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Hoofdstukk 4 
Dienstt en wederdienst 
DeDe oudheidkundige netwerken van 
BucheliusBuchelius en Scriverius 

Omm de verdiensten van Buchelius en Scriverius op hun juiste waarde te kunnen 
schattenn is het van belang te beseffen, dat zij hun oudheidkundige werkzaam-
hedenn verrichtten binnen omstandigheden die in veel opzichten heel anders wa-
renn dan die voor moderne historici. In de eerste plaats was de op het verleden 
vann de Nederlandse Republiek, van het eigen gewest of van de eigen woonplaats 
gerichtee geschiedbeoefening in de vroegmoderne tijd over het algemeen, afge-
zienn van de activiteit van enkele officiële historiografen, een onbezoldigde be-
zigheidd en een kwestie van particulier initiatief. Deze activiteiten speelden zich 
aff  buiten de universiteiten, waarvóór de negentiende eeuw geen zelfstandige ge-
schiedenisopleidingg bestond en waar men bovendien nauwelijks aandacht schonk 
aann de niet-klassieke geschiedenis. De geschiedbeoefenaars waren soms wel ver-
bondenn aan een hogeschool of universiteit, maar zij verrichtten hun onderzoek 
dann niet uit hoofde van hun academische aanstelling. Een veel grotere groep on-
derzoekerss en schrijvers had wel gestudeerd maar had géén academische be-
trekking,, noch een aanstelling als officieel historiograaf. Dit betekende dat ver-
rewegg de meeste onderzoekers en schrijvers in de vrije tijd en op eigen kosten 
opereerden;; de advocaat Buchelius en de rentenier Scriverius behoorden tot deze 
groep.. In de voorgaande biografisch getinte hoofdstukken werd reeds beschre-
venn hoe deze mannen ervoor kozen om hun leven voor een zeer groot deel of 
zelfss vrijwel geheel in dienst te stellen van de studiën, de oudheidkunde in de 
eerstee plaats. Een dergelijke levensstijl was maar voor weinigen weggelegd. De 
keuzee voor een ambteloos geleerdenbestaan werd voor Buchelius en Scriverius 
vergemakkelijktt door het welvaren - in het geval van Scriverius zelfs de puissante 
rijkdomm -van hun familie en schoonfamilie. Eerst had hun status als enige of 
oudstee zoon eraan bijgedragen, dat de familie juist hen had voorbestemd tot de 
studiee - zij het niet met het oogmerk dat ze een 'carrière' als oudheidkundige 
zoudenn gaan nastreven. Later waren zij in staat om hun vermogen en niet te ver-
getenn dat van hun echtgenotes aan te spreken om, zoveel mogelijk bevrijd van 
dee normale beslommeringen van het werkende leven, van geschiedenis hun am-
bachtt te maken en al hun tijd en geld te spenderen aan het lezen en schrijven 
overr 'het verleden, het heden, en soms zelfs de toekomst'.' 

Hett particuliere karakter van het onderzoek naar het eigen verleden, dat een 
gevolgg was van het ontbreken van officiële werkplaatsen, maakte dat de vader-

11 Buchelius aan Scriverius, 23-6-1632 (zie ook hoofdstuk 1, p. 27-28). 
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landsee geschiedbeoefenaars afhankelijk waren van briefwisselingen met ande-
ree geleerden en, eventueel, van persoonlijke ontmoetingen in de studeerkamer 
omm uit hun isolement te kunnen treden. De contacten tussen geschiedkundi-
genn bleven steeds informeel, omdat het in de zeventiende-eeuwse Republiek 
eveneenss ontbrak aan geleerde genootschappen, vergelijkbaar met de Engel-
see Society of Antiquaries.1 Men was aangewezen op gesprekken en brieven om dis-
cussiee te voeren, gegevens uit te wisselen, boeken en handschriften ter inzage 
tee verkrijgen, en - in deze periode zonder wetenschappelijke tijdschriften - nieu-
wee publicaties te signaleren en te bekritiseren. Het leggen van contacten met 
anderee geleerden was voor geschiedkundigen des te noodzakelijker gezien de 
geslotenheidd van het vroegmoderne bibliotheek- en archiefwezen, en gezien de 
prill ee fase waarin de uitgave van bronnen voor de geschiedenis van de Neder-
landenn zich bevond. Om een succesvol geschiedbeoefenaar te worden diende 
menn dan ook niet alleen te beschikken over voldoende vrije tijd en voldoende 
vermogen,, maar ook overvoldoende connecties. Enerzijds dienden geschied-
beoefenaarss in staat te zijn om zelf een significante privébibliotheek aan te schaf-
fen,, anderzijds moesten zij de juiste contacten zien aan te knopen en te culti-
verenn met andere geleerden en boeken-en handschriftenbezitters, en ook met 
bestuurderss of ambtenaren die eventueel voor toegang tot de archieven kon-
denn zorgen. Om deze reden waren de correspondentienetwerken van vroeg-
modernee geschiedkundigen - en van geleerden in het algemeen - doorgaans 
zoo enorm uitgestrekt en intensief. Briefwisselingen speelden namelijk een cru-
cialee rol in het initiëren en onderhouden van contacten met de gewenste per-
sonen.. Via de cultivering van de humanistische 'geleerdenvriendschap' in deze 
correspondentiess werden allerlei diensten en wederdiensten uitgewisseld.' 

Dee oudheidkundige correspondentienetwerken van Buchelius en Scriverius 
staann in dit hoofdstuk centraal. In het navolgende zal om te beginnen dieper 
wordenn ingegaan op de toestand waarin het vroegmoderne bibliotheek- en ar-
chiefwezenn in de Nederlanden verkeerde en op de stand van zaken op het ge-
biedd van bronnenuitgaven in de tijd van Buchelius en Scriverius. Vervolgens 
wordtt de aandacht gericht op de kwaliteit en kwantiteit van hun geleerde con-
tacten,, voor zover ons daarover informatie is overgeleverd dankzij hun bewaard 
geblevenn briefwisseling, en op de groei van Buchelius' en Scriverius' reputatie 
alss deskundige antiquaren en grote boeken- en handschriftenbezitters. Daar-
bijj  zullen eerst hun contacten met andere onderzoekers van de gewestelijke ge-
schiedeniss aan de orde komen. Vervolgens zien we hoe lokale geschiedbeoe-
fenaarss contact zochten met Buchelius en Scriverius om van hun oordeel en bron-
nenverzamelingg te kunnen profiteren; omgekeerd stelden deze contacten Bu-

22 De leden van de door de Engelse vorst officieel erkende Society of Antiquaries, oudheidkundigen, archiefbe-
waarders,, boekenverzamelaars enzovoorts, kwamen regelmatig samen in een eigen vergaderruimte. Ook in het 
Duitsee rijk en Frankrijk verschenen van overheidswege geformaliseerde en begunstigde oudheidkundige ge-
nootschappen,, vaak 'academies' genoemd, zoals in 1663 de Académie drs Inscriptions in Parijs. In de Nederland-
see Republiek ontbrak het echter aan een sterk en in cultuurpolitiek geïnteresseerd centraal ge/ag dat over de 
stads-- en provinciegrenzen heen de geleerde activiteiten kon bundelen. Voor een vergelijking tussen Europe-
see en Nederlandse genootschapstradities zie Mijnhardt, Tot heil, 25-123. 
33 Zie daarover Stegeman, 'Patronage en dienstverlening'. 
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cheliuss en Scriverius in de gelegenheid om bekendheid te geven aan hun in-
zichtenn en zich te profileren als antiquarische mentoren. Ter afsluiting kijken 
wee niet alleen naar hun contacten met andere geschiedbeoefenaars, maar ook 
naarr die met overheden, dat wil zeggen het stadhouderlijk hof, dat een beroep 
heeftt gedaan op de diensten van Buchelius en Scriverius in de jaren dat zij zich 
eenn reputatie van gezaghebbende genealogen en heraldische specialisten had-
denn verworven. 

