen we dat het Be-
standd met Spanje was gesloten door Holland, zónder vermelding van de overige provincies. 
900 Batavia illustrata, (*)4r. 
911 Batavia illustrata, exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1998 D 14, (*)2r: '[...] haec de Batavia 
&&  Hollandiae Gomitibus collegi' ( i k heb deze zaken over Batavia en over de Graven van Holland verzameld); 
inn het exemplaar Universiteitsbibliotheek Leiden, 1153 B 16 lezen we: '[...] haec de Batavia & Hollandiae Ze-
landiaecpiee Gomitibus collegi' ('ik heb de/e zaken over Batavia en over de Graven van Holland en Zeeland ver-
zameld"). . 
922 Scriverius*  aantekenboek 'Chronicon Geldriae P. Scriverii elogia Gom. Hollandiae' (Herzog August Biblio-
thekk te Wolfenbüttel, 1 17 Extravagantes) bevat aantekeningen die in verband staan met in Batavia illustrata uit-
gegevenn teksten over met name Gelre (de aantekeningen dateren van na de uitgave in 1609). Uit deze aante-
keningenn blijk t duidelijk dat Scriverius' 'Gelderse' belangstelling vooral was gericht op de verwevenheid van 
dee dynastieke, territoriale en politieke geschiedenis van Gelre en Holland. 
933 Batavia illustrata, exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1998 D 14, (*)2v: 'Bataviam veterem, id 
estt vest ram Hollandiam West-Frisiamque & circumvicina loca'; in het exemplaar Universiteitsbibliotheek Lei-
den,, 1153 B 16 lezen we: 'vestram Hollandiam Zelandiamque & circumvicina loca'. 
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voorr Scriverius reden om zich in de drukproef van zijn opdracht te richten tot 
dee Staten van beide gewesten. Waarschijnlijk achtten de Hollandse Staten het 
echterr onwenselijk dat ook Zeeland vermeld werd in de aan dit college gerichte 
boekdedicaties,, en wensten zij daarentegen West-Friesland, dat deel van het ge-
westt was maar sinds 1576 een eigen college van Gedeputeerde Staten'4 had, juist 
well  apart vermeld te zien. Dit blijk t tenminste duidelijk uit een soortgelijke en 
beterr gedocumenteerde kwestie rond de opdracht van Scriverius' Principes Hol-
landiae,landiae, et Westfrisiae in 1651.w 

Dee herziene dedicatie van Batavia illustrata had uiteindelijk succes, want nog 
inn het jaar 1609 vereerden de Staten van Holland Scriverius voor diens boek met 
eenn vergulde kop ter waarde van 250 gulden, die het wapen van Holland droeg.1* 
Dee Staten hadden ook kunnen volstaan met een geldbedrag bij wijze van tege-
moetkomingg in de door Scriverius gemaakte kosten. In plaats van een derge-
lijk ee zakelijke afsluiting van de dedicatie verkozen zij echter de toekenning van 
eenn tastbaar bewijs van hun waardering. Zo konden zij de dedicatie van de Ba-
taviatavia illustrata, welk boek Scriverius aan het Statencollege had gepresenteerd 
alss bewijs van zijn vaderlandsliefde, op passende wijze vergelden. Daarmee was 
dee toegekende kop een bijzonder prestigieuze beloning, die Scriverius beslist 
tott eer strekte.97 

Tweee jaar na het verschijnen van Batavia illustrata liet Scriverius bij Elzevier 
nogg eens een herziene editie van dit werk uitgeven, nu getiteld Inferioris Germaniae 
ProvinciarumProvinciarum Unitarum antiquitates ( 'Oudheden van de Verenigde Provinciën van 
dee Nederlanden'). Afgezien van de enigszins gewijzigde opdracht aan - nog 
steeds-- de Staten van Holland, bestond de herziening voornamelijk uit de toe-
voegingg van een lange tekst over de geografie van het oude Batavia van Philip-
puss Cluverius (1580-1623), een aan de Leidse universiteit verbonden geleerde. 
Hierdoorr werd het chorografische gedeelte van de Batavia illustrata nog verder 
versterkt,, en ditmaal ook van kaarten voorzien, want Scriverius liet de bij Clu-
verius'' tekst behorende plattegronden van het Nederlandse gebied tijdens de 
Oudheidd in zijn nieuwe editie afdrukken.iW Na Cluverius' tekst volgde de oude 
inhoudd van Batavia illustrata. 

944 Gedeputeerde Staten (in Holland 'Gecommitteerde Raden' genoemd) droegen zorg voor het dagelijks be-
stuurr van het gewest. 
955 Zie daarover p. 147-150 en Langereis, 'Petrus Scriverius' monument', 206. 
966 Gmrmale index W (1770) O.R. 251, dd. 11-10-1609; Verkruijsse, 'Holland "gedediceerd"', 238. 
977 De uitkering van een geldbedrag was veel gebruikelijker. In 1601 was Janus Dousa senior een vergelijkba-
ree eer te beurt gevallen, toen deze de opdracht van zijn Bataviae HoUandiaeque annates aan de Staten van Hol-
landd door dit college beloond zag met een gouden ketting met medaille ter waaide van 600 pond (daarover 
Vermaseren,, 'De werkzaamheid', 66, die opmerkt dat gouden kettingen uitsluitend werden geschonken aan lie-
denn die zich op meer dan gewone wijze voor het gewest verdienstelijk hadden gemaakt). En in 1642 zou I'.C. 
Hooftt een even opvallend eerbetoon worden gedaan, toen de stadhouder hem een zilveren kan en schotel schonk 
aiss dank voor de Neederlandsche histoorien (daarover Meijer Drees,' 16 januari 1643'). Zie over de symbolische be-
tekeniss van dergelijke beloningen bijvoorbeeld Kom ter. Het geschenk. 
988 Ten overstaan van de lezers deed Scriverius in deze uitgave zijn beklag dat de drukker op eigen gezag één 
vann tie vier door hem geselecteerde kaarten niet had opgenomen, en merkte hij op: 'De lezing van geografi-
schee boeken zónder kaarten erbij te halen, zet immers weinig zoden aan de dijk' ( 'Quippe sine tabularum ad-
hibitione,, geographicorum librorum lectio parum prodest'), Inferioris Germaniae, ):():(2v. 
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Dee nieuwe Divisiekroniek 

Scriveriuss maakte een vliegende start in zijn eerste jaren als oudheidkundig pu-
blicist.. In 1612 verscheen er alweer een volgend boek: een herziening van de 
uitgavee Oudt Batavien nu ghenaemt Holland uit 1606, met als nieuwe titel Be-
schrijvingheschrijvinghe van out Batavien, met de antiquiteiten vandien en in omvang bijna ver-
dubbeld.. In de herziene uitgave was behalve de enigszins gewijzigde chorografie 
overr het oude Batavia, ditmaal met de langere titel 'Naerder verclaringe van out 
Batavienn nu ghenaemt Hollandt',w nu ook de reeks levensbeschrijvingen van 
dee Hollandse graven door Scriverius samengesteld en niet langer door Jacob 
Duym.. Deze reeks was voorzien van portretten van alle graven en droeg de ti-
tell  'Afkomst en historie der edele graven van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, 
vann d'eerste tot de laetste toe'. ""Voorafgaand aan dit alles liet Scriverius bij wij-
zee van motto enige verzen van Melis Stoke afdrukken, waarin de Rijmkroniek-
schrijverr al rond 1300 had opgeroepen tot meer aandacht voor de vaderland-
see geschiedenis."" Achter Scriverius' teksten volgde Duyms serie levensbe-
schrijvingenn van de landvoogden en stadhouders vanaf de tijd van Filips II , met 
eenn nieuwe paginanummering en een apart titelblad waarop het auteurschap 
vann Duym werd vermeld ('D.I.I.D.': DoorlonkerlacobDuym) en nogmaals de uit-
geverr en het jaar van uitgave.1'12 Op de titelpagina voorin de uitgave van het door 
Scriveriuss verzorgde deel prijkte alleen zijn eigen naam, zij het verstopt in een 
woordgrapjee ('bij een nieuwe vaderlands lievende Schrijvernieuwelickx uytge-
geven').. Anders dan in de uitgave van 1606, waarin Scriverius en Duym samen 
opp één titelblad stonden en beider bijdragen waren doorgenummerd, werden 
inn deze herziene uitgave hun bijdragen dus strikt gescheiden gepresenteerd. De 
tekstt van Duym werd met andere woorden door de uitgever bijgebonden. Dat 
blijk tt ook uit het ontbreken van een verwijzing naar Duym aan het slot van Scri-
verius'' 'Afkomst en historie der edele graven', terwijl de lezers van de editie uit 
16066 aan het slot van Scriverius' 'Naerder verclaringe' nog waren doorverwe-
zenn naar Duyms tekst met de woorden 'gaet en vermaeckt u met het naervol-
gende'.'"11 In zijn 'Afkomst en historie der edele graven' besloot Scriverius het 
levenn van de laatste Hollandse graaf, Filips II , met de opmerking dat na Filips' 
vertrekk naar Spanje onrusten waren onstaan, 'hier alle te lanc om te verhalen, 
endee men vindt daer van besonder Boecken beschreven, tot de wekken ick den 
curieusenn leser sende: want het ons voornemen niet en is die oorloghen van die 
tijdenn hier bij te voeghen'. Dit werd gevolgd door een groot 'FINIS'.HM 

Dee reeks levensbeschrijvingen in 'Afkomst en historie der edele graven' be-
stondd uiteen door Scriverius vervaardigde bewerking van de tekst van de 'groote 
Hollandschee Chronyck': de Divisiekroniek van Aurelius, die in 1517 anoniem was 

999 Beschrifvinghe van out Batavien, eerste paginering, f 1 ]-63. 
1000 Besrhnjvinghe van out Batavien, eerste paginering, [ft5]-608. 
1011 Scriverius citeerde de verzen Rijmkroniek I 15-22 (ook geciteerd in Burgers, De Rijmkroniek, 235). 
1022 Beschnp'inghe van uut Batavien, tweede paginering. [1]-213 ('Corte historische beschrijvinghe der Neder-
landscherr oorlogen'). 
1033 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 48. 
1044 Besrhnjvinghe van out Batavien, eerste paginering, (Ï07-60H. 
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verschenenn en waarvan men lange tijd de auteur niet kende. In de zestiende 
enn zeventiende eeuw was de Divisiekroniek het meest gelezen werk over de Hol-
landsee geschiedenis; het werk verving in dit opzicht Beka's kroniek, die vóór 1517 
hett geschiedbeeld had bepaald en die door Buchelius werd uitgegeven. Een uit-
treksell  uit de Divisiekroniek fungeerde zelfs eeuwenlang als schoolboek.105 Scri-
veriuss gaf de tekst van de Divisiekroniek in 1612 opnieuw uit in de vorm van een 
verkortee en kritische bewerking. Daartoe nam hij de tekstdelen over die be-
trekkingg hadden op de levens van alle achtereenvolgende Hollandse graven. 
Dezee stukken tekst paste hij qua spelling en interpunctie aan eigentijdse eisen 
aan.. Hij veranderde de volgorde van de gegevens en vulde de teksten hier en 
daarr aan met verduidelijkende opmerkingen, maar kortte ze verder vooral in, 
waarbijj  grote delen geheel werden weggelaten wanneer hij vond dat de auteur 
vann de Divisiekroniek te uitvoerig was, onzin uitkraamde of teveel van de Hollandse 
gravenn afdwaalde, zoals in de hoofdstukken over de 'pausen- en keizerslinies' 
off  over de bisschoppen van het Sticht Utrecht.106 De op deze manier grondig 
bewerktee levensbeschrijvingen uit de Divisiekroniek werden bovendien steeds ge-
volgdd door kritische 'aenteyckeninghen' van Scriverius, die als het ware fun-
geerdenn als eindnoten, vergelijkbaar met Buchelius' annotatie bij de kronieken 
vann Beka en Heda.107 In deze 'aenteyckeninghen' vergeleek Scriverius de be-
richtenn in de Divisiekroniek over de Hollandse graven met andere humanistische 
enn middeleeuwse geschiedwerken en met archiefstukken. Hij wees de passages 
aann waarin de auteur van de Divisiekroniek het volgens hem bij het verkeerde eind 
hadd en bracht daarbij tevens, indien mogelijk, betrouwbaarder bronnen naar 
voren.. De grote aandacht voor gegevens uit middeleeuwse annalen, kronieken 
enn documenten in de 'aenteyckeninghen' is opvallend, vooral omdat deze bron-
nenn in de Batavia illustrata nog helemaal niet waren opgenomen. 

Dee grote bekendheid van de verhalen in de Divisiekroniek was de reden voor 
Scriveriuss om juist deze kroniek, 'die int licht [lees: uitgegeven] is en van ye-
derr ghelesen wort' zoals hij zelf opmerkte, te bewerken en te becommentarië-
ren,, 'niet om dat ick 't al goet vinde, of daer mede mijn behelpe: maer op dat 
ickk den jonstighen Lesers en goeden Patriooten ten dienst mijn ghevoelen daer 
off  soude verclaeren. Want ick voorwaer altijt groote lust ende begeerte ghehadt 
hebbee om [...] den rechten waerheyt te weten.'108 Scriverius stelde in zijn 'Voor-
redenn aen den Vaderlandts-lievenden Leser' dat hij deze populaire kroniek ui-
termatee onbetrouwbaar achtte.109 De reden daarvoor was dat de Divisiekroniek de 
helee laatmiddeleeuwse geschiedschrijving samenvatte, terwijl de veertiende- en 
vijftiende-eeuwsee kroniekschrijvers volgens Scriverius kritiekloos allerlei oude 
fabelss en legenden hadden overgenomen en naar eigen goeddunken verder had-
denn uitgewerkt. Als voorbeeld noemde hij verhalen over de Trojaanse afstam-

1055 Zie over de invloed van de Divisiekroniek en van dit schoolboek: Tilmans, Aurelius, 167-182. 
1066 Zie voor een voorbeeld van de bewerking van de Divisiekroniek in Beschrijvinghe van out Batavien: Bijlage 2. 
1077 De 'aenteyckeninghen' waren wel genummerd, maar de nummers kwamen niet terug in de hoofdtekst. 
Dee koppeling van de annotatie aan een bepaalde passage in de hoofdtekst geschiedde door de beginwoorden 
vann de desbetreffende passage weer te geven in de annotatie. 
1088 Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 86. 
1099 Beschrijvinghe van out Batavien, .*.2r-,'.7v. 
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mingg van middeleeuwse heersers, die terug te voeren waren op onder andere 
dee twaalfde-eeuwse Engelse kroniek van Geoffrey van Monmouth.110 Zo hadden 
ookk 'ons voor-ouders overt twee drie hondert iaeren inde Historiën niet erva-
renn zijnde, ende naer dien tijdt maer geleert' geloofd dat de graven van Hol-
landd op een Trojaanse afkomst konden bogen, 'sonder het selffde naerder te 
ondersoeckenn ende op den steen des Waerheydts te toetsen'.1" Interessant is 
datt Scriverius hier blijk gaf van enig historisch begrip voor een dergelijke goed-
gelovigheid,, aangezien hij opmerkte dat een kritischer instelling eigenlijk niet 
konn worden verwacht van de 'onervaren' en 'ongeleerde' late middeleeuwers. 

Inn Beschrijvinghe van out Batavien testte Scriverius zélf de betrouwbaarheid van 
dee oudere geschiedschrijving over Holland aan de 'toetssteen' van de waarheid, 
zoalss kooplui gouden en zilveren munten op hun echtheid plachten te con-

1100 Beschrijvinghe van out Batavien, .\5r-v. 
1111 Beschrijvinghe van out Batavien, .'.5r. Zie over de Trojaanse afstammingsmythe in de Divisiekroniek Tilmans, 
Aurelius,Aurelius, 122-127. 
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26.26. Portret van graaf Floris V 
(1256-1296)(1256-1296) in Beschrij-
vinghee van out Batavien, eer-
steste paginering, 314. Konink-
lijkelijke Bibliotheek Den Haag. 
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trolerenn door ze over een toetssteen te strijken. Deze metafoor beviel Scriverius, 
hijj  zou haar later opnieuw gebruiken in de editie van het oude Goudse kro-
niekje.1122 In Beschrijvinghe van out Batavien beloofde Scriverius zijn lezers dat hij 
hunn zo betrouwbaar mogelijke informatie zou voorschotelen over 'veler saken 
diee tot de Vaderlandsche Historie dienen: uytwerpende de Logen [lees: leugen], 
diee soo langh met geweldt possessie ghenomen heeft, ende plaets gevende de 
Waerheyt:: d'welcke alleen van't lichaem der Historie siel, leven en geest is.'"! 

Scriveriuss schreef tevens te verwachten dat zijn kritiek en suggesties voor ver-
beteringg van de Divisiekroniek van nut zouden zijn bij het schrijven van 'een nieu-
wee Hollandsche Chronyck', wanneer de auteur daarvan 'ghesindt is uyt het bes-
tee vat veernen wijn te tappen, ende recht in sijn schoen te gaen. Mijns halven', 
voegdee Scriverius hier zelfverzekerd aan toe, 'het hadde mij niet swaer geweest 

1122 Over deze editie en Scriverius' Toets-steen' daarin op p. 145-147 meer. 
1133 Beschrijvinghe van out Batavien, -'-Sr. 
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eenn nieu Chronycxken te beschrijven, zijnde op geen ander grondt dan Waer-
heydt,, off immers waerschijnelicke redenen gebout: midts uytmonsterende 
t'genee off ick onwaerachtich, off twijfelachtich bevonde te wesen. Maer tot sul-
ekenn werek en was ie op dese tij t niet gesint.'"4 

Tweee jaar later, in 1614, gaf Scriverius een nieuwe versie uit van zijn Beschrij-
vinghevinghe van out Batavien, bij dezelfde uitgever als in 1612, Jan Jansz in Arnhem. 
Dee tekst was opnieuw gezet. Wat de inhoud betrof waren in de 'Naerder ver-
claringhe'' en vooral in de 'Afkomst en historie der edele graven' kleine verbe-
teringenn door Scriverius aangebracht."' Op het eerste gezicht valt dit niet zo 
op,, omdat de paginering niet anders is dan die in de editie uit 1612. Bij lezing 
blijkenn er echter vergeleken met de editie uit 1612 korte passages uit de 'Afkomst 
enn historie der edele graven' te zijn weggehaald en nieuwe toegevoegd. Merk-
waardigg is dan wel, dat de levensbeschrijvingen van graaf Willem II en Floris V 
onveranderdd zijn gebleven ten opzichte van de editie uit 1612 - terwijl Scrive-
rius'' correspondentie uit deze jaren laat zien dat hij juist naar deze graven in-
tensieff  onderzoek verrichtte. In hetzelfde jaar 1614 verscheen in Leiden ech-
terr een lange bijdrage van Scriverius in Jan Jansz Orlers' Beschrijvinge der stad Ley-
denden over de levens van de in die stad geboren graven Willem II en Floris V.n" Ver-
gelijkenn we deze bijdrage met de levensbeschrijvingen van de twee graven in Scri-
verius'' boek uit 1612, dan blijkt dat in de in Orlers' werk afgedrukte levensbe-
schrijvingg van Willem II hier en daar passages zijn weggelaten of toegevoegd, 
enn dat in de levensbeschrijving van Floris V zelfs heel veel is veranderd. Orlers 
leiddee een en ander in met de opmerking dat Scriverius' bijdrage genomen was 
uitt diens Beschrijvinghe van out Batavien: de levens van Willem II en Floris V, zo 
schreeff  Orlers, 

sall  ick den begeerighen leser hier bijvoughen ende verhalen, mette woorden de wel-
ckee seer wel ghestelt ende beschreven zijn van mijn sonderlinghen Vricndt, den Hooch-
geleeii  den Historie-Schrijver, ende groot Beminder der Oudtheden D. Petrus Scrive-
riusrius [...] in sijn Beschrijvinge van Batavia ende Historie der Graven: de welck hij met 
sijnn Anteyckeningen in Nederlandsche Tale inden Jaere 1612 heeft laten uytgaen, ende 
anderwerfll  van hem seer verrijekt ende verbetert zijnde voor handen is."7 

Dee laatste opmerking lijk t te verwijzen naar de tweede, herziene editie van Be-
schrijvingheschrijvinghe van out Batavien uit 1614. Orlers ging er blijkbaar vanuit dat de door 
hemzelff  afgedrukte tekst ook in de nieuwe editie van Beschrijvinghe van out Ba-
tavientavien te vinden zou zijn. Verderop maande hij namelijk zijn lezers: 'Dus verre 
ditt ghenomen uyt de Schriften van D. Petrus Scriverius. Die meerder van Graeff 
Floriss begeert te weten, die moet hem selven lesen.'l] K En ook schreef hij: T'geen 

1144 Beschrijvinghe van out Batavien, -".7r-v. 

1155 Vergelijk HaiLsma Muiier, Repertorium, nr. 436a en 436c (veronderstelt een ongewijzigde herdruk); Tuyn-
man,, 'Petrus Scriverius', 20 en idem, 'Two history books', 99 ('the identical reprint of 1614'). 
1166 Titelloze bijdrage in: Orlers, Beschrijvinge der stad Ijsden, 212-240. Deze bijdrage van Scriverius is gesignaleerd 
doorr Verkaik, De moord op Floris V, 14, 35, 37, 91. Scriverius verwees zelf naar zijn bijdrage aan Orlers' boek in 
dee Toets-steen' bij zijn editie van het zogenaamde oude Goudse kroniekje uit 1663 (p. 259). 
1177 Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, 211-212. 
1188 Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, 240. 
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dee voornoemde D. Petrus Scriverius in sijn Verbeterde Batavia [...] verhaelt, sal 
ickk [...] hier bijschrijven.'"', Zoals opgemerkt, verscheen de herziene uitgave van 
Scriverius'' Beschrijvinghe van out Batavien in hetzelfde jaar als Orlers' stadsbe-
schrijving.. Scriverius' werk werd gedrukt in Arnhem, de Leidse stadsbeschrij-
vingg werd door Orlers, Hendrik Lodewijksz van Haestens en Joannes Maire uit-
gegevenn in Leiden. Daarom is het wellicht mogelijk dat Scriverius' verbeterde 
versiee van de levens van Willem II en Floris V niet is opgenomen in de herzie-
nee uitgave van Beschrijvinghe van out Batavien uit 1614 omdat zijn aantekenin-
genn aangaande juist deze levens bij Orlers in Leiden lagen, en de uitgever in 
Arnhemm niet wilde wachten met drukken. 