Bibliothekenn en archieven 

Inn de periode waarin Buchelius en Scriverius werkzaam waren, ontbrak het zo-
alss gezegd aan goed toegankelijke bibliotheken of openbare archieven. Er ont-
stondenn vanaf het einde van de zestiende eeuw wel enige universiteitsbiblio-
thekenn in de Nederlanden, maar die waren niet automatisch voor iedereen te 
bezoeken.44 Zo was de bibliotheek van de in 1575 opgerichte universiteit van Lei-
denn oorspronkelijk bedoeld voor hoogleraren en voor studenten die zelf niet 
inn de gelegenheid waren boeken aan te schaffen; in de zeventiende eeuw kon-
denn ook andere geïnteresseerden deze collectie raadplegen. De bibliotheek van 
dee in 1585 opgerichte universiteit van Franeker was daarentegen jarenlang uit-
sluitendd toegankelijk voor hoogleraren. De Leidse bibliotheek was welgeteld vier 
uurr per week open voor bezoekers. Buiten deze uren diende men zich te ver-
voegenn bij de bibliothecaris, die de sleutel tot de bibliotheek in zijn bezit had. 
Boekenn moesten in principe op zaal worden geraadpleegd, en de grote formaten 
staand,, omdat die met kettingen waren bevestigd aan hoge lessenaars. Aange-
zienn de Nederlandse universiteiten nieuwe stichtingen waren, moest de biblio-
theekcollectiee vanuit het niets worden opgebouwd. Tijdens de eerste jaren van 
dee Leidse bibliotheek bestond de collectie nog uit één boek, een door Willem 
vann Oranje geschonken polyglotbijbel. Bij de daaropvolgende spectaculaire uit-
breidingg van de collectie werd het accent uiteraard op de klassieken gelegd. Voor 
geschiedkundigenn die zich met het eigen verleden wensten bezig te houden be-
tekendee dit vaak dat er niet altijd iets van hun gading te vinden was in de uni-
versiteitsbibliotheek,, althans op het gebied van de Middeleeuwen." 

Daarnaastt bezaten veel plaatsen kerk- of kloosterbibliotheken en stadsbiblio-
theken,, maar ook deze collecties waren vaak moeilijk toegankelijk voor bezoe-
kers.. De stadsbibliotheek van Leiden bijvoorbeeld was gevestigd op de secreta-
rierie van het raadhuis." Oude kerk- of kloosterbibliotheken werden na de Refor-
matiee in beslag genomen door de stadsbesturen, vaak met het doel de boeken 
inn een voor het publiek toegankelijke verzameling bijeen te brengen. Zo ver-

44 Het navolgende is gebaseerd op Leidse universiteit 400, 132-158; HulshofFPol, 'The first century'; Otterspeer, 
Werkplaatsen,Werkplaatsen, 23-25. 
55 Zie over dit probleem ook Rinsema, 'Groninger hoogleraren', 19-20 (over de bibliotheek van de in 1614 
gestichtee universiteit van Groningen). 
66 Leidse universiteit 400, 143. Aan het einde van de zestiende eeuw werd een groot deel van deze boekencol-
lectiee overgebracht naar de Leidse universiteitsbibliotheek. 
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ordonneerdee het Utrechtse stadsbestuur in 1581 dat de boeken van de kapit-
telkerkenn en kloosters ondergebracht dienden te worden in een nieuw op te 
richten,, openbare stadsbibliotheek, die werd ingericht in de Sint-Janskerk. La-
terr ging deze Doekencollectie op in de bibliotheek van de in 1636 gestichte plaat-
selijkee universiteit. Afgezien van het Sint-Janskapittel zelf werkten de oor-
spronkelijkee bezitters van de boeken echter niet aan deze plannen mee, zodat 
dee meeste boeken verspreid bewaard bleven in verschillende kapittelkerken.7 

Bucheliuss beschreef in zijn 'Commentarius' een bezoek aan deze bibliotheek 
inn 1589, en merkte daarbij op dat de beste boeken elders werden vastgehouden. 
Hijj  kon trouwens ook constateren dat de wel aanwezige boeken in de Sint-Jans-
kerkk 'eerder motten en boekwormen dan mensen van nut waren'.8 

Dergelijkee omstandigheden maakten het voor geleerden noodzakelijk om 
enerzijdss zoveel mogelijk contacten aan te knopen en te cultiveren met ande-
ree grote bibliotheekbezitters en anderzijds zelf een zo goed mogelijk gevulde 
privébibliotheekk op te bouwen. Buchelius en Scriverius beschikten aan het ein-
dee van hun leven allebei over grote bibliotheken. Vanwege hun oudheidkun-
digee belangstelling waren daarin niet alleen gedrukte boeken te vinden, maar 
ookk veel handgeschreven archiefstukken, annalen en kronieken, zowel origi-
nelee oude exemplaren als -vaak door henzelf vervaardigde - kopieën van ooit 
vann andere handschriftenbezitters geleende originelen. Buchelius heeft in de 
jarenn derüg zijn boekenbezit vastgesteld op ongeveer 3500 titels.9 Scriverius heeft 
onss helaas geen zelfvervaardigde boekeninventaris nagelaten. Er is wel een vei-
lingcataloguss uit 1663 van zijn boeken en handschriften; deze bevatte ongeveer 
43000 titelbeschrijvingen.'" 

Ookk archiefonderzoek was in Buchelius' en Scriverius' tijd geen vanzelf-
sprekendee zaak.'1 Oude documenten in overheidsarchieven bleven gedurende 
dee gehele vroegmoderne periode in de regel rechtsgeldig en waren daarom niet 
openbaarr toegankelijk. Inzage werd uitsluitend verleend indien men daartoe 
opdrachtt had gekregen van overheden. De 'staatsstukken' waren vóór de Op-
standd als het ware het privébezit van de landsheer, in Holland dus van de graaf. 
Inn de tijd van de Republiek gingen de landsheerlijke rechten over op de ge-
westelijkee Statencolleges, die daarmee ook de erfgenamen werden van de lands-
heerlijkee archieven. Deze archieven werden van oudsher op verschillende plaat-

77 Hogenelst en Van Oostrom, Handgeschreven wereld, 51. 
88 'Commentarius' II , fol. I07v; 'üneis blattisque magis quam hominibus serviebant'. 
99 Universiteitsbibliotheek Utrecht, mss. 845-847. Er is ook een veilingcatalogus van zijn bibliotheek uit 1642: 

CatalogusCatalogus librorum. 
100 Bibliotheca Scriveriana (3 april 1663), met afzonderlijke titelbeschrijvingen. Er is ook een lAbri appendiciarii 
bibliothecaebibliothecae Scriverianae (8 augustus 1663), waarin niet alleen afzonderlijke titelbeschrijvingen, maar ook kavels 
zijnn opgenomen met de in april nog niet verkochte titels. Ook Scriverius' handschriften werden geveild, Vei-
lingcatalogii  vormen een enigszins problematische bron voor de samenstelling van bibliotheken. Enerzijds hoe-
venn niet alle titels uit de bewuste bibliotheek te zijn gekomen (er werden bijvoorbeeld vaak winkeldochters mee-
geveild);; anderzijds kunnen achter één titelbeschrijving mogelijk meerdere titels schuilgaan, omdat er wel eens 
sprakee was van convoluten. 
111 Het navolgende is gebaseerd op Smit, 'Een bijdrage'; Muller, Feith en Fruin, Handleiding, Formsma en Ke-
telaar,, Gids, 17-25; Bos-Rops en Bruggeman, Archief-wijzer, 11-15; Kruisheer, De oorkonden I, 194-204; Kort, Het ar-
chiefvanchiefvan de graven!, 55, 138-149; Roelevink, 'Bewezen', 
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senn bewaard. De grafelijke kanselarij, waar vanaf het einde van de twaalfde eeuw 
dee vervaardiging van officiële documenten en, aanvankelijk nogal incidenteel, 
dee registratie van uitgaande en ingekomen stukken had plaatsgevonden, be-
waardee samen met enkele gespecialiseerde administratieve afdelingen, zoals de 
grafelijkee rekenkamer, een deel van de stukken in de charter- of registerkamer 
vann het grafelijk Hof in Den Haag. Maar omdat het landsheerlijk gezag oor-
spronkelijkk ambulant was, fungeerden ook kloosters, kerken of kasteeltorens 
alss bewaarplaats, zoals in Engeland staatsstukken onder meer in de Westmin-
sterr Abbey en de Tower in Londen werden bewaard. Belangrijke delen van het 
archieff  van de graven van Holland werden mogelijk al vroeg geborgen in de ab-
dijdij  van Egmond, en gedurende vrijwel de gehele zestiende eeuw lag een groot 
aantall  archiefstukken opgeslagen in het Sint-Aagtenklooster in Delft (het late-
ree Prinsenhof) en in een versterkte toren van het kasteel van Gouda.12 

Dee lotgevallen van de archieven in het kasteel van Gouda gedurende de ja-
renn zestig en zeventig van de zestiende eeuw zijn een goed voorbeeld van het 
politiekee belang dat de overheden aan oude 'staatsstukken' hechtten en van de 
dubbelzinnigee gevolgen daarvan voor geschiedschrijvers. In 1560, aan de voor-
avondd van de Opstand, namen voor het eerst vertegenwoordigers van het Hol-
landsee Statencollege deel aan de inspectie van de archieven in het kasteel van 
Gouda.. Gewoonlijk viel deze inspectie onder de verantwoording van functio-
narissenn van de grafelijke rekenkamer. Het assertieve optreden van de Hollandse 
Statenn kwam voort uit de grote behoefte die zij in de jaren zestig van de zestiende 
eeuww hadden aan het opsporen van oude archiefstukken, waarin de landelijke 
enn stedelijke rechten tegenover de landsheer waren vastgelegd.11 De aanstelling 
vann HadrianusJunius tot gewestelijk historiograaf, met de opdracht om dergelijke 
grafelijkee oorkonden op te sporen en de inhoud daarvan te publiceren, dient 
dann ook in deze context te worden begrepen. In 1565 kondigden de Staten Ju-
nius'' geschiedwerk bij de landvoogdes Margaretha van Parma aan, in een brief 
mett de woorden: 'dat het soo by getuygen, Brieven [=oorkonden] en oock eens-
deelss by een Cronyke mochten blycken, dat de Staten van dies en omme by haer 
selvenn te vergaderen, sonder eenigh consent van den [grafelijke] Raede te be-
hoeven,, waren geweest van alle memorie van menschen in possessie'.14 Toen Ju-
niuss in 1570 klaar was met het eerste deel van zijn werk bleek de stemming van 
dee Staten onder invloed van de meest recente onlusten echter te zijn omgesla-
gen.. Zij weigerden Junius het hem vijfjaar eerder toegezegde honorarium uit 
tee betalen én zij wensten zijn geschiedwerk, dat aan het Statencollege was op-
gedragen,, niet te publiceren, waarschijnlijk omdat zij Alva niet wilden provo-
ceren.. Het gevolg was dat de Batavia bijna twintigjaar lang onuitgegeven bleef; 
Juniuss had wel plannen om zijn werk zonder medewerking van de Staten te pu-

122 Smit, 'Een bijdrage'; Formsma en Ketelaar, Gids, 21-22; Kort, Het archief van de graven I, 55, 138-149 merkt 
opp dat het onzeker is, of de Egmondse abdij inderdaad dienst deed als grafelijke archiefbewaarplaats. Vergelijk 
overr het Engelse archiefwe/en Smith Fnssner, The historical trvolution, hoofdstuk twee en drie. 
133 Smit, 'Een bijdrage'. 151, n.1; Vermaseren. 'Het ontstaan', 415. 
144 Geciteerd door Vermaseren, 'Het ontstaan', 415-416; zie ook hoofdstuk 1, p. 51. 
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bliceren,, maar miste daan-oor de middelen.1' Nadat de politieke situatie in 1572 
eenn geheel nieuwe wending had genomen, besloten de Staten tijdens hnn eer-
stee vrije vergadering in hetzelfde jaar om nu zelf, met voorbijgaan aan de rech-
tenn van de landsheer, over te gaan tot 'openinge van de chartres van Hollandt' 
inn Gouda, om 'daerdoere de oude privilegiën, rechten ende usantien, de ste-
denn doer de Albanissche tyrannye [lees: het schrikbewind van Alva] onttrocken, 
wederr in heure onderhoudinge ende wesen gebrocht te moegen worden'."' De 
Statenn zonden inspecteurs naar Gouda, waaronder Janus Dousa als vertegen-
woordigerr van de Ridderschap, die een lijst aanlegden van de daar aanwezige 
stukkenn die konden dienen 'tot vrydomme ofte gerechticheyt van den graef-
schappee van Hollant'.17 Later zou dezelfde Dousa de Batavia van Junius alsnog 
uitgevenn en een vervolg op het werk vervaardigen. 

Naa de afzwering van Filips II in 1581 en de overname van de landsheerlijke 
rechtenn door de Statencolleges werden de grafelijke stukken zoveel mogelijk 
overgebrachtt naar de oude registerkamer in Den Haag. De Staten stelden uit 
hunn midden Dousa aan tot registermeestervan Holland, en na hem Johan van 
Oldenbarnevelt.. De immer rechtsgeldige oude archieven waren hiermee nog 
steedss niet openbaar toegankelijk.'*  Voor raadpleging ten behoeve van stu-
diedoeleindenn was toestemming van de overheden nodig, en deze toestemming 
goldd als een gunst, niet als een recht. In de praktijk kwamen alleen geschied-
kundigenn die in opdracht van overheden werkten, of op zijn minst goede con-
nectiess hadden met de regenten en hun vertrouwen genoten, in aanmerking 
voorr een dergelijke gunst. Men diende vervolgens de stukken te bestuderen on-
derr supervisie van de registermeester, die voor deze dienst een aardige betaling 
verwachtte.. Dan konden delen van de archieven alsnog gesloten blijven voor 
dee geschiedschrijver in kwestie. Zo klaagde nog in de achttiende eeuw iemand 
diee toegelaten was tot het archief van de Staten van Utrecht, maar de resolu-
tieboekenn niet mocht inzien, 'dat de toegang tot de boekkamers der gemeene 
vergaderingenn doorgaans zoo ongenaekbaer is'.''' Voltooide geschiedwerken 
hoefdenn in principe niet getoond te worden aan de overheden om toestemming 
tott publicatie aan te vragen, aangezien het in de Nederlandse Republiek - an-
derss dan in het zeventiende-eeuwse Frankrijk of Engeland - niet langer nodig 
wass om een privilege aan te vragen voor wat voor uitgave dan ook.20 Wel con-

155 Vcrmasereu, "Het ontstaan'. 1I9-12li. In november 1572 schreef Junius nog een nieuwe opdracht, nu aan 
Willemm van Oranje, maar tevergeefs. In 1575 overleed Junius. Het duurde zo lang voordat Junius' werk alsnog 
zouu worden uitgeven ( 1588) omdat zijn manuscript een tijdlang zoek was. Zie Vermaseren. 'De werkzaamheid', 
51-52,, 7:1-81. 
166 Geciteerd door Smit, 'Ken bijdrage'. 151. 
177 Ibidem. 155. 

188 Heerlijke rechten en andere privileges werden pas afgeschaft na de Franse revolutie; toen werden zowel 
dee oude als de nieuwe overheidsarchieven openbaar gemaakt, omdat men er voortaan vanuit ging dat de bur-
gerr in staat moest worden gesteld het overheidsbeleid te kunnen controleren. Formsma en Ketelaar, Gids, 27-
28:: Bos-Rops en Bruggeman. ArchirJ-wijzer, 14-15. Dat vóór deze revolutie op archiefgebied de rechtsgeldigheid 
vann oude stukken vroegmoderne overheden daadwerkelijk voor problemen kon stellen, blijkt bijvoorbeeld wel 
uitt de in 1651 tegenover de Hollandse Stalen gedane aanspraken van de stad Haarlem, op basis van oude gra-
felijkee documenten, inzake de verkiezing van burgemeesters en schepenen (zie hoofdstuk 3, p. 152). 
199 Roelevink, 'Bewezen', 85-89. citaat op p. 87. 
200 Weekhout, Hoekencensuur, 87. Octrooiaanvragen waren in de Nederlanden facultatief en dienden uitslui-
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troleerdenn de bestuurders het werk van hun officiële geschiedschrijvers en van 
anderee personen die archieven hadden ingezien van tevoren. Wanneer de in-
houdd dan niet beviel, konden zij wijzigingen verplicht stellen en in het uiterste 
gevall  de publicatie verbieden. Ook de op particulier initiatief aan overheids-
collegess opgedragen geschiedwerken werden gecontroleerd (zoals we hebben 
gezienn in het geval van Scriverius' Batavia illustrata en Principes), alvorens men 
dee opdracht accepteerde en zodoende de inhoud van het te publiceren werk 
vann een officiële goedkeuring voorzag, en - gebruikelijkerwijze - de auteur be-
loondee met een financiële tegemoetkoming. Tevens konden overheden publi-
catiess in voorkomend geval achteraf controleren, en dan eventueel alsnog wij-
zigingenn laten aanbrengen. Soms lieten ze zelfs de uitgave uit de handel nemen 
enn bestraften ze de auteur en de uitgever door middel van geldboetes.21 

Watt betreft het archiefbeheer op stedelijk niveau, waar de stadssecretaris de 
zorgg en bewaking van de archiefstukken (niet voor niets 'secreten1 genoemd) 
tott taak had, was de situatie voor de in deze bronnen geïnteresseerde ge-
schiedschrijverr even ongunstig als bij de gewestelijke archieven. In feite dien-
dee óók de stadssecretaris officieel toestemming te vragen aan het stadsbestuur, 
wildee hij de stukken zelf kunnen raadplegen.aï In de praktijk waren desalniet-
teminn juist deze ambtenaren al sinds de vijftiende eeuw geneigd tot het opte-
kenenn van de lokale geschiedenis, in het kader van de stedelijke administratie. 
Hierbijj  raadpleegden zij de archiefstukken, die vaak in extenso in deze stadsge-
schiedenissenn werden verwerkt.-5 De Leidse stadssecretaris Jan van Hout (1542-
1609)) vertegenwoordigde nog aan het begin van de zeventiende eeuw deze tra-
ditionelee vorm van stadsgeschiedschrijving met zijn gepubliceerde Dienst-bouc 
(1602).. In 1577 had het stadsbestuur Van Hout opgedragen de oude stadspri-
vilegess en keuren bijeen te zoeken om ze te doen drukken. Vijfentwintig jaar 
laterr was Van Hout klaar, maar toen had het bestuur zijn interesse voor dit pro-
jectt allang verloren en weigerde het om Van Houts werk als officiële stadsuit-
gavee te laten verschijnen. Van Hout gaf zijn Dienst-bouc op persoonlijke titel uit, 
nadatt hij eerst nog een - uiteindelijk kwijtgescholden - rekening van 1200 gul-
denn gepresenteerd had gekregen van het stadsbestuur wegens het gebruik van 
dee stadsdrukkerij.-'4 