Dee Divisiekroniek bleef ook na de kritische bewerkingen uit 1612 en 1614 Scri-
verius'' aandacht opeisen. De ongevraagde nieuwe uitgave van Scriverius' be-
werkingg van de Divisiekroniek door Wouter van Gouthoeven gaf Scriverius tenslotte 
aanleidingg om serieus werk te maken van zijn plannen voor weer een nieuwe be-
werkingg van de kroniek. Van Gouthoeven had de tekst van de Leidse oudheid-
kundigee vrijwel ongewijzigd overgenomen in zijn in 1620 in Dordrecht uitgegeven 
DD 'oude chronijcke ende historiën van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van 
Wtrecht.™Wtrecht.™ De ondertitel van de uitgave wekte de indruk dat deze bewerking van 
dee Divisiekroniek door Van Gouthoeven zelf zou zijn vervaardigd: Van nieus over-
sien,sien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe Gheslacht-registeren ende Genealogy-
enen [...]  ende andere beschrijvinghen van Hollandt: Voor desen noyt alzoo ghedruckt ghe-
weest,weest, Door W. van Gouthoeven. In de tekst zelf verantwoordde Van Gouthoeven zijn 
ontleningenn aan het werk van Scriverius wél. Hij stelde in zijn voorwoord aan de 
lezerr dat de 'Bij-voeghsels' met genealogische gegevens van hemzelf waren, maar 
datt de 'seer laborieuse ende gheleerde Aenteyckeninghen' over de levens van 
dee Hollandse graven afkomstig waren van de 'hoog-geleerden Pieter Schrijver 
[...],, int Boeck genoemt Out Batavia'.1-' Hij liet hier echter onduidelijk dat hij 
niett alleen Scriverius' kritische aantekeningen op de levensbeschrijvingen in de 
DivisiekroniekDivisiekroniek had overgenomen, maar ook diens bewerking van de tekst van deze 
kroniekk en zelfs diens 'Naerder verclaringe van out Batavien nu ghenaemt Hol-
landt',, alles gevolgd naar de herziene editie uit 1614. Dit werd door Van Gout-
hoevenn op andere plaatsen in zijn boek alsnog verantwoord.122 

1199 Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, 225. 
1200 Hierop wees eerder Tuynman, 'Petrus Scriverius', 21; idem, 'Two history books', 25-26; zie ook Haitsma 
Muiier,, RejxrUmum, nr. 187a. Vergelijk Tilmans, Aurelius, 180-182, waar de editie /onder meer op naam wordt 
gesteidd van Van Gouthoeven. Dit misverstand is al oud, Frans van Mieris schreef in 1757 al: 'Wouter van Gout-
hoeven,, bewogen door liefde tot de waarheid, heeft de kinderachtige vertellingen en verdichtselen der mon-
niken,, die in de gemelde Divisie Kronijk gevonden werden, uitgemonsterd' (geciteerd door Tilmans, 176). 
1211 Van Gouthoeven, D'oudechronijrke, fol *iijr . Hij bedankte trouwens ook Buchelius, voor diens hulp bij het 
vervaardigenn van de genealogische bijvoegsels (ibidem; op p. 226 prees hij hem als 'Arent van Buchei [...] een 
seerr geleert Antiquatïus, ende ervaren inde Nederlantsche Outheden ende Historiën'). 
1222 Van Gouthoeven, D'oude chronijcke, 227: 'Hier beghint [...] een extract, uyt het Boec genaemt Out-Bata-
via,, uytghegeven by den seer gheleerden Pieter Scriverius, beroerende eenighe outheden van Hollandt' (wat 
volgtt is de 'Naerder verclaringe van out Batavien nu ghenaemt Hollandt' uit Beschrijvinghe van oul Batavien, 33-
63);; 232: 'D'afkomst ende historie der edeler Graven van Hollant ende Zeelant, etc. Met seer-lezens-weerdighe 
aenteyckeninghenn op de selve: Beschreven ende uytghegheven door den seer gheleerden Pieter Scriverius van 
Haerlem'.. Van Gouthoeven hield over het algemeen de tekst in de 1614-editie aan; een enkele keer koos hij 
voorr de versie in de 1612-editie. 
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Scriveriuss had zich desalniettemin zeer aan de gang van zaken gestoord en ver-
weett Van Gouthoeven plagiaat te hebben gepleegd. Wellicht werd zijn frustratie 
nogg vergroot door het feit dat Van Gouthoevens editie een redelijk pompeus uit-
gegevenn boek op folioformaat betrof, waarbij vergeleken Scriverius' eigen Be-
sehrijvinghesehrijvinghe van out Hatavien, dat in octavo was uitgevoerd, voor de oppervlakkige 
beschouwerr in het niet viel. In 1635 kreeg hij de kans om een en ander recht te 
zetten,, toen er sprake was van een project van drie uitgevers om de editie van de 
inmiddelss overleden Van Gouthoeven nogmaals uit te geven en ditmaal door Scri-
veriuss zelf te laten herzien.1' ' Hi j nam naar aanle id ingvan dit project contact op 
mett Buchelius, die hij vroeg genealogische gegevens op te sturen. Hij schreef hem 
schertsend:: 'Hoog-geleerde, goethert ige, getrouwe vriendt ende Heer, mijn Heer 
Buchell;; nu sal ick uwe hulp e n de bij-stant alle dagen van doen hebben. Ick ben 
alhierr tot Amsterdam in't Rasphuis geraeckt.' Scriverius was namelijk naar Am-
sterdamm gekomen - waar hij in het huis van zijn broer verb leef- om toezicht te 
h o u d enn op het d rukken van een door hemzelf vervaardigde herz iening van de 
uitgavee van Van Gouthoeven bij uitgever Broer Jansz. Scriverius had daar toe de 
DivisiekroniekDivisiekroniek bij de hand genomen, zo schreef hij , om die in zijn imaginaire Rasp-
huiss 'te besnoeijen, te bedisselen [lees: met een dissel te bewerken], ende te scha-
ven',, en om eindelijk eens iets te doen aan de letterdieverij van Van Gouthoeven: 
'stel lendee opten Titel mijn naem in plaetse vande cornicula Aesopica [het 'Aeso-
pischee kraaitje' Van Gouthoeven]: alsoo 't meest mijn werek was, ende nu meer 
wesenn sal.'1LM Buchelius zond h ie rop de verzochte genealogische aantekeningen 
naarr Amsterdam. Hij wenste Scriverius, die hij een Hercules noemde en 'de groot-
stee geleerde op oudhe idkund ig gebied', veel succes met deze belangri jke taak.1-5 

Toenn Scriverius dit verzoek om assistentie schreef, dee lde hij mee dat de dr ie 
uitgeverss zo voor tvarend tewerk g ingen, dat de kopij 'alreets op te persse [ lag]; 
sooo haesten sij daermee'. '2" Twee jaar later meldde Scriverius echter aan Buchelius 
datt hij zijn medewerk ing aan de nieuwe edit ie inmiddels had gestaakt. Hi j had 
eenn d rukproef gezien en gemerkt dat m en de oude Gott thoevenedi t ie onge-
wijzigdd liet he rd rukken. 

Ickk merekende dat de drucker niet vuijle voeten over 't werek wilde loopen, hebbe ma-
numnum de tabula gelicht [lees: mijn handen ervan afgetrokken]: ende mijne gecorrigeer-
dee copije ingetrocken. [...] dan hier ist bij gebleven, ende de drucker en heeft mij niet 
voerderss gemoeijt, nochte ick hem niet: denckende, als Scriverius gereet is, sal wel een 
druckerr tot sijn werek vinden. Noch beti ick daer mede besigh, ende hoope bij mijn le-
venn een ander werek aen den dagh te brengen. Achterlatende noch andere veele fabelen, 
bijj  W.V.G. bij oochluijckinge of misverstandt toegelaten. Ende in plaetse stellende mul-
tata antiqua sepolta [vele oude vergeten zaken]; de tijdtsal leeren, schrijft de Couran tier.127 

1233 Scriverius aan Buchelius, 19-4-1635: de uitgave zou 'in compagnie' gedrukt en bekostigd worden bij de 
uitgeverss de Weduwe van Wou (Den Haag), Zacharias Roman (Middelburg) en Broer Jansz (Amsterdam). 
1244 Scriverius aan Buchelius, 19-4-1635. Aesopus was de legendarische auteur van een verzameling Griekse 
fabels;; Scriverius verwijst naar één van deze fabels, waarin een kraai zich met andermans veren tooit. 
1255 Buchelius aan Scriverius, 11-5-1635: 'in antiquaria re maxime Jvir]'. 
1266 Scriverius aan Buchelius, 19-4-1635. In het familiearchief Van Hoogstraten bevindt zich een drukproef, 
gedruktt door Broer Jansz (zie Tuynman, 'Two history books', 105-107). 
1277 Scriverius aan Buchelius, 10-9-1637. 
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Dee tweede editie van Van Gouthoevens kroniek verscheen in 1636 vrijwel on-
gewijzigdd in Den Haag bij de wedtiwe Hillebrand Jacobsz van Wou, een van drie 
betrokkenn uitgevers. 

Historiograaff  van Holland 

Vann het voornemen om zelf een nieuwe geschiedenis van Holland te schrijven, 
terr vervanging van de bekende maar onbetrouwbare Divisiekroniek - Scriverius 
gaff  blijk van dit voornemen in zowel zijn Batavia illustrata als zijn Beschrijvinghe 
vanvan out Batavien- kwam nooit iets terecht. Scriverius zou zijn hele leven een bron-
nencommentatorr en -uitgever blijven. Dat zijn voornemen niettemin serieus was, 
blijk tt uit het feit dat hij aan het einde van de jaren twintig geprobeerd heeft een 
aanstellingg als historiograaf van Holland in de wacht te slepen. Een dergelijke 
aanstellingg bracht, behalve een officiële erkenning van iemands kwaliteiten als 
geschiedschrijver,, ook bepaalde privileges met zich mee, zoals toegang tot de 
voorr publiek gesloten overheidsarchieven, en bovendien een salaris of hono-
rariumm en tegemoetkomingen in de materiële kosten.1'*  Eerder waren onder an-
derenn de beroemde Hadrianus Junius en Janus Dousa historiograaf van Holland 
geweest,, maar Junius was slechts toegekomen aan de beschrijving van het oude 
Batavia,, terwijl Dousa's metrische geschiedwerk tot de vroege dertiende eeuw 
reiktee en zijn prozaversie slechts tot de vroege twaalfde eeuw.'-" In de jaren dat 
Scriveriuss dong naar een aanstelling als historiograaf, hadden de Staten al-
leenn Daniël Heinsius in dienst, die opdracht had de meest recente geschie-
deniss - de Opstand tegen Spanje - te beschrijven.'w 