Dee lotgevallen van Van Hout, evenals die van Hadrianus Junius, geven aan 
datt het voor geschiedschrijvers met een officiële opdracht de overheidsarchie-

tendd om roofdruk tegen te gaan. Wel stelden auteur en uitgever zich bij een octrooiaanvraag bloot aan con-
trolee vooraf door de overheden en dus mogelijkerwijze aan hun censuur (ibidem, 86-88). 
211 Ibidem, 371-389 geeft een overzicht van uit cle handel genomen boeken. 
222 Roelevink. 'Bewezen'. 86. 
233 Carasso-Kok, Refurtorium, nrs. 295 (in Rotterdam, over de periode ca. 1462-1499, door stadssecretarissen 
Jann Allertszoon en Cornelis Janszoon); 290, 300 en 353 (in Kampen, over de periode ca. 1466-1547, door res-
pectievelijkk stadssecretarissen Jacob Bijndop, Johan van Breda en Reinier Bogerman van Dockum); 350 (in 's-Her-
togenbosch,, over de periode ca. 1500-1525, door stadssecretaris Pieter van Os). Stedelijke rechtsbof ken kon-
tienn eveneens een historisch karakter hebben (dit genre is niet opgenomen door Carasso-Kok); te denken valt 
bijvoorbeeldd aan het Rechtsboek van Den Briel van de Brielse stadssecretaris Jan Matthijssen, vervaardigd kort 
naa 1400 (zie Van An rooi j , Hetckn, 189 en 201). De 'administratieve' stadsgeschiedenissen en rechtsboeken ble-
venn destijds ongepubliceerd. 
244 Van Hout, Diens! hour, Koppenol. Leids heelal, 36-38, 173-176. 
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venn te raadplegen vaak niet eenvoudig was hun werkzaamheden tot een goed 
eindee te brengen. Geïnteresseerden als Buchelius en Scriverius, die het zonder 
opdrachtt moesten stellen, waren niet verplicht om hun werk aan de bestuur-
derss voor te leggen. Dat Scriverius zich toch onderwierp aan hun 'preventieve' 
controlee door enkele van zijn publicaties op te dragen aan de Staten van Hol-
land,, heeft te maken met het feit dat hij, als particulieree oudheidkundige zon-
derr aanstelling als 'historiograaf, behoefte had aan officiële erkenning en waar-
deringg en hoopte op enige geldelijke compensatie voor zijn onbetaalde in-
spanningen.. Overigens had hij ook geen problemen te verwachten waar het ging 
omm het publiceren van archivalia, aangezien hij die in zijn bronnenpublicaties 
vrijwell  geheel achterwege liet. 

Scriveriuss was - evenals Buchelius - ondanks de geslotenheid van de vroeg-
modernee archieven toch in staat om bij bepaalde archiefstukken te komen. In 
dee praktijk van de vroegmoderne bureaucratie kon in de informele sfeer im-
merss veel buiten de regels om tot stand worden gebracht.-3 Daadwerkelijke toe-
gangg tot de archieven was dan wrel voor de meeste mensen uitgesloten, maar nu 
enn dan werden wel kopieën van archiefstukken vervaardigd voor personen met 
dee juiste connecties en met een ruim budget waaruit de betrokken ambtena-
renn en klerken konden worden beloond. Scriverius heeft in dit opzicht zeer kun-
nenn profiteren van zijn contact met de eerdergenoemde Jacob van Myerop 
(f1654),, de auditeur van de rekenkamer in Den Haag. Deze was afkomstig uit 
eenn familie die al in de tijd van keizer Karel V hoge gewestelijke ambtenaren 
voortbracht,, met name voorde Haagse rekenkamer. Jacob van Myerop zelf werd 
inn 1606 klerk van de rekenkamer, in 1624 promoveerde hij tot auditeur.26 Hij 
wass jarenlang Scriverius' leverancier van afschriften van oude documenten in 
hett beheer van de rekenkamer, zoals grafelijke oorkonden, extracten uit gra-
felijkee rekeningen, enzovoorts, die formeel gesproken niet ter inzage mochten 
wordenn gegeven aan derden. Scriverius verplichtte zich dan 'de clercken [te] 
loonen','77 en bij wijze van tegenprestatie zal hij Van Myerop zelf voor de bewe-
zenn 'groote vriendschap en sonderlinghe beleeftheyden' regelmatig van boe-
kenn en andere geschenken hebben voorzien, waarschijnlijk zonder daar geld 
aann te pas te laten komen.m Wat precies de motivatie van Van Myerop is geweest 
blijf tt overigens onduidelijk; uit zijn brieven blijkt wel dat hij zich evenals Scri-
veriuss met belangstelling had verdiept in de geschiedenis van Floris V en an-
deree onderwerpen.L" ' 

Dee correspondentie tussen Van Myerop en Scriverius laat zien dat de laatste 
niett zelf de registerkamer bezocht. Van Myerop selecteerde de stukken voor 

255 Over de \Toegmoderne bureaucratie / ie Knevel, Het Haags? Bureau. 
266 Zie over de familie Van Mverop: Van Nierop, Van ridders lot regenten, 36, 38, 164-165. Zie over de carrière 
vann Jacob van Myerop: Generaal index IV (1770) O.R. 225, d.d. 24-8-1606 en O.R. 246, d.d. 21-9-1606; ibidem V 
(11 770) O.R. 24 d.d. 22-3-1624, /ie ook 22-1 2-1623; en zie ook Tuynman, 'Two history books', 90-92. 
277 Scriverius aan Van Mverop, 17-12-1628. 
288 Scriverius aan Van Myerop, 17-12-1628; zie ook Van Myerop aan Scriverius, 18-1-1614 ('lek bedancke U.Kd. 
vandee exemplaren vande historiën van hollant, ende 't beleg van oostende mij vereert'); Van Myerop aan Scri-
verius,, 1-12-1628. 
299 Van Myerop aan Scriverius, 28-1-1614. 

file:///Toegmoderne
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hem.ww Zo zond Van Myerop de Leidse geleerde in januari 1614 allerlei mate-
riaall  over de Hollandse graven: 

lekk hebbe eenige stucken opgesocht, ende order gegeven over te doen copieren, tot 
voldoeningee van U.Ed. begeerte, ende sal se nyet naelaten opt spoedichste U.Ed. toe 
tee senden, ende naementlick eene deductie vande gelegentheyt vande sake van Graeff 
Floris,, ende Gerard van Velsen, d'welcke all veel anders es dan men onder 't gemee-
nee volck daer van spreeckt, waer inne ick meene dat U.Ed. een sonderling behagen 
zultt hebben." 

Dee door Van Myerop bedoelde 'Waerachtige Deductie' zou Scriverius inlassen 
inn zijn in hoofdstuk drie al genoemde levensbeschrijving van Floris V, die in 1614 
werdd gepubliceerd in de stadsbeschrijving van Jan Jansz Orlers. Deze deductie 
brachtt voorheen onbekende en belangrijke gegevens aan het licht over gedra-
gingenn van graaf Floris die mogelijk aanleiding hadden gegeven tot het com-
plott van de ontvoerders en moordenaars van de graaf, Gijsbrecht van Amstel, 
Hermann van Woerden en Gerard van Velsen. De gegevens waren afkomstig uit 
stukkenn van de rekenkamer.w Scriverius liet de naam van Van Myerop onvermeld: 
'Duss verre de Deductie', besloot hij de inlas, 'wylen by een goet Heer ende groot 
liefhebberr vande Waerheyt uyt oude stucken ende autentique munimenten ver-
gadertt ende te samen gestelt.'̂  Dat Van Myerop zijn Leidse correspondent van 
hett bestaan van deze oude 'staatsstukken' op de hoogte had gebracht en af-
schriftenn had gestuurd, was op zich al een omzeiling van het officiële archief-
beleid,, en ze publiceren ging nóg een stap verder. Wellicht wilde Scriverius zijn 
informantt in bescherming nemen door hem anoniem op te voeren. Toen Or-
lers'' stadsbeschrijving opnieuw werd uitgegeven in 1641, zou Van Myerop ech-
terr wél worden vermeld als de auteur van de Deductie." Mogelijk lag de be-
langrijkstee aanleiding om Van Myerop in 1614 onvermeld te laten in de gedu-
rendee de Bestandsjaren alsmaar groeiende spanning tussen de Hollandse re-
gentenn en de stadhouder, die tot op zekere hoogte kon worden beschouwd als 
dee opvolger van de oude graven. In de literatuur uit deze jaren was er in ieder 
gevall  sprake van opinievorming over het optreden van graaf Floris naar aan-
leidingvann de actuele politieke ontwikkelingen.1' 

Mett de oude kerkelijke archieven van de Noordelijke Nederlanden - gedurende 
dee Middeleeuwen vormden die in feite de Utrechtse overheidsarchieven - was 
hett iets anders gesteld dan met de Hollandse grafelijkheidsarchieven.ir' Aangezien 

300 Scriverius bezat wel een overzicht van de 'Iïoucken ende Registeren bevonden in de Registercamere van 
Hollant'' (Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, Handschriftenverzameling, nr. 1562). 
311 Van Myerop aan Scriverius, 18-1-1614. 
322 Vergelijk Kbcls-Hoving, 'Kloris V', 289, waarin wordt verondersteld dat er tot ver in de achttiende eeuw geen 
belangstellingg /on zijn geweest voor bronnenonderzoek naar Floris. 
333 Orlers, Beschnjvinge der stad Leydtn, 235-238 (citaat op 238). 
344 Tuvnman, Two history books', 90-92. 
355 Tijdens tie Bestandsjaren verscheen P.C. Hoofts toneelstuk Gênant van Velsen, waarin Hooft de desastreu-
zee gevolgen van politieke radicalisering wilde laten zien. Jaren later zou Vondel zijn toneelstuk (iysbreght van Aem-
slelslelopdragenopdragen aan Hugo de Groot, de tegenstander van Maurits. Duits, Van Barlholomeusnaeht, 25-27, 33. 
366 Het navolgende over kerkelijke archieven is geput uit: Vermeulen, Verslag, 14-19; Muller, Feith en Fruin. 
Handleiding,Handleiding, 8-9; Dekker, Kerkelijke archieven; Formsma en Ketelaar, C.id.s, 17-25. 
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dee kerkelijke instellingen van het bisdom Utrecht de oudste bestuursorganisa-
tiess in de Noordelijke Nederlanden waren, bezat de schatkamer van de Utrecht-
see Domkerk samen met haar 'dependances' elders de oudste archieven van 
Noord-Nederlandsee bodem. Omdat Utrecht dankzij de aanwezigheid van de bis-
schoppenn al vroeg een stad van betekenis was, was overigens ook het stadsar-
chieff  aldaar zeer rijk; vandaag de dag bevat het de oudste stedelijke oorkonde. 
Inn 1528 deed de bisschop-elect Hendrik II van Beieren afstand van al zijn we-
reldlijkee macht in Utrecht en het Opper- en Nedersticht ten gunste van Karel 
V,, in ruil voor keizerlijke steun tegen een rivaliserende bisschoppelijke pre-
tendent.. Voor de kerkelijke archiefstukken die betrekking hadden op de we-
reldlijkee rechten van de bisschoppen betekende dit dat zij naar de grafelijke ar-
chievenn in Holland werden overgebracht. Na 1579 werd ten gevolge van de Re-
formatiee ook het bisdom Utrecht opgeheven en werden de kerkelijke bezittin-
genn geseculariseerd. De rechten op deze goederen gingen over op Statencol-
legess en stadsbesturen, die de inkomsten uit de goederen voortaan beheerden 
off  het beheer daarvan uitbesteedden aan particuliere rentmeesters. De nieu-
wee bezitters droegen tevens zorg voor de bijbehorende archieven. Zo behoor-
dee het archief van de abdij van Egmond toe aan het voormalige grafelijke Hof 
inn Den Haag, en kwam het archief van de Sint-Paulusabdij in Utrecht terecht 
opp de Utrechtse Statenkamer. Toegang tot de kerkelijke archieven was in dit soort 
gevallenn even moeilijk te verkrijgen als die tot de Hollandse grafelijkheidsar-
chieven.'77 Vele kerkelijke goederen kregen echter geen nieuwe eigenaar, maar 
werdenn opgeheven en de kerk- en kloostergebouwen afgebroken, zoals de Sal-
vatorkerkk in Utrecht. Ook zijn vele van de oudste kloosters ten gevolge van de 
oorlogshandelingenn tussen Geuzen en Spanjaarden al in de jaren zeventig van 
dee zestiende eeuw vernietigd. Dit lot ondergingen onder andere de abdij van 
Egmond,, die in de tiende eeuw was gesticht en daarmee het oudste Hollandse 
kloosterr was, en het twaalfde-eeuwse nonnenklooster van Rijnsburg; beide ab-
dijenn waren van oudsher sterk verbonden geweest aan het Hollandse graven-
huis,, dat er zijn belangrijke documenten bewaarde en zijn familieleden begroef. 
Verderr zorgden ook maatregelen in het kader van de bisschoppelijke herindeling 
vann 1559 voor de opheffing van bepaalde kloosters, zoals die van het kort na 
12000 gestichte Groningse Bloemhof bij Wittewierum, welke abdij in 1561 werd 
opgeheven,, om in 1566 te worden verwoest.™ 

Dezee vernietiging van middeleeuws erfgoed had tot gevolg dat oudheidkun-
digenn als Buchelius monumentale overblijfselen gingen optekenen, zoals we in 

377 Zit*  daarover Roelevink, 'Bewc/en', 87-88 over de achttiende-eeuwse oudheidkundige Pieler Bondam, ciie 
toestemmingg kreeg tot inzage in de archieven van de Utrecht.se Staten, stad én kapittels; in dezelfde tijd merk-
tee een andere geleerde echter aangaande 'de archiven van den dom of andere capitels' op: 'dog daer is niet bij 
tee komen' (ibidem, 88, noot 33). 
388 De abdij van Egmond werd ten gevolge van oorlogshandelingen verwoest in 1573 (door de Geuzen), die 
vann Rijnsburg in 1574 (door de Spanjaarden). Ook de dertiende-eeuw.se abdij Leeuwenhorst in Holland werd 
verwoestt (1574, door de Geuzen). In Friesland en Groningen verdwenen het twaalfde-eeuwse Klaarkamp (1580 
gesloopt),, het twaalfde-eeuwse Mariëngaarde (1561 opgeheven; vóór 1578 gesloopt), het twaalfde-eeuwse Adu-
ardd (1580 verwoest), en het vroeg-dertiende-eeuwse Bloemhof (1561 opgeheven; 156(» verwoest). De twaalfde-
eeuwsee abdij van Middelburg werd na de confiscatie in gebruik genomen als vergaderzaal van de Zeeuwse Sta-
tenn en de Utrechtse Sint-Paulusabdij kreeg na de secularisatie een nieuwe bestemming als het Hof van Utrecht. 

http://Utrecht.se
http://dertiende-eeuw.se
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hoofdstukk twee hebben gezien. Voor de kerkelijke archieven betekende de af-
braakk van kerken en kloosters dat veel stukken werden vernietigd; overheden 
off  particulieren verpatsten de archivalia vaak als oud-papier aan handelaren. 
Veell  raakte echter ook verspreid, omdat vluchtende geestelijken allerlei hand-
schriftenn uit de archieven en bibliotheken van kerken en kloosters meenamen 
inn een poging ze veilig te stellen. Deze verspreiding heeft er vaak toe geleid dat 
dee stukken uiteindelijk in het bezit kwamen van particuliere verzamelaars of over-
heden.. Dit gebeurde niet alleen met officiële documenten als oorkonden, maar 
ookk met annalen en kronieken die ooit waren vervaardigd in opdracht van kloos-
terss of landsheren en daarom bewaard waren in de kerkelijke archieven of bi-
bliotheken.. Op deze manier leidden de Reformatie en de vernietiging van ker-
kenn en kloosters er uiteindelijk ook toe dat archiefstukken en geschiedwerken 
voorr publiek toegankelijk raakten, langs uiteenlopende wegen onder de aan-
dachtvann geschiedkundigen kwamen en soms zelfs gepubliceerd werden. 