Eindd 1628 benaderde Scriverius met zijn plannen voor een aanstelling als his-
toriograaff  een hoge gewestelijke ambtenaar, Jacob van Myerop (f 1654), de au-
diteurr van de rekenkamer in Den Haag.'" Deze Van Myerop trad in ditjaar in 
dubbell  opzicht op als Scriverius' tussenpersoon bij de Hollandse overheid. Op 
hetzelfdee moment deed hij namelijk, waarschijnlijk in de hoedanigheid van sub-
stituut-houtvester,, een goed woordje voor Scriverius en diens zoon bij de heer 
vann Duivenvoorde, de houtvester van Holland en West-Friesland, tot wiens ta-
kenn het toezicht opjachtzaken behoorde, nadat Scriverius' zoon was opgepakt 
bijj  een overtreding van het jachtverbod.'" Dit betekent dat zijn zoon had ge-

1288 De Staten van Holland kochten bijvoorbeeld op 3-4-1668 ten behoeve van Isaac Vossius, 'Haer Ed. Groot 
Mogendenn historiographus', een manuscript ('Annales Leonis decimi pontificis') Ier waarde van 200 gulden. 
Hett werd nadien in de collectie van de Leidse universiteitsbibliotheek ondergebracht. Algemeen Rijksarchief' 
tee Den Haag, Resoluties van Gecommiteerde Raden van Holland, inv.nr. 3292, generale index resolutiën, tol, 
131.. Ik dank dit gegeven aan dr Paul Knevel. 
1299 Tegelijkertijd mot [anus Dousa was ook P.C. Bockenberg aangesteld als historiograaf van Holland, maar 
zijnn werk was nooit voltooid. 
1300 Sinds 1627, tegen de riante bezoldiging van 750 gulden jaarlijks {(ienrmale index \ (1770) O.R. 296, d.d. 
11-12-1627).. Eerder waren reeds Hugo de Groot en Pieter Christiaensz Bor door de Hollandse Staten aange-
steldd als officieel historiograaf van de recente geschiedenis; zie ook hoofdstuk 4, p. 171-172. 
1311 Zie over hem ook hoofdstuk 4, p. 162-163. 
1322 Van Mverop aan Scriverius, 10-11-1628: via Van Myerop laat de heer van Duivenvoorde weten dat hij de 
tweee 'gijselingen' van Scriverius' zoon zou 'royeren', mits Scriverius en diens zoon zich voortaan 'vande jacht 
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jaagdd in de zogenaamde 'wildernissen', de grafelijke domeinen die zich uit-
strektenn over de duinen en aangrenzende gebieden. Het jachtrecht in de wil-
dernissenn was eenn exclusief adellijk privilege, en zelfs het enige - naast de toe-
gangg tot de Ridderschap - in de zestiende en zeventiende eeuw. De adel hecht-
tee dan ook sterk aan dit standsprivilege, terwijl de Hollandse regenten regel-
matigg tegen het adellijke jachtvoorrecht protesteerden.1" Scriverius, die een 
windhondd hield waarmee hij in de duinen op klein wild kon jagen,1 u had zich-
zelff  en zijn zoon echter willen verdedigen door Van Myerop te wijzen op de jacht-
akte,, die hem ooit was verleend door de heer van Duivenvoorde."" Van Myerop 
konn hem echter meedelen dat deze akte niet langer geldig was, 'alsoe onlancx 
bijbij  placate alle diergelijcke acten, als uwe E. heeft, jae zelver bij zijnen Excel-
lentie,, mijn heeren Den prince van Orangien etc. gegeven, zijn gerevoceert, ende 
tee nijete gedaen, als ick meene uwe E. nijet onbewust te wesen, waer op uwe E. 
zall  hebben te letten.' Van Myerop zond Scriverius een exemplaar van het nieu-
wee plakkaat 'opt stuck vande wildernisse' dat in 1628 was uitgevaardigd, waar-
inn de Leidse geleerde zelf nog eens kon nalezen dat hij en zijn zoon toch echt 
behoordenn tot de voor de jacht 'ongequalificeerde personen'.13" 

Uitt deze kwestie vloeide vervolgens een plan voort van Scriverius om een pu-
blicatiee te vervaardigen over de geschiedenis van het jachtrecht in Holland en 
diee aan te bieden aan de houtvester.137 Deze publicatie zou bestaan uit een ver-
beterdee versie van Paullus Meruia's Placaten ende, ordonnaneiën op 't stuck van de 
wildernissenwildernissen uit 1605; Van Myerop zond Scriverius op 1 december een 'exemplair 
inn schrijffpapier' van Meruia's boek toe 'omme daer op beter de correctien, an-
notatien,, offampliatien te doen'.1 w De briefwisseling tussen Scriverius en Van Mye-
ropp laat zien dat Scriverius hoopte dat de aanbieding van het jachtboek aan de 
houtvesterr uiteindelijk zou leiden tot een aanstelling als officieel historiograaf 
vann de Staten van Holland -dit ondanks Scriverius' devies Laresecreto ('Hij woont 
opp zichzelf, door Scriverius wel gebruikt naast zijn favoriete devies Legendo et scri-

zullenn abstineren'. Van den Arend, Zeivn lokale baljuwschappen, 75 vermeldt voor het jaar 1621 een -
houtvester'' genaamd 'Myrop'; wellicht is dat Scriverius' correspondent Jacob van Myerop. De heer van Dui-
venvoordee moet Johan van Duivenvoorde zijn, die woonde op kasteel Duivenvoorde te Voorschoten, geboren 
omstreekss 1577, gestorven omstreeks 1645 (Van Nierop. Van ridders lot regenten, 28, 151 en 265, nr.61). 
1333 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 47; Van den Arend, Zeven lokale baljuwschappen, 66-76. 
1344 In ieder geval in 1639, toen een gedicht aan Scriverius werd opgedragen, getiteld 'Over eenen Wint hond 
sijnee Ed. gheschoncken' (Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, kopieboek van f. Baselius, hs. 6135, fol. 107r). 
Inn Scriverius aan Polyander a Kerckhovcn, 4-9-1647, schreef Scriverius over het jagen met 'mijn Haeshondt'. 
Vann den Arend, Zeven lokak baljuwschappen, 67, vermeldt dat ook het houden van een jachthond voorbehouden 
wass aan de adel. 

1355 Dat Scriverius contact onderhield met de heer van Duivenvoorde over de jacht blijk t uit het klad van een 
gedichtt van zijn hand voor deze heer, d.d. 18-7-1626, met het incipit 'Mij n Heer van Duyvenvoordt, (Diana macht 
well  weten)': Archiefdienst voor Kennemerland, Stadsarchief, ms. 44/000 731 M. Nog eerder onderhield Scri-
veriuss reeds contact met een voorouder van deze heer, namelijkjohan van Duivenvoorde (1547-1610), die ook 
all  houtvester van Holland en West-Friesland was: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 216 D 7, betrefteen exem-
plaarvann Batavia illustratamel handgeschreven opdracht van Scriverius aan 'Johanni Duvenvordio & Woudano, 
Dominoo Warmondae, Esselickerwoudae, Alckemadae, Caghae, Sec, venationibus saltuariaeque rei per Hollan-
diamm West Frisiamque Praefecto dignissimo, et quondam Argonautarum Batavorum Imperatori fortissimo'. 
1366 Van Myerop aan Scriverius, 10-11-1628. 
1377 Van Myerop aan Scriverius, 17-11-1628. 
1388 Van Myerop aan Scriverius, 17-11-1628 (aldaar het citaat) en 1-12-1628. 
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bendo),bendo), dat zijn hoedanigheid als ambteloos en onafhankelijk privégeleerde moest 
verheerlijken.1399 In november schreef Van Myerop aan Scriverius: 

lekk hebbe gedaen copieren verscheyden brieven [=oorkonden, op de rekenkamer be-
rustende],, die uwe Edele zullen connen dienen tot ampliatie, ende vercieringe vant 
Bouckk vande houtfesterie van Hollant, dat ick verstae, uwe Edele onder handen mede 
tee hebben. Ende twijffele nyet, off t'selve zal een goet middel wesen, omme daer deur 
tott UweEdeles voornemen oock te geraken, zoo vande vrije jacht, als tractement van 
ordinariss historisch rijver vanden voorseyden lande, waertoe ick naer mijn gering ver-
mogen,, uwe Ede/e gaerne wil helpen.14" 

Optimistischh adresseerde Van Myerop deze brief al bij voorbaat aan de 'Histo-
rischrijverr vande Heeren Staten van Hollant, ende Westvrieslant'.141 Scriverius' 
achterliggendee gedachte zal zijn geweest dat de houtvester eventueel een be-
langrijkee rol kon spelen in zijn streven naar een aanstelling als officieel histo-
riograaf,, aangezien de heer van Duivenvoorde lid was van de Ridderschap in 
hett Hollandse Statencollege. In december informeerde Scriverius bij Van Mye-
ropp wat de houtvester vond van zijn plan om een boek over de jacht te schrij-
ven,, en kondigde aan binnenkort met dit boek ('mijnen Hollandsche Tuyn') 
tee beginnen.14" Van Myerop schreef terug dat de heer van Duivenvoorde en-
thousiastwass over Scriverius' plannen voor eenjachtboek: 'ende seijde, dat hij 
gelooffdee uwe E. daer toe selve vermaent, ende geanimeert te hebben.'14' Scri-
veriuss berichtte ook aan Buchelius over zijn voornemen eenjachtboek te pu-
blicerenn en merkte daarbij op dat hij hoopte er het volgende jaar al mee klaar 
tee zijn. Hij stond inderdaad in contact met een uitgever, namelijk de weduwe 
Vann Wou.144 Er zijn aantekeningen voor het jachtboek van Scriverius bewaard 
gebleven,, met afschriften van plakkaten en ordonnanties betreffende de jacht 
enn een 'Nomenclator Cynegeticus', een verklarende woordenlijst van jachtter-
men.. Bij dit alles bevindt zich een gedicht uit 1633 voor de toen juist aangetreden 
nieuwee houtvester, Johannes Polyander a Kerckhoven, heer van Heenvliet en 
eenn vertrouweling van stadhouder Frederik Hendrik.14" Hetjachtboek werd om 
onbekendee redenen echter nooit voltooid, en de pogingen van Van Myerop om 
Scriveriuss een officiële aanstelling te bezorgen bleven zonder gevolg. 