Zoo ontving Dousa van een Haarlemse regent en leenman van de abdij van Eg-
mond,, Willem Heda genaamd,31*  het uit de Egmondse kloosterbibliotheek af-
komstigee perkamenten manuscript met de autograaf van de veertiende-eeuw-
see monnik Wilhelmus Procurator, die de oude kloosterannalen (uit de twaalf-
dee eeuw) had afgeschreven en deze had vervolgd tot en met het jaar 1332.4" Dou-
saa ontving nog twee andere belangrijke Egmondse handschriften van de laat-
stee prior van de abdij van Egmond, Jacob Blondelius, die op zijn vlucht naar de 
stadd Leiden een vijftiende-eeuwse perkamenten codex had meegenomen met 
eenn kopie van het Chronicon Egmundanum (de dertiende-eeuwse Egmondse 
kloosterkroniek)411 en een handschrift met de tekst van de Rijmkroniek die door 
dee grafelijke klerk Melis Stoke aan het begin van de veertiende eeuw was vol-
tooid.422 Dousa's uitgave van Stokes kroniek was de allereerste editie van een 
Noord-Nederlandsee middeleeuwse kroniek, die plaatsvond op grond van zowel 
taalkundigee als oudheidkundige motieven. De redenen om deze in het Mid-
delnederlandss gestelde kroniek uit te geven waren, volgens Dousa in zijn be-
rijmdee voorwoord bij de tekstuitgave, 'eerst, onse Tael ter eeren; / Voorts om 
dee feyten groot van wapenen te leeren / Van onsen GRAVEN coen'.43 Ook waar 
hett ging om de Hollandse Middeleeuwen gingen filologische of taalkundige in-

399 Niet te verwarren met de vroeg-zestiende-eeuwse geschiedschrijver wiens kroniek door Buchelius zou wor-
denn uitgegeven. 
400 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 407. Het manuscript van Procurator bevindt zich tegenwoordig in de Staats-
undd Universitatsbibliothek te Hamburg, Cod. hist. 17. Met aantekeningen van Dousa en Scriverius. 
411 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 138. Tegenwoordig in de Staatsbibliothek te Berlijn, cod. Phillipp. 1891. Met 
aantekeningenn van Dousa en Scriverius. 
422 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 358. Dousa bezat twee handschriften van Stokes kroniek, één van perkament 
enn één van papier, waarvan het papieren exemplaar inmiddels verloren is gegaan. Eén kreeg hij van Blonde-
lius,, de ander uit de nalatenschap van Hadrianus Junius. Het resterende perkamenten manuscript (eind veer-
tiende-eeuws)) wordt tegenwoordig handschrift 'C' genoemd en bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te 
Denn Haag, 128 E 5. Met aantekeningen van Dousa en Scriverius. Burgers, De Rijmkroniek, 343-350 zet uiteen dat 
hett onduidelijk blijf t of Blondelius handschrift 'C' of het nu verdwenen papieren handschrift meenam uit Eg-
mond. . 
433 Stoke, HoUandtsche Riim-kromik, Voorrede (ongepagineerd); Reinders, 'De voorrede van Janus Dousa', be-
vatt een geannoteerde editie van Dousa's voorrede met genummerde verzen, waarnaar hier wordt verwezen: ver-
zenn 57-59. 
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teressee en oudheidkundige belangstelling dus hand in hand.44 In zijn voorwoord 
riepp Dousa andere bezitters van oude handschriften op, die te publiceren, 

[...]]  eer dat deur onkund vet 
(Zulxx alsmen hudendakhs geschieden veeltyts ziet) 
Inn plaets van vuyl-papier, komm' ind' Apteek te raiken, 
Voirr suycker, peper, cruydtom huyskens af te maiken. 

Dee kans was inderdaad groot dat handschriften anders als oud-papier bij de apo-
thekerr terecht kwamen, waar er 'huyskens', puntzakjes van gemaakt werden.15 

Dee handschriftencollectie van Janus Dousa kwam na diens overlijden voor een 
deell  in handen van Scriverius, waaronder ook de belangrijkste annalen en kro-
niekenn uit de abdij van Egmond.4'' De tekst van het Chronicon Egmundanum 
enn van Procurators kroniek zou Scriverius uitgeven in zijn bronnenboek Prin-
cipescipes uit 1650; voor de kroniek van Procurator was dit de editio princeps." Eerder 
hadd Scriverius al eens de eerste uitgave van het Chronicon Egmundanum uit 
16200 vergeleken met zijn eigen manuscript; vervolgens had hij de tekstbezor-
ger,, Andreas Scottus, via Franciscus Sweertius gewezen op een aantal corrupte 
passagess in diens editie.4" Sweertius beschreef Scriverius met enig leedvermaak 
Andreass Scottus' reactie: 'hem heb de faulten gethoont in anonymo Egmon-
dano,, staet en siet gelijck een die in sijn bedde heeft gepist, ende hem is leet 
U.L.. exemplar niet en heeft gehadt.'49 

Inn de periode waarin Buchelius en Scriverius begonnen aan hun antiquari-
schee onderzoek naar het oudere verleden van de Nederlandse Republiek, de 
periodee van het einde van de zestiende tot en met het begin van de zeventiende 
eeuw,, stond het uitgeven van bronnen voor de vaderlandse geschiedenis nog 
inn de kinderschoenen. Dit gold zowel voor oude geschiedwerken als voor ar-
chivalia.. Wat de middeleeuwse annalen en kronieken betreft was de uitgave van 
Meliss Stokes belangrijke Rijmkroniek in 1591 lange tijd een eenzaam hoogte-
punt.. Pas in 1612 volgde een tweede gewichtige bronneneditie, namelijk Fur-
merius'' uitgave van de invloedrijke Hollands-Utrechtse kroniek van Johannes 
Bekaa uit circa 1350 (in combinatie met het vroeg-humanistische geschiedwerk 
vann Wilhelmus Heda uit 1521, dat destijds ongepubliceerd was gebleven). Tot 
enn met 1612 waren er verder nog slechts twee andere Noord-Nederlandse ge-
schiedwerkenn van vóór 1500 in druk verschenen, allebei voornamelijk van lo-

444 Zie ook Dekker, " T he light under the bushel"', 4, 28, 33, 52-54; 203 in het bijzonder over de Stoke-editie. 
455 Reinders, 'De voorrede van Janus Dousa', verzen 373-376. 
466 Dousa had bij testament zijn boeken en handschriften vermaakt aan zijn zoon Theodoras (Dirk van der 
Does,, 1580-1663). Scriverius, die de kinderen van Dousa goed kende, moet de oudheidkundige handschriften 
vann Theodorus hebben gekregen of geleend. Zie ook Heesakkers, 'Petrus Scriverius', 116, n. 22 (citaat uit Dou-
sa'ss testament in verband met de poëticale handschriften van Dousa, die eveneens in het bezit van Scriverius 
zijnn gekomen en in 1609 door de laatste werden uitgegeven). 
477 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 407 vermeldt als editio princeps de integrale uitgave door Antonius Matthaeus 
inn 1700. 
488 Sweertius aan Scriverius, [6]-9-1620; zie ook Scottus aan Scriverius, 13-9-1620. Scottus had een wat jonger 
handschriftt (eind-vijftiende-eeuws) van het Chronicon Egmundanum gebruikt: tegenwoordig in de Koninklij -
kee Bibliotheek te Brussel, hss. 6405-6407, fol. 57r-73v. 
499 Sweertius aan Scriverius, [6]-9-1620. 
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kalee betekenis: Heribert Rosweyde publiceerde in 1583 een vijftiende-eeuws 
kloosterkroniekjee uit Hulsbergen, en Johannes Pontanus in 1611 een door het 
humanismee beïnvloede beschrijving van Amsterdam uit het einde van de vijf-
tiendee eeuw/'" Na 1612 vormde Franciscus Sweerüus' verzameleditie uit 1620 
eenn derde hoogtepunt, met één van de oudste verhalende bronnen voor de 
geschiedeniss van Holland, het Chronicon Egmundanum, en met de eind-vijf-
tiende-eeuwsee Hollandse kroniek van Johannes a Leydis, die van grote invloed 
opp Aurelius' Divisiekroniek was geweest. Voor het overige verscheen er tussen 
16122 en 1643, het jaar waarin Buchelius' nieuwe editie van de werken van Beka 
enn Heda werd uitgegeven, niet veel bijzonders." Wanneer we als volgend 'ijk-
jaar'' 1663 nemen, het jaar waarin Scriverius' editie van het oude Goudse kro-
niekjee verscheen, kunnen we vaststellen dat in de periode 1643-1663 alleen de 
nieuwee editie is uitgegeven van het aan de vijftiende-eeuwse drukker Jan Vel-
denerr toegeschreven Hollandse kroniekje (dat al in 1480 in Utrecht was ge-
drukt)) , in 1650 verzorgd door Marcus Zuërius Boxhorn in samenwerking met 
Scriverius.52 2 

Ditt alles betekende dat in Buchelius' en Scriverius' tijd verscheidene anna-
lenn en kronieken niet in druk voorhanden waren die tegenwoordig van enige 
historischee waarde worden geacht, zoals de twaalfde-eeuwse Annales Egmun-
denses,, de oudste Egmondse annalen die nog voorafgingen aan het Chronicon 
Egmundanum,™™ en het vervolg daarop, de eerdergenoemde veertiende-eeuw-
see kroniek van Wilhelmus Procurator, totdat die in 1650 door Scriverius werd 
uitgegeven.. Ook de dertiende-eeuwse kroniek uit het Groningse klooster Bloem-
hofvann de daar verblijvende abten Emo en Menko was onuitgegeven.54 Van de 
onuitgegevenn jongere geschiedwerken kunnen worden genoemd de Holland-
see kronieken van een anonieme schrijver, die zich een 'Clerc uten laghen lan-
den'' noemde, en van Claes Heynenzoon alias heraut Beyeren, beide geschre-

500 Dit blijk t uit de bestudering van Carasso-Kok, Repertorium (nr. 183. Kroniek van het fraterhuis te Hulsber-
gen,, gedeeltelijk door Rosweyde uitgegeven in Antwerpen in 1583 en opnieuw in 1621; nr. 212, Descriptio op-
pidii  Amstelodamensis, door Pontanus uitgegeven in Amsterdam in Uil 1). 
511 Bestudering van Carasso-Kok, Repertorium levert voor de periode 1612-1643 uitgaven van de volgende ge-
schiedwerkenn op (waarvan enkele notabene na 1500 waren geschreven): nr. 372, Chronica Montis Sanctae Ag-
netiss en nr. 210, Continuatie» ad chronicon Montis Sanctae Agnetis (beide vijftiende eeuw), in Antwerpen in 
16211 gezamenlijk uitgegeven door Heribert Rosweyde; nr. 98, Vriesche Aenteyckeninge (vijftiende eeuw) en 
nr.. 224, Edujongama's annales en memoires (nb. begin zestiende-eeuws), in Franeker in 1622 gezamenlijk uit-
gegevenn door Pierius Winsemms; nr. 310,Johannes Placentitis' Catalogus omnium antistitum Tungarorum, Tra-
iectensiumm ac l.eodiorum [...] (editiopnnceps 1529), in Leiden/Amsterdam in 1633 uitgegeven door Marcus Zuë-
riuss Boxhorn; nr. 246, Gedicht op de verwoesting van Egmond (veertiende eeuw), in Alkmaar in 1637 uitge-
gevenn door Antonius Hovaeus; nr. 276, Henrick Ftoriszoons Verhaal over het instorten van de Sint-Pieters-kerk-
torenn te Leiden (nb. begin zestiende-eeuws), in Leiden in 1641 uitgegeven door Jan Jansz Orlers. 
522 Ook dit werd vastgesteld aan de hand van Carasso-Kok, Repertorium, nr. 317. Daarnaast verscheen in 1644 
nogg een uitgave van een ongedateerd gedicht op Floris V (ibidem, nr. 247), opgenomen in Boxhorns nieuwe 
editiee van de zestiende-eeuwse Zeeuwse kroniek vanjohan van Reygersberch (editio princeps 1551). 
533 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 111. Het originele manuscript van deze Egmondse kloosterannalen is begin 
zeventiendee eeuw onder verder onbekende omstandigheden in Londen terechtgekomen, waar het zich tot op 
dee dag van vandaag bevindt (Gumbert, 'Een en ander', 55, n. 2-3). Het Chronicon Egmundanum betrof een 
bewerkingg van deze annalen. Rond 1332 kopieerde Wilhelmus Procurator de originele kloosterannalen, om 
diee vervolgens voort te zetten tot zijn eigen tijd. 

544 Carasso-Kok, Repertorium, nrs. 225 (Emo), 333 (Menko). 



168 8 Dienstt en wederdienst 

venn in de vroege vijftiende eeuw." Een grote 'edidegolf van middeleeuwse ge-
schiedwerkenn zou pas plaatsvinden rond 1700, voornamelijk dankzij het werk 
vann een kleinzoon van Johannes Pontanus, de hoogleraar rechten in Utrecht 
enn Leiden Antonius Matthaeus, die over een deel van de handschriften van Scri-
veriuss kon beschikken."" Heiligenlevens, die bij ontstentenis van annalen of kro-
niekenn de belangrijkste verhalende bronnen vormen voor de periode vóór het 
eindee van de tiende eeuw in de Zuidelijke, en vóór de twaalfde eeuw in de Noor-
delijkee Nederlanden, werden in groten getale in de Zuidelijke Nederlanden uit-
gegevenn door Heribert Rosweyde en zijn navolgers, maar men beschouwde deze 
levenss over het algemeen niet als bruikbare historische bronnen. Wat uit de Zui-
delijkee Nederlanden afkomstige annalen en kronieken betreft was de situatie 
overigenss niet veel anders: er waren in Buchelius' en Scriverius' tijd een aantal 
vann deze geschiedwerken in druk voorhanden, maar belangrijke bronnen als 
hett oudste 'Nederlandse' geschiedwerk, de tiende-eeuwse kroniek van de ab-
dijj  van Lobbes door Folcuïnus, waren onuitgegeven, evenals bijvoorbeeld Jacob 
vann Maerlants beroemde Spiegel Historiael uit de dertiende eeuw en het veer-
tiende-eeuwsee vervolg daarop van Lodewijk van Velthem, of de Brabantse kro-
niekenn van Jan van Heelu uit de dertiende eeuw, Jan van Boendale uit de veer-
tiendee eeuw en Edmond de Dinter uit de vijftiende eeuw."7 

Voorr Noord-Nederlandse geschiedwerken uit de periode van het vroege hu-
manismee gold dat een redelijk aantal werken al in die tijd zelfwas uitgegeven.'8 

Tochh waren vele andere werken ongepubliceerd gebleven, bijvoorbeeld van Jan 
vann Naaldwijk, Reinier Snoy, Wilhelmus Heda en enkele verhandelingen van 
Corneliuss Aurelius. De uitgave van een deel van deze teksten was destijds ver-
hinderdd door het succes van wel verschenen geschiedwerken, die de markt had-
denn verzadigd.3'' Maar in deze periode zal men regelmatig ook meer prijs heb-
benn gesteld op het bezit van een handschrift dan op dat van een gedrukte tekst, 
voorall  wanneer het ging om manuscripten met ingekleurde afbeeldingen van 
bijvoorbeeldd wapenschilden.15" 

Zowell  voor de middeleeuwse als voor de vroeg-humanistische geschiedschrij-

555 Carasso-kok, Ref/rrtorium, nr. 202 (deClerc); zie Verbij-Schillings, Beeldvorming, 293-304 voorde handschriften 
vann heraut Beyeren. 
566 Carasso-Kok, Repertorium, nrs. 118, 130, 137-138, 148, 157, 208, 225, 234, 236, 259, 289, 297-299, 303-304, 
307,, 315, 317, 323, 333, 335, 369, 404, 407, 412 zijn alle door Matthaeus uitgegeven. 
577 Zo blijk t uit 'Verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden'. Wel uitgegeven waren ondermeer de 
bekendee twaalfde-eeuwse wereldkroniek van Sigebertus Gernblacensis, in Parijs (diverse edities) en Antwerpen 
16088 (door Aubertus Miraeus); het twaalfde-eeuwse werk van Galbertus Brugensis, in Parijs (diverse edities) en 
Bruggee 1642 (door O. Vredius); verscheidene vecrtiende-eeuwse Henegouwse kronieken en vijl tiende-eeuwse 
Bourgondischee kronieken waren in Frankrijk uitgegeven (o.a. van Jacques de Guise,Jean de Froissard, Olivier 
dee la Marche - deze ook in Brussel 1616en Leuven 1645 - en Philippe de Commines). Zie 'Verhalende bron-
nenn uit de Zuidelijke Nederlanden' en De Wind, Bibliotheek. 
588 Bijvoorbeeld Gerard Gelden houwers Zeeuwse en Gelderse geschiedenis (in 1514, 1520 en 1530), de Divi-
siekrimiekvansiekrimiekvan Cornelius Aurelius (1517), de Hollands-Gelderse geschiedenis van Willem Hermans/ (1517), Ha-
drianuss Barlandus' geschiedenis van de Hollandse graven (1519-1520) en Lambertus Hortensius' Utrechtse ge-
schiedwerkk (1546). 
599 Tilmans, Aurelius, 59. 
600 Tilmans, 'De Trojaanse mythe voorbij', 205 beschrijft hoe het eind-vijftiende-eeuwse handschrift van de Kat-
tendijke-kroniek,, dat aanvankelijk was bestemd voor de drukpers, onuitgegeven bleef en toen werd opgewaar-
deerdd door de toevoeging van illustraties. 
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vingg gold kortom dat zeker tót het einde van de zeventiende eeuw de bekend-
wordingg voor een groot deel nog steeds op basis van handschriften plaatsvond. 
Annalen,, kronieken en historiën circuleerden in oude manuscripten of recen-
teree afschriften onder geleerden; de bereidheid elkaar waardevolle en soms zelfs 
onvervangbaree handschriften uit te lenen was over het algemeen opvallend groot. 
Bucheliuss en Scriverius verwierven in de loop der jaren zelf een flink aantal be-
langrijkee handgeschreven geschiedwerken en bouwden goede contacten op met 
bezitterss van ander interessant en nog niet gepubliceerd materiaal. 