1399 Uit Seneca, HerculesFurens 197; vergelijk Tuynman, 'Petrus Scriverius', 5-6. 
1400 Van Myerop aan Scriverius, 17-11-1628. 
1411 Van Myerop herhaalde dit in de adressering van zijn volgende brieven. Nog in 1648 vinden we in Theo-
dorass Schrevelius' Harlemias, 349 de vermelding dat Scriverius 'Historij-schrijver van de Heeren Staten' zou zijn 
geweest;; dat Schrevelius niet goed was geïnformeerd, blijk t uit de door hem op p. 349-350 afgedrukte publica-
tielijstt van Scriverius, waarin een en ander niet klopt. 
1422 Scriverius aan Van Myerop, 17-12-1628. 
1433 Van Myerop aan Scriverius, 18-12-1628. 
1444 Scriverius aan Buchelius, 15-12-1628 respectievelijk Van Myerop aan Scriverius 17-11-1628. 
1455 'Verzameling brieven, aantekeningen en platen, toebehorend aan P. Scriverius' (Koninklijke Bibliotheek 
tee Den Haag, 130 C 9), fol. 182r-236r (Universiteitsbibliotheek Leiden, BPL 970 betreft een kopie van dit ms. 
doorr Nicolaas Witsen). Het gedicht heeft als incipit: 'Hoe is de Jacht geraeckt dus deerelick om 't leeven?'. Er 
iss ook een brief bewaard van Scriverius aan Johannes Polyander a Kerckhoven, 4-9-1647, waarin Scriverius van-
uitt Woelwijck verzocht om een 'schriftelick consent' voor de hazen- en patrijzenjacht, in verband met een ge-
plandd diner (waarvoor hij ook Polyander uitnodigde). Over Polyander meer in hoofdstuk 4, p. 197-198. 
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Kritie kk op kronieken 

Opp grond van Scriverius' briefwisseling en andere handschriften weten we dat 
hijj  ook gewerkt heeft aan een nieuwe editie van de begin-veertiende-eeuwse Rijm-
kroniekk van Melis Stoke, uiteindelijk zonder resultaat.'4<' Stokes kroniek was in 
15911 voor het eerst uitgegeven door de Amsterdamse rederijker Hendrick Lau-
renszz Spiegel (1549-1612) in samenwerking met Janus Dousa, de bezitter van 
tweee handschriften van de Rijmkroniek. Dousa schreef een lang, berijmd voor-
woordd bij de teksteditie, waarin hij onder meer inging op de grote waarde van 
dee kroniek als voorbeeld van oud en zuiver Nederlands en als historische bron.147 

Vervolgenss was Scriverius in het bezit gekomen van een van deze twee manu-
scripten,, een eind-veertiende-eeuwse perkamenten codex. Op een zeker mo-
mentt heeft hij besloten om een nieuwe editie van de Rijmkroniek voor te be-
reiden.. In 1628 was hij daadwerkelijk in overleg met een uitgever, de weduwe 
Vann Wou, over een editie. Zij betoonde zich geïnteresseerd in het plan voor een 
nieuwee uitgave en stuurde Scriverius een 'exemplair in schrijffpapier' van Me-
liss Stokes kroniek om in te werken, namelijk een ongebonden exemplaar van 
Vann Wou's heruitgave uit 1620 van Dousa's editio princeps uit 1591.1W Scriverius 
bezatt tevens een exemplaar van Janus Dousa's oorspronkelijke editie, waarin hij 
eerderr al tal van notities had gemaakt.14'' Waarschijnlijk was hij uit op een nieu-
wee teksteditie omdat hij in de uitgave van Dousa een oudheidkundig commentaar 
miste,, vergelijkbaar met bijvoorbeeld zijn eigen puntsgewijze kritische aante-
keningenn op de Divisiekroniek of 7Ï\ï\ commentaar op het oude Goudse kroniekje, 
getiteldd de Toetssteen', waarmee hij in ongeveer dezelfde periode bezig was.I5<) 

Bovendienn had hij een geweldige vondst gedaan: waar Dousa de naam van de 
Rijmkroniekschrijverr nog niet kende, had Scriverius als eerste ontdekt dat dit 
Meliss Stoke was geweest. Hij was deze naam op het spoor gekomen toen hij op-
merktee dat een stuk perkament, dat als schutblad 'achter een ander boeck in-
ghenaeytt was', het besluit van de Rijmkroniek bevatte, met de voorheen onbe-
kendee slotverzen waarin de auteur zichzelf bekend maakte.151 In 1614 onthul-
dee hij bij wijze van primeur de naam van 'Melis Stocke' in zijn bijdrage aan de 
Leidsee stadsbeschrijving van Orlers.132 De ontdekking maakte indruk op tijd-

1466 De datering van Stokes kroniek is onlangs bijgesteld door Burgers, De Rijmkroniek, 155: in of kort na 1305 
voltooidee Stoke de kroniek, die hij daarna nog eens reviseerde (na 1308/voor 1315). 
1477 Stoke, HoUandtsche Riim-kronük. Zie Reinders, 'De voorrede van Janus Dousa' en Heesakkers en Reinders, 
GenoeglijkGenoeglijk bovenal, 65-67. Burgers, üe Rijmkroniek, 343-350 handelt over de handschriften. In hoofdstuk 4, p. 165-
1666 meer over deze editie. 
1488 Van Myerop aan Scriverius, 17-11-1628: 'De weduwe van Hillebrandjacohsz van Wouw es te vreden haer 
tee reguleren naer U.E. voorslach opt stuck vantdrucken vanden nyeuwe hollantse Rijmcronijck'. Zie over Scri-
veriuss en de Rijmkroniek ook Tuynman, 'Two history books', 92-97. 
1499 Dit exemplaar is ingebonden in Scriverius' aantekenboek 'Verzameling brieven, aantekeningen en pla-
ten,, toebehorend aan P. Scriverius', fol. 44r-181v. Op het titelblad schreef Scriverius 'Sum Petri Scriverij, MDC' 
('Ikk ben van Petrus Scriverius, 1600'). 
1500 Over deze 'Toets-steen' op p. 146-147 meer. 
1511 Scriverius, Het oude Goulsche (hronycxken, 251. Zie over dit blad perkament Burgers, De Rijmkroniek, 359-360. 
1522 Orlers, Beschrijvinge der stad Ley den, 230, 233, 235, 240; op p. 231 staat per abuis 'Simon Stocke'. Zie over 
dezee primeur Verkaik, De moord op graaf Floris V, 14, noot 5. 
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genoten;; niet lang nadien vroeg Buchelius bijvoorbeeld of Scriverius hem een 
afschriftt wilde sturen van de verzen op het stuk perkament, dat hij een keer bij 
dee geleerde in Leiden had kunnen zien.1"'' 

Scriveriuss kwam behoorlijk ver met de voorbereiding van een nieuwe editie 
vann Stokes kroniek. De weduwe Van Wou liet hem begin 1629 weten dat zij in 
dee gelegenheid was om de Rijmkroniek te gaan drukken. Enkele weken eerder 
hadd Scriverius aan Buchelius geschreven dat hij op dat moment geheel in be-
slagg genomen werd door zijn werk aan 'een nieuwe editie van de Rijmkroniek, 
diee aan zijn auteur Aemilius Stokius moett worden teruggeven', en dat deze edi-
tiee al vroeg in het volgende jaar zou afkomen.154 In mei gaf de weduwe echter 
tee kennen dat zij nog steeds wachtte op Scriverius' kopij. Daarna vernemen we 
nietss meer dat duidt op plannen met de Rijmkroniek. Van de nieuwe editie is 
hett om onbekende redenen nooit gekomen.155 

Uitt andere bronnen dan de briefwisseling blijk t verder dat Scriverius ook een 
roll  heeft gespeeld bij de door Marcus Zuërius Boxhorn (1612-1653) bezorgde 
editiee van het in 1480 in Utrecht gedrukte Hollandse kroniekje dat traditioneel 
wordtt toegeschreven aan Jan Veldener. Boxhorn was in Leiden werkzaam als 
hoogleraarr en sinds zijn jonge jaren een protégé van Scriverius. Hij droeg zijn 
editie,, die evenals Scriverius' uitgave van het oude Goudse kroniekje een groot 
oudheidkundigg commentaar bevatte, in 1650 naar middeleeuwse hoftraditie bij 
wijzee van nieuwjaarsgeschenk op aan zijn leermeester en patroon. Uit deze op-
dracht,, getiteld 'Aen den Acht baeren, Wijsen, ende Hooch geleerden Heer, 
Peterr Scriiver', blijk t dat Scriverius bij de voorbereidingen voor de editie be-
trokkenn is geweest: 

lekk derve thans aen u opofferen dit wel een gering werek, ende daer van het minste 
gedeeltee is het mijne; in 't welcke ick oock twijfele of wel jets te vinden is, het gene 
Uwee keurige ende nauwsiende ooge wel gevallen mach ende behagen. Want boven 
denn weereltcundigen ende langh verdienden roem van Uwe uytmuntende geleertheydt, 
sooo compt U oock sonderling toe de eere van op het naerstichste ondersocht, ende 
opp het geluckichste uytgevonden te hebben alles, dat dient om een helder licht te ont-
steeckenn in de nu al langh verleden duystere tijden, ende te brantmereken de valscheyt 
endee bijnaer oneyndelijcke beuselingen van die, welcke haer in de voorleeden eeu-
wenn onderwonden hebben listelyck op te proncken het gene eertijts hier te Lande 
gewaentt wordt geschiet te sijn [...]. Oversulcx bidde ick [...] U, mijn Heere, [...] dat 
oockk het grootste van alle het gene ick U offeren kan, mij noch doet erkennen dat 
ickk in schuit verblijve, ende ben, ende geern ben, Mii n Heere, Uwe Ach tb are Verplichte 
endee dienstschuldichste vrient, M. Zuerius van Boxhorn. In Leyden, op den eersten 
dachh van het Iubeljaer 1650 [...].151' 

1533 Buchelius aan Scriverius, 7-12-1616. Scriverius zou de verzen publiceren in de Toets-steen' bij Het oude 

GoutscheGoutsche chronyexken, 252. 
1544 Scriverius aan Buchelius, 15-12-1628: 'nova editione Chronici Rithmici, auctori suo Aemilio Stokio re-

donandi '. . 
1555 Van Myerop aan Scriverius, 6-1-1629 respectievelijk 10-5-1629. Over de reden van dit afstel is niets bekend. 
Uitt de tussenliggende periode zijn helaas geen brieven van of aan Scriverius bewaard gebleven. 
1566 Veldener, Chromjrk van Hollandt, opdracht (ongepagineerd). Overigens blijk t uit Boxhorns editie van de 
zestiende-eeuwsee kroniek van Jan van Reygersberch (ca.1510-1591), die in 1551 voor het eerst was uitgegeven, 
niett dat Scriverius ook bij deze uitgave een rol zou hebben gespeeld (Van Reygersberch, Chraniirk van Zeelandt), 
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17% 17% DD I E C H R O N I K E 

MARI AA BVRGVNDA , Catoli Audacis Filja, 
Comess Hollandiat XXVII . 

27.27. Portret van gravin Maria 
vanvan Bourgondië (1477-1482) 
inin Het oude Goutsche chro-
nycxken,, 178. Koninklijke 
BibliotheekBibliotheek Den Haag. 

MmttMmtt Conhjia p*tr!  mdtlifaH, mfn,m CemtUH Htt!a-JU,Zdt>nSéoi4i & 
XrtfaDmmaXrtfaDmma , tttmfym bmOji (wia ,mu> i i 7 7 , Dtm MtxmUuiu 
CtfCtf FC fih, nmt*,ptp*tit F % * « HmÜ,hl»i«nt<m Carets v 11 l.Gnttigr. R, 
deflKufutm,deflKufutm, é> Jthanai Jnufpmtm friotip isuftmi , pmfom dues mtfcuhti» 
}uvntMit}uvntMitxxtmxmxexmittmxmxexmitllrm,drm,daa,nftlm,nftlm ixcqwctfu, *ffim« „mbo ftmnt, 
•»'l''JMventMt»•»'l''JMventMt»llfifrt,sxti»iiiimrm,fifrt,sxti»iiiimrm, 14S1. fi}*lt»8rtiiu. MAXI -

Err is een exemplaar van Boxhorns editie overgeleverd waarin Scriverius vele 
handgeschrevenn oudheidkundige aantekeningen heeft gemaakt onder verwij-
zingg naar de folia in de oorspronkelijke wiegedruk van Veldeners kroniekje.157 

Uitt enkele aantekeningen blijkt dat Scriverius ze heeft aangebracht in of kort 
vóórr 1650. Omdat in dit exemplaar het eigenlijke titelblad ontbreekt, evenals 
dee opdracht aan Scriverius, zou het hier een drukproef kunnen betreffen. De 
annotatiess van Scriverius betreffen vergelijkingen van Veldeners tekst met an-

1577 Exemplaar Universiteitsbibliotheek Leiden, 766 C 27 (ibidem, exemplaar 766 C 28 en het handschrift 'Aan-
teikeningenn van d'heere Petrus Scriverius', Universiteitsbibliotheek Leiden, BPL 1879 betreffen kopieën van 
Scriverius'' aantekeningen door Cornells van Alkemade respectievelijk Pieter van der Schelling). In de veiling-
cataloguss van Scriverius' bibliotheek worden drie exemplaren vermeld van Veldeners wereldkroniek Fasciculus 
temporumtemporum (Historici in folio nrs.4-6) uit 1480. In deze wiegedruk besloeg het gedeelte over Holland de folia 283-
3144 (Carasso-Kok, Repertorium, nrs. 311 en 317); in zijn aantekeningen in Boxhorns editie verwijst Scriverius pre-
ciess naar deze folia. 
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28.28. Portret van Maximiliaan 
vanvan Oostenrijk (regent voor zijn 
zoonzoon graaf Filips de Schone in 
dede jaren 1482-1493 en 1506) 
inin Het oude Goutsche c h ro 
nycxken,, 179. Koninklijke 
BibliotheekBibliotheek Den Haag. 

V A NN H O L L A N D . «73 3 

MAXIMIL IANV SS A VSTRI AC VS, 
Comett  Holland!*  XX VIII . 

Mttx'militmxsMttx'militmxs Auftr'i/um,i»Sn Mariauniti Btlgn Rtndt unica,Ctmeixxv ii j . 
pojlpojl dilella cmjugit mteritum, Tilippifitii  pttpiUi tutortm Mgtnt, atque ex v-dtne, r«-
f*hf*h imperiaïique dicuUmot*inftgiitM,ptflqne extiniïum filïum, nepattimCaroliac 
ttrdmmdittrdmmdi tuttlamfitfopiem, iff» ajinsmm LIX  fate ajfit, ntniponti, anno 151S
ftpuÜMftpuÜM Keojloéifoft malt* dtmifrifampn imperii digtiwtfrttkr'g'fia. 

deree b ronnen en zijn zo uitgebreid dat ze niet bedoeld zullen zijn om in de druk-
proeff  gewijzigd te worden. Well icht heeft Scriverius de du ikp roef voor zichzelf 
bestemdd als 'werkexemplaar' en was hij van plan om ooit de edit ie nog eens over 
tee doen.l r " 

Eenn verha lende b ron die dan toch daadwerkeli jk door Scriverius zou worden 
ui tgegevenn in een integrale en becommenta r iee rde edit ie - zij het dat deze uit-
gavee pos tuum moest worden verzorgd - was het anon ieme zogenaamde 'oude 
Goudsee kroniekje ', dat in 1478 voor het eerst in Gouda was gedrukt en in 1480 
opn ieuww in Le iden. Di t betrof een tegenwoord ig n iet als al te belangri jk be-

1588 De annotaties van Scriverius zijn niet opgenomen in Boxhorns editie. Uit enkele annotaties blijkt dat Scri-
veriuss wel een lezerspubliek op het oog had. Hij verwees deze lezers bijvoorbeeld naar zijn eigen bronnenuit-
gavee Principes, die volgens de annotatie op dat moment werd gedrukt; dit werk verscheen in 1650 (zie de an-
notatiee in Veldener, Chronijck van Hollandt, exemplaar Universiteitsbibliotheek Leiden, 766 C 27, p. 6). 
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schouwdd kroniekje, dat de geschiedenis van Holland, Zeeland, Utrecht en Fries-
landd vanaf de vroegste tijden tot in de vijftiende eeuw tot onderwerp had. Scri-
veriuss zelf schreef in zijn editie over het kroniekje: 'bevinde het in veelen dee-
lenn seer maeger en soober ghestelt', hetgeen nog positief was bedoeld; 'behal-
vee daer het met groove, lange, vette, dicke fabelen en beuselingen doorspekt 
enn versien is [...]: voornaementlijck heeft dit plaets in den begin, daer het tot 
aenn de Graeven toe, nauwelijcks een waerwroordt isdatghy leest'.159 In 1628 had 
hijj  echter eenmaal opgemerkt dat hij dit geschiedwerkje beschouwde als 'een 
goedtt Chronijckxken\ aangezien er veel in werd vermeld dat in de Divisiekro-
niekniek niet te vinden was."1" 

Inn de postume editie van 1663 was de kroniektekst opgedeeld in partjes be-
treffendee het leven van alle achtereenvolgende graven van Holland, geïllustreerd 
mett een reeks gravenportretten. Er zijn vele kanttekeningen bij het kroniekje 
vann Scriverius' hand te vinden, waarvan een deel de lezer doorverwees naar het 
grotee oudheidkundige commentaar van de Leidse geleerde dat achterin de uit-
gavee was opgenomen."'1 Aan dit commentaar ging eerst nog een continuatie van 
hett kroniekje tot en met de tijd van Filips II vooraf, getiteld 'Bij-voegsel tot Vol-
treckingee van de voorgaende Chronycke tot de leste Grave toe; door Petrus Scri-
veriuss uyt verscheyden Chronycken ende Memorien in 't cort beschreven. Anno 
MDCXXX' ,, dus al in 1630 geschreven."'2 In dit bijvoegsel merkte Scriverius ten 
overstaann van zijn lezers op dat hij zich helaas verplicht had gevoeld zijn stijl af 
tee stemmen op die van het oude kroniekje, en dat hij hoopte ooit nog eens een 
zelfstandigee geschiedenis van Holland te publiceren. "w 

Voortss volgde dan het aparte, uitgebreide oudheidkundige commentaar ge-
titeldd 'Toets-steen: waer aen beproeft worden ontallijcke plaetsen uyt de voor-
schrevee Oude Chronijke van Hollandt'."4 Deze 'Toets-steen' bestond eigenlijk 
uitt een serie eindnoten bij de tekst van het kroniekje."1" Reeds in 1631 vermeldde 
Scriveriuss in een brief aan Buchelius dat hij geheel opging in zijn werk aan de 
kanttekeningenn bij het kroniekje en aan het schrijven van het commentaar, dat 
hijj  toen al de 'Toetssteen' noemde."16 Eenjaar eerder had een andere corres-
pondent,, de edelman Carel van Riedwijck, Scriverius notabene verzocht om het 
hemm lang geleden uitgeleende Leidse exemplaar van het kroniekje eindelijk eens 
terugg te geven.167 Het volgende bericht over het kroniekje dateert pas uit 1654, 

1599 Het oude Goulsche thrmiyixken, 200. Deze postume uitgave verscheen in 1663 in Amsterdam bij [an Hen-
dricks// Boom, Joost Pluvmer en Caspar Gomindin. Zie over het oude Goudse kroniekje Carasso-Kok, lieperto-
riitin,riitin,  nr. 152, en over Scriverius' editie Hugenholtz, 'Zeventiende-eeirwse historische kritiek'. 
1600 'Laure-crans' in: Ampzing, Beschrijving? ende lof, tweede paginering, 89. 
1611 Het oude Goutsche chronyexken, [1]-146 bevat de tekst van het kroniekje. 
1622 Het oude Goutscke chnmyrxken, [153]-196. 
1633 Het oude Goutsche chronyrxken, [154]. 
1644 Het oude Goutscke chronyexken, 197-280. 
1655 De opmerkingen in de 'Toets-steen' waren gekoppeld aan bepaalde passages in de hoofdtekst door een 
vermeldingg van het paginanummer van de editie, gevolgd door een weergave van de beginwoorden van de des-
betreffendee passage. 
1666 Scriverius aan Buchelius, 30-7-1631. Scriverius schreef hij dat hij klaar was met zijn annotaties op het kro-
niekjee en nog bezig was mei het 'commentarium meum quem inscripsi De Toetsteen'. 
1677 Van Riedwijck aan Scriverius, 25-2-1630. 
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ruimm twintigjaar nadien. Toen ontving Scriverius een brief van de geleerde let-
terkundigee Constantijn Huygens, die door Scriverius moet zijn verzocht om het 
manuscriptt van de 'Toets-steen' nog eens kritisch te lezen vóór een mogelijke 
publicatie.. Huygens schreef dat hij de tekst in de trekschuit op weg naar zijn 
woonplaatss Den Haag had doorgenomen, en er meteen een lofdicht op had ge-
componeerdd dat Scriveritis bij de uitgave kon opnemen.1*  Uit passages in de 
Toets-steen'' blijkt dat Scriverius de tekst in deze periode opnieuw onder han-
denn heeft genomen. 

Magnumm opus 

Inn 1650, toen Scriverius 74 jaar oud was, verscheen zijn magnum opus: een mo-
numentaall  uitgegeven en zeer erudiet bronnenboek getiteld Principes Hollandiae, 
etet Westfrisiae ('De vorsten"'" van Holland en West-Friesland').17" Hierin waren de 
naarr Scriverius' mening betrouwbaarste bronnen voor de levens van alle ach-
tereenvolgendee Hollandse graven afgedrukt, van Dirk I uit de tiende eeuw tot 
enn met Filips II . De tekst werd opgeluisterd door prachtige, speciaal voor deze 
uitgavee vervaardigde portretten van de graven. Anders dan Scriverius' voorgaande 
verzameleditie,, de Batavia ülustrata, waarin alleen teksten uit de zestiende en ze-
ventiendee eeuw waren opgenomen, bevatte Principesóók de teksten van vele mid-
deleeuwsee annalen en kronieken en van enkele middeleeuwse documenten, 'met 
dee allergrootste betrouwbaarheid opgediept uit oude, handgeschreven ge-
schiedwerkenn van onbesproken betrouwbaarheid en uit de archieven', zo roem-
dee de opdracht aan de Staten van Holland, Zeeland en West-Friesland.171 De reik-
wijdtee van de bloemlezing in deze uitgave toont de oogst van een lang geleer-
denleven.. Alles samengenomen presenteerde Scriverius fragmenten uit onge-
veerr tachdg verschillende teksten, waaronder vele, soms vrij obscure middeleeuwse 
geschiedwerken.. In zijn becommentarieerde bewerking van de Divisiekronieken 
inn de editie van het oude Goudse kroniekje ging het Scriverius in de eerste plaats 
omm het signaleren en bestrijden van de fabels die deze kronieken naar zijn oor-
deell  verkondigden. De bloemlezing uit de humanistische en middeleeuwse bron-
nenn in Principes was door Scriverius samengesteld om andere geschiedbeoefenaars 
zonderr meer de betrouwbaarste teksten ter beschikking te stellen voor een nieu-
wee geschiedschrijving over het graafschap Holland. 

Scriveriuss droeg het werk op 'aan de zeer doorluchtige en machtige Staten 
vann Holland, Zeeland en West-Friesland, de algoede en almachtige vaderen des 

1688 Huygens aan Scriverius, 29-10-1654. 
1699 Dat wil zeggen: tie graven. 
1700 Principes Hollandiae, et W'estjnsme, ab anno Christi DCCCLXIII, Öf primo comité Throdorico, usque ad ultimum 
1'hilippum1'hilippum Hispaniarum regrm, aeri omnes incisi, ac jideliter descnpti, auspicijs Petri Scriverii. Ihvulgabal P. Houtman ('I)e 
vorstenn van Holland en West-Friesland, vana) het jaar 863 na Christus en de eerste graaf Dirk tot aan de laatste, 
koningg Filips van Spanje, allen in koper gesneden, en getrouw beschreven, onder auspiciën van Petrus Scrive-
rius.rius. P. Soutman gaf het uit '). 
1711 Principes, opdracht (ongepagineerd): 'ex antiquis incorruptae fidei annalibus manuscriptis et archivis sum-
maa cum tide eruta' (citaten uit het exemplaar: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, ÜF 69-19). 
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29.29. Titelpagina van Principes Hollandiae, et Westfrisiae. Koninklijke Bibliotheek üen Haag. 
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vaderlands'.17-- Hij schreef zijn bronnenboek aan dit college te willen opdragen 
'tott getuigenis van zijn eigen liefde en trouwjegens het vaderland',171 nu die pa-
triatria  een 'glorieuze vrede' met Spanje had gesloten en haar politieke zelfstan-
digheidd (herhaaldelijk licht het woord 'vrijheid' in rode drukinkt op in de op-
dracht)) erkend zag. Hij prees het grootse, deugdzame, rechtschapen en stand-
vastigee beleid van de Staten die, nu profiterend van de vrede, hun onderdanen 
vann dag tot dag gelukkiger tijden bezorgden, terwijl de letteren - met name in 
Leidenn - en wereldwijde land- en zeehandel bleven voort bloeien. Dit alles werd 
nógg eens tot uitdrukking gebracht in de prent op de titelpagina, met afbeel-
dingenn die zelfverzekerd verwezen naar de strijd tegen Spanje en de economi-
schee voorspoed van Holland. Scriverius vervolgde zijn relaas met de opmerking 
datt de recente vrede van Munster hem aanleiding had gegeven om middels zijn 
boekk over de oude graven 'deze vroegere vorsten van de heerlijkheden [Hol-
land,, Zeeland en West-Friesland]' op te dragen aan de Staten, evenals 'de ge-
schiedeniss van deze vorsten - en daarmee ook die van het vaderland - en hun 
belangrijkstee wapenfeiten in vredes- of oorlogstijd'.174 Hoffelijk gaf Scriverius daar-
bijj  toe heus wel te beseffen dat zelfs de belangrijkste daden van de oude gra-
venn minder relevant waren dan de heldhaftige strijd tegen de Spaanse 'vijan-
denn van de voorouderlijke vrijheid', die in de otide en nieuwe wereld met zo-
veell  succes was gevoerd. Niettemin was hij zelf nu eenmaal 'de burger die ui-
termatee is toegewijd aan de vereeuwiging van de daden en heerschappij van die 
vorsten'.'"**  Deze grafelijke heerschappij was sinds 1581 voltooid verleden tijd, 
enn Scriverius' Principes eindigde daarom met de bronnen voor het leven van Fi-
lipss II , de laatste graaf. Hier sloot Scriverius af met de tekst van het Plakkaat van 
Verlatinge,, gevolgd door een groot gedrukt 'Hollandiae, Zelandiaeque ac Fri-
siaee Principum finis'. 

Dee Haarlemse kunstschilder Pieter Soutman had de uitgave van het vanwe-
gee de omvang en het plaatwerk zeer kostbare boekwerk gefinancierd. In 1651 
boodd Soutman Principes aan bij de Staten van Holland in de hoop op een fi-
nanciëlee tegemoetkoming, maar tevergeefs. De Staten weigerden in maart van 
datt jaar de dedicatie te aanvaarden tenzij de formulering van Scriverius' opdracht 
zouu worden veranderd, zodat het boek aan de Staten van Holland en West-Fries-
landd zou worden opgedragen, en niet eveneens aan de Zeeuwse Staten die nu 
inn strijd met de voorschriften werden vermeld, en nog wel tussen die van Hol-
landd en West-Friesland in.17fi In de latere resoluties van de Staten werd niet meer 

1722 Principes, opdracht: 'Illustr. ac potentiss. Hollandiae, Zelandiae, Westfrisiaeque, ordinibus, patriae patri-

buss opt. max.' 
1733 Principes, opdracht: 'qualiscunque suae pietatis in patriam ac fidei monumentum'. 
1744 Principes, opdracht: 'hos ditionum olim principes, eorumque. ac simul patriae vetusta tempora, resque maxi-
mass [...] pace bellove partas'. 
1755 Principes, opdracht: 'avitae f...] libertatis hostibus' respectievelijk 'aeternitati rernm eorum f principum] 
acc imperii devoüssimus civis, Petrus Scriverius'. 
1766 Cenrmnlr indrxVW, onder bet trefwoord hoeken, 27-3-1651; Verkruijsse, 'Holland "gedediceerd"', 234. Zie 
ookk ibidem, 233, waar de kwestie over een verkeerd geformuleerde dedicatie van Isaac Vossius wordt vermeld: 
Vossiuss wilde in 1646 ^ijn werk opdragen aan de Staten van Holland en Zeeland; op aandringen van de Hol-
landsee Staten moest dat worden veranderd in een opdracht aan de Staten van Holland en West-Friesland (en 
eenn aparte opdracht aan die van Zeeland in een aantal speciaal voor dit Statencollege bestemde exemplaren). 
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opp de dedicatie teruggekomen, hoewel uit tenminste één exemplaar van Prin-
cipescipes blijk t dat de gewenste herziening van de opdracht wel heeft plaatsgevon-
den.1777 Het is trouwens maar de vraag of de Staten ernaar uitkeken Soutmans 
werkk met een geldsom te belonen. Juist in deze tijd probeerden zij strenger vast 
tee houden aan hun voornemen aangeboden boeken niet langer te subsidiëren.178 

Inn oktober ving Soutman ook bot bij de Haarlemse burgemeesters aan wie 
hijj  Principes in de hoop op een beloning had gepresenteerd.179 Deze aanbieding 
wass niet zo ongerijmd als op het eerste gezicht misschien lijkt . In het boek was 
eenn gedicht van Scriverius over het Haarlemse stadswapen opgenomen dat aan 
dee burgers van Haarlem en het burgemeesterscollege was opgedragen.1"0 Haar-
lemm had als voormalige hofplaats een band met de Hollandse graven, en de gra-
venportrettenn in Principes waren bovendien gebaseerd op de befaamde pa-
neelschilderingenn uit het Haarlemse karmelietenklooster die sinds het einde 
vann de zestiende eeuw in de grote zaal van het Haarlemse stadhuis hingen. Het 
iss goed mogelijk dat de weigering van de burgemeesters de dedicatie van dit boek 
tee aanvaarden hun door zuinigheid werd ingegeven; bij een zo kostbaar boek 
pastee immers een gulle beloning. 

Misschienn deed Soutman zijn aanbod bij beide colleges ook op een ongelukkig 
moment.. In 1651 werd er van januari tot en met augustus, naar aanleiding van 
hett plotselinge overlijden van stadhouder Willem II in november 1650, in een 
Grotee Vergadering te Den Haag door de verschillende gewesten overlegd over 
dee wenselijkheid van een nieuwe stadhouderlijke opvolging. Het gewest Hol-
landd had op deze vergadering aangestuurd omdat Willem II in de paar jaren 
vann zijn stadhouderschap een aantal Hollandse regenten gevangen had gezet 
opp slot Loevestein en een mislukte aanslag op Amsterdam had gepleegd, na-
datt hij zijn positie bedreigd had gezien door de Hollandse Staten, die de vre-
dessluitingg met Spanje bij de overige gewesten hadden doorgedreven en daar-
naa hun troepen eigenmachtig hadden afgedankt. De lofzang op de door Wil-
lemm II tegengewerkte 'Hollandse' vrede van Munster in Scriverius' opdracht zal 
dee Staten dan ook wel hebben aangesproken. Desondanks lag het voor de Sta-
tenn wellicht toch wat moeilijk om de aanbieding van Principes, waarin de oude 
gravenn van Holland werden verheerlijkt, te aanvaarden. De beslissing van de Gro-

Mett het oog op de toekomst resolveerden de Staten 'geen Dedicatien van andere Boeken hier aan te neemen, 
alss daar Holland en West-vriesland saamen staan.' Eerder in dit hoofdstuk kwamen de op juist dit punt ver-
schillendee versies van de opdracht in Batavia illustrata uit 1609 al aan de orde (p. 129-131). 
1777 Koninklijke Bihliotheek te Den Haag, 42 B 4 (zie afb. 40, p. 249). Niet herzien in de volgende exempla-
ren:: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, OF 69-19 (dit exemplaar is nb. in een moderne band gebonden sa-
menn met ander plaatwerk van Soutman, uitgevoerd door Visscher: een serie portretten van de Oostenrijkse Habs-
burgsee keizers uit 1644 en een serie Nederlandse heiligenportretten uit 1650); Universiteitsbibliotheek Leiden, 
Planoo 39 C 3; Provinciale Bibliotheek Friesland, Hof 653 fol; Koninklijke Bibliotheek te Brussel, VB 10636'D. 
Corneliss van Alkemade vermeldde in Stoke, Hollandse Jaar-boeken, 10-11 dat Scriverius door de Staten 'plegte-
lij kk bedankt' zou zijn voor zijn opdracht, maar geeft hiervoor geen bewijs. 

1788 Verkruijsse, 'Holland "gedediceerd"', 232. 

1799 Archiefdienst voor Kennemerland, Stadsarchief, Burgemeestersresoluties rood 223, 11-10-1651, fol. 185r: 
'Mr.. Pieter Soutman doende presentatie om seecker Boeck met alle de affbeeldinge van alle de graven van Hol-
lantt by hem geteeckent, ende doen snijden, ende het geschrifte bij Petrum Schrijverum gemaeckt, te vereeren 
[aann te bieden], Is daerover door den Secretaris doen bedancken, ende de presentatie excuseren.' 
1800 Principes, 'Scutum' (ongepagineerd). 
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30.30. Portret van graaf Dirk I in Principes Hollandiae, et Westfrisiae. Koninklijke Bibliotheek 
DenDen Haag. 
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tee Vergadering in Den Haag om geen nieuwe stadhouder aan te stellen en de 
inn de daarop volgende jaren groeiende tegenstelling tussen voorstanders van 
dee 'ware \rijheid' en prinsgezinden maakten dat na 1650 publicaties over de oude 
gravenn niet te onderschatten politieke implicaties zouden krijgen.IM De stad-
houder,, ooit de belangrijkste plaatsvervangend vertegenwoordiger van het gra-
felijkk gezag, had in de Republiek immers een tweeslachtige positie toebedeeld 
gekregen.. Vanaf 1588 had het gewestelijke Statencollege zichzelf de lands-
heerlijkheidd (de grafelijke titel met andere woorden) toegeëigend, hetgeen de 
stadhouderr tot dienaar van de Staten maakte; maar de stadhouder beschikte on-
dertussenn toch over enige soevereine, van de graven 'overgeërfde' bevoegd-
heden,, waaronder rechten op magistraatsbenoemingen. In 1581 had het Hol-
landsee Statencollege de grafelijke titel zelfs nog aangeboden aan stadhouder 
Willemm van Oranje. Oranje had dit aanbod afgeslagen ten faveure van de her-
togg van Anjou; nadat deze zich in 1583 onmogelijk had gemaakt betoonde Oran-
j ee zich alsnog bereid om de soevereiniteit te aanvaarden, maar toen wilden de 
Statenn niet meer.1SL' De beraadslagingen van de Grote Vergadering te Den Haag 
overr de overdracht van de stadhouderlijke benoemingsrechten aan de gewes-
telijkee Staten speelden misschien ook een rol bij de weigering van de Haarlemse 
burgemeesterss om de dedicatie van Principes te aanvaarden. Vier maanden voor 
dee afwijzing van de dedicatie had het Haarlemse stadsbestuur een brief aan de 
Hollandsee Staten doen uitgaan, waarin het dit college eraan herinnerde dat het 
rechtt op verkiezing van burgemeesters en schepenen ooit door de graven en 
gravinnenn 'metveele en verscheyde Privilegiën' aan de stad en de burgerij van 
Haarlemm was geschonken. In 1492 was dit recht de stad echter door dezelfde 
gravenn afhandig gemaakt, vervolgde de brief, en sinds de afzwering van Filips 
III  was het vervolgens in handen van de stadhouders gekomen.18*  Wellicht vond 
hett Haarlemse stadsbestuur het ongepast uitgerekend nu de eigenmachtig op-
tredendee oude graven te eren met een boek als Principes. 

Hoee dit ook moge zijn, Soutman had nog een derde ijzer in het vuur. Een exem-
plaarr van Principes bevat een alternatieve opdracht, door Soutman opgesteld en 
ondertekend,, aan de 'zeer verheven en machtige, katholieke, vredestichtende, 
zeerr vrome en serene monarch Filips IV' (1621-1665) van Spanje, gezet in de-
zelfdee opvallende kapitalen als Scriverius' opdracht aan de Staten.IM! Soutman 
streefdee als leerling van Rubens een Hollandse hofkunst na. Zo vervaardigde hij 
bijvoorbeeldd een grote prentenreeks met portretten van de Nassaus. Hij werkte 
ookk voor buitenlandse vorsten en had eerder al een reeks keizerportretten van 
dee Oostenrijkse Habsburgers uitgegeven. '*"' Een opdracht aan de Spaanse koning 
konn in 1650-1651 in de Republiek wel door de beugel gezien de juist gesloten 

1811 Zie over de gevolgen van het optreden van Willem II voor het politieke denken en de geschiedschrijving 
Kampinga,, Opvattingen, 161 e.v.; Kossmann, Politieke t/mme, 30 e.v.; Hailsma Mnlier, The myth, 120 e.v. 
1822 Israel, Tfie Dutch Rejmblic, 214-216. 
1833 Archiefdienst voor Kennemerland, Stadsarchief, Vroedschap.siesolmies rood 88, 19-6-1651, fol. 229r e.v. 
bevatt een afschrift van deze brief (het jaar 1492 betrof de opstand van het Kaas- en Broodvolk). 
1844 Hei zog August Bibliothek te Wolfenbüttel, (.. Hist. 2 : 'Augnstissimo. potentissinio monarchae, Philip-
pee IV, [...] catholico, pacifico, piissimo, serenissimo'. 
1855 Van der Waal, Drie eeuwen I, 167-168; zie ook noot 178. 
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vredee van Munster. Desondanks is het opvallend dat de katholieke Soutman, en 
niett Scriverius, voor deze opdracht tekende. Het vernieuwen van opdrachten wan-
neerr een dedicatie niet de gewenste beloning had opgeleverd kwam overigens 
well  vaker voor.'*  De reeks gravenportretten en de stamboom van het Habsburgse 
keizershuiss achterin Principes, die beide doorliepen tot en met Filips IV, wijzen 
err misschien op dat in dit geval de dedicatie aan de Spaanse vorst al bij voorbaat 
wass gepland. Óf deze dedicatie vruchten heeft afgeworpen is mij niet bekend. 

Dee perikelen rond de dedicatie namen niet weg dat Scriverius zelf erg trots 
wass op zijn Principes. In zijn handgeschreven aantekeningen bij Boxhorns edi-
tiee van het kroniekje van Jan Veldener prees hij het werk aan als 'het Toneel van 
dee Graven van Hollant, Twelck heerlick werck noch onder de Druk-persse sucht 
[...];daersall  men goed en vast bescheydt vinden', en inde Toets-steen' bij het 
oudee Goudse kroniekje verwees hij 'wie naerder en klaerder begheert te weten7 

naarr 'het Groote Boeck van de Graeven'.1* 7 Scriverius1 levenswerk op het gebied 
vann de vaderlandse oudheidkunde is sinds de zeventiende eeuw echter enigs-
zinss in de vergetelheid geraakt. Hoewel Principes als platenatlas zeer invloedrijk 
iss geweest - de met zorg uitgevoerde portretten van de graven in dit werk heb-
benn tot in de twintigste eeuw ons beeld van de graven in hoge mate bepaald1* " -
verdweenn de uitgave als tekstboek tii t de belangstelling. Dit zal mede te maken 
hebbenn met het feit dat de bloemlezing nauwelijks integrale tekstuitgaven be-
vatte,, maar vooral gedeelten uit vele annalen en kronieken, hetgeen historici 
vanaff  een zeker moment moet hebben tegengestaan. Daardoor is echter ver-
getenn dat Principes ooit een grootse prestatie was op het gebied van vroegmo-
dernee uitgaven van middeleeuwse geschiedwerken. Wanneer we Scriverius' ver-
dienstenn op het gebied van de oudheidkundige geschiedbeoefening op waar-
dee willen schatten is het in de eerste plaats dit werk dat de aandacht verdient, 
hoewell  zijn Nederlandstalige uitgaven veel bekender zijn.'** ' 

Samengevatt kan over Scriverius en zijn oudheidkundige bronnenpublicaties 
wordenn vastgesteld, dat hij als uitgever van verhalende bronnen voor het ver-
ledenn van Holland steeds op twee fronten opereerde. Enerzijds streefde hij er-
naarr becommentarieerde edities te verzorgen van afzonderlijke Hollandse kro-
nieken,, waarin hij evenals Buchelius in diens Beka- en Hedauitgave blijk gaf 
vann zijn kritiek op de historische traditie. Anderzijds heeft Scriverius zich, an-
derss dan Buchelius, tevens beziggehouden met het samenstellen van bloem-
lezingenn uit de oudere geschiedwerken, die door hem juist zonder al te veel 
commentaarr op de inhoud als betrouwbare verhalende bronnen werden ge-
presenteerd.. Een en ander zou hij in Batavia illustrata nog eens aanvullen met 

1866 Begin achttiende eeuw werd over de/e praktijk geklaagd: Stegeman, 'Patronage', 192-193. 
1877 Handgeschreven aantekening van Scriverius in Veldener, ('Jironijrk van llollandt, exemplaar Universi-
teitsbibliotheekk Leiden, 766 (. 27, p. 6; Het oude Coutsrhe chronyexken, 238. 
1888 De Jong, 'Gravenportretten in de zestiende en /.eventiende eeuw*, 86-92; idem, 'Gravenportretten in de 
achttiendee eeuw', 99-101. 
1899 l'nncipes verdient een eigen nummer in Haitsma Muiier, RefH'rtorium, waar het nu onder nr. 436b als slechts 
eenn vermeerderde herdruk van een tekstdeel uit Batavia illustrata wordt vermeld. Zie ook Hugenhokz, 'Zeven-
tiende-eeuwsee historische kriüek', waarin alleen Scriverius' editie van het oude Goudse kroniekje wordt besproken. 
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eenn repertorium van archeologische bronnen voor de periode vóór de Mid-
deleeuwen. . 

Overr mogelijke plannen om ook een oorkondenverzameling uit te geven le-
zenn we niets in Scrn-erins' briefwisseling, ondanks het feit dat hij archiefstuk-
kenn zeker bestudeerde. Buchelius heeft wel dergelijke plannen gekoesterd, zo-
alss wre hebben gezien. Dit was een vrij uitzonderlijk gegeven in de eerste helft 
vann de zeventiende eeuw, en had waarschijnlijk alles te maken met Buchelius' 
beroepsmatigee archievenkennis dankzij zijn jarenlange advocatuur en met zijn 
bijzonderr grote interesse in genealogie en heraldiek. Hij moet afschriften van 
tall  van documenten hebben gemaakt, in eerste instantie vooral met het oog op 
hett aanvullen van zijn stamboom- en wapenboeken, zoals hij zelf ooit eens schreef 
aann Adriaen Ploos.1'"' De ambteloze Scriverius stelde het zonder een dergelijke 
grotee dossierkennis. Ook heeft hij zich vergeleken met Buchelius waarschijn-
lij kk minder intensief met genealogie en heraldiek beziggehouden. Uit zijn cor-
respondentiee blijk t wel dat hij zich beslist met genealogie en heraldiek heeft in-
gelatenn - dat kon ook niet anders voor een in de Middeleeuwen geïnteresseerde 
oudheidkundigee - maar er zijn van zijn hand geen stamboom- of wapenboeken 
overgeleverd. . 

Scriveriuss concentreerde zich voortdurend op het controleren en selecteren 
vann de verhalende bronnen. Met zijn erudiete bloemlezingen in Batavia iüustrata 
enn vooral in het opvallend uitgevoerde Principes Hollandiae, el Westfrisiaezou hij 
eenn uiterst zelfverzekerd monument voor de Hollandse geschiedenis oprichten. 
Daarmeee was zijn oudheidkundige werk heel anders van toonzetting dan Bu-
chelius'' editie van Beka en Heda, met het enorme kritische notenapparaat dat 
moestt laten zien hoe verwrongen de historische overlevering was, als het op de 
Utrechtsee geschiedenis aankwam. Scriverius vertrouwde erop dat de annalen, 
kroniekenn en archeologische bronnen in zijn bloemlezingen aangaande de Hol-
landsee geschiedenis voor zich zouden spreken. Hij achtte deze bronnenedities 
dann ook waardig genoeg om te worden opgedragen aan de Hollandse Staten. 
Inn deze opdrachten roemde hij de macht en welvaart van het gewest en voer-
dee hij zijn eigen vaderlandsliefde aan als motief voor de uitgave en dedicatie. 
Eenn en ander was in het Latijn gesteld, zodat een internationaal publiek van ge-
leerdenn en bestuurders kon worden bereikt. Beide uitgaven deden een appèl 
opp het historische zelfbewustzijn van het zeventiende-eeuwse Holland, dat dank-
zijj  de Opstand razendsnel in macht en rijkdom was gegroeid, maar zijn positie 
binnenn de Republiek door de overige gewesten betwist zag. Scriverius wilde met 
zijnn oudheidkundige werk laten zien dat de machtige positie van Holland in de 
zeventiendee eeuw terugging op een Hollands overwicht tijdens Oudheid en Mid-
deleeuwen.. Zijn voorstellingvan dit Hollandse verleden zal in het hiernavolgende 
uitgebreiderr aan de orde komen in de hoofdstukken vijf en zes. 

1900 Zie het voorgaande hoofdstuk, p. 94. 