Tenslottee begonnen vanaf de zeventiende eeuw ook uitgaven van archief-
stukkenn incidenteel te verschijnen. De sporadische zeventiende-eeuwse edities 
werdenn niet voorbereid aan de universiteit, waar men zich, zoals we in hoofd-
stukk drie hebben gezien in het geval van Leiden, concentreerde op het uitge-
venn van klassiek bronnenmateriaal, zoals Romeinse inscriptieverzamelingen. Uit-
gavenn van archiefstukken verschenen op initiatief van overheden en van parti-
culieree oudheidkundigen. De Statencolleges of stadsbesturen laveerden voort-
durendd tussen angst voor openbaarheid van de archieven en een behoefte aan 
uitgavenn van documenten die de positie van deze overheden konden verstevi-
genn - getuige de opdrachten aan Hadrian us Junius en Jan van Hout. Ook wa-
renn uitgaven nodig van stukken die regelmatig werden geraadpleegd in de recht-
spraak.611 De uitgaven werden doorgaans verzorgd door al dan niet praktiserende 
juristen.. In hun rechtspraktijk kwamen zij voortdurend in aanraking met oude 
stukken,, en in het geval zij een ambtelijke of bestuurlijke functie bekleedden, 
haddenn zij vaak tijdens hun academische opleiding kennis gemaakt met dit soort 
bronnen.. Ofschoon het onderwijs aan de rechtenfaculteit officieel geheel was 
gerichtt op de bestudering van Romeinse rechtsteksten, werd er namelijk zelfs 
inn Leiden toch wel enige aandacht besteed aan de bestudering van het inheemse 
recht.. De universiteitscuratoren lieten hun juridische faculteit herhaaldelijk we-
tenn dat zij de rechtenstudenten goed voorbereid wilden zien op de uitoefening 
vann hun toekomstige beroep, waarbij zij te maken zouden krijgen met zowel het 
Romeinsee recht als het geschreven en ongeschreven gewoonterecht.6- Hoewel 
dezee wens gedurende de zestiende en zeventiende eeuw al met al niet bepaald 
overtuigendd werd vervuld,,s:t was er bij tijd en wijle, afhankelijk van de persoon-
lijk ee voorkeur van docenten, inderdaad sprake van colleges over het Holland-
see leenrecht en werd er ad hoc wel enige aandacht geschonken aan de rechts-
praktijkk en aan vergelijkingen tussen het Romeinse en het inheemse recht."4 Dit 

611 Roelevink, 'Bewezen', 86: 'Telkens moest worden afgewogen of het nut van een uitgave opwoog tegen het 
politiekee gevaar.' 
622 Pas in 1809 werd de gelding van het Romeins recht (dat tot die tijd 'subsidiair' was, dat wil /eggen werd 
toegepastt in hel geval er geen inheems recht gesproken kon worden) in Nederland definitief afgeschaft. Van 
denn fiergh, Spruit en Van de Vrugt, Rechtsgeleerd Vtrechl, 10-11. 
633 Van den Bergh, Spruit en Van de Vrugt, Rechtsgeleerd Utrecht, 10, 12-13; Ashmann, Colkgia, 253-255. 
644 Woltjer, De Leid.se universiteit, 31-33; Leidse universiteit 400, 87. Ook publiceerden sommige Leidse hoogle-
rarenn wel eens een handboek met betrekking tot het inheemse recht; Ashmann, Collegia, bespreekt een aantal 
vann de/e publicaties, namelijk: 21-23, Meruia's Synopsis praxeos civilis, Maniere van procederen (1592; Meruia ge-
bruiktee dit boek zelfs als handboek bij zijn privaatcolleges); 100-101, Bronchorsts Methodusfeudorum (1613; niet 
gebruiktt bij de colleges); 139-140, Tunings Institutionum luris civilis /.../ com mentanus (1618); zie ook 42-44, over 
hett college over het Hollandse leenrecht van Cornelis de Groot. 

http://Leid.se
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rechtt kon worden bestudeerd op grond van middeleeuwse wetsteksten en an-
deree juridische documenten.'" Door de bestudering van dit soort bronnen werd 
onderr juristen een belangstelling voor de middeleeuwse geschiedenis en oud-
hedenn aangemoedigd, aangezien kennis daarvan nodig was om deze teksten juist 
tee kunnen interpreteren. Ook de belangstelling voor de ontwikkeling van de 
volkstaall  werd aangemoedigd. Niettemin zou dit pas in de achttiende eeuw lei-
denn tot een vloed aan uitgaven van niet-verhalende bronnen uit de Middel-
eeuwen."'' De belangrijkste activiteiten van vóór die tijd vonden plaats in Ant-
werpen,, waar Aubertus Miraeus een serie oorkondenboeken uitgaf; Buchelius 
raaktee bij dit project betrokken, zoals we in hoofdstuk twee hebben gezien. 

Dee geschetste omstandigheden op het gebied van bibliotheken, archieven en 
bronnenuitgavenn maakten dat het succes van onderzoek naar het vaderlandse 
verledenn voor een zeer groot deel afhing van de connecties van geschiedbeoe-
fenaarss met andere geschiedschrijvers en antiquaren, met bezitters van grote 
bibliothekenn en zeldzame handschriften, met particuliere bezitters van inte-
ressantee familie- en heerlijkheidsarchieven en met overheidspersoneel bij de ar-
chieven.. In de vorige twee hoofdstukken en in deze paragraaf zijn de geleerde 
connectiess van Buchelius en Scriverius hier en daar al aan de orde gekomen, 
onderr andere waar het ging om contacten met archiefbewaarders. In het na-
volgendee zal dieper worden ingegaan op hun oudheidkundige corresponden-
tienetwerken. . 

Eenn aardige invalshoek voor de reikwijdte van hun connecties met andere ge-
schiedkundigenn vormt een brief uit 1615 of 1616 van Buchelius aan Janus Gru-
terus."77 Buchelius gaf in deze brief zijn Heidelbergse correspondent een over-
zichtt van recentelijk in de Republiek verschenen publicaties over het verleden 
vann de Nederlanden. Daarmee biedt hij ons in de eerste plaats een interessan-
tee momentopname van de ontwikkelingvan de Nederlandse geschiedschrijving 
aann het begin van de zeventiende eeuw. Bovendien valt op dat bij het verschij-
nenn van alle in deze brief genoemde gewestelijke en stedelijke geschiedwerken 
ofwell  Buchelius ofwel Scriverius, en soms zelfs Buchelius en Scriverius tegelij-
kertijd,, een zekere rol hebben gespeeld. 

Eenn brief over  geschiedschrijving rond 1615 

Inn zijn aan Janus Gruterus gerichte brief uit 1615 of 1616 maakte Buchelius een 
duidelijkk onderscheid tussen de werken over de Opstand van de Verenigde Pro-
vinciënn en de provinciale of stedelijke geschiedwerken. Gruterus had kennelijk 
naarr werken over de Nederlandse Opstand geïnformeerd, want Buchelius be-

655 Zie de opmerking van Grotius, Inteidinge tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid, xxviii : 'Uit de Roomsche regh-
tenn heb ik hier ingesteld, 'tgeende bij ons in gebruike is [...]: waar by ik heb gevoegd ons eigen recht, voor zoo 
veell  hetzelve my was bekent door de oude handvesten, vonnissen en andere bewyzen.' 
666 Zie over de vele achttiende-eeuwse edities Roelevink, 'Bewezen'. 
677 Buchelius aan Gruterus, [na maart 1615/begin 1616]. 
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gonn zijn brief met een verwijzing naar de recente geschiedschrijving over 'de ver-
richtingenn van onze Staten', namelijk de Staten-Generaal."8 De publicaties over 
dee oorlog tegen Spanje waren vrijwel de enige zeventiende-eeuwse geschied-
werkenn waarin een 'nationale', dat wil zeggen 'intergewestelijke' beschrijving werd 
gegevenn van het gezamenlijke verleden van de Verenigde Provinciën, die 'de Ne-
derlanden'' of zelfs 'Nederland', en in Latijnse teksten Germania Inferior of Belgi-
umum werden genoemd.m Verschillende Statencolleges, met name de Staten-Ge-
neraall  en de Staten van Holland, initieerden of subsidieerden sinds het einde 
vann de zestiende eeuw onderzoek naar de wordingsgeschiedenis van de Repu-
bliek.. De hieruit voortvloeiende Nederlandstalige en Latijnse publicaties waren 
gerichtt op binnenlands en buitenlands publiek. Dit soort geschiedwerken dien-
dee de Opstand tegen de Spaanse landsheer en het bestaansrecht van de Repu-
bliekk te verdedigen. Ook hechtten de Statenleden belang aan een officiële ge-
schiedschrijvingg over de Opstand omdat de bestuurlijke elite, die meer en meer 
uitt geschoolde humanisten bestond, behoefte had aan didactische geschied-
werkenn op het gebied van politiek en oorlogsvoering naar het voorbeeld van het 
werkk van Thucydides, Tacitus en andere klassieke historici. 

InIn 1615-1616 was de prille geschiedenis van de Republiek inmiddels van ver-
schillendee kanten historisch belicht. Buchelius raadde Gruterus alvast de nog te 
verschijnenn 'complete geschiedenis van de Nederlandse onlusten' aan van Hugo 
dee Groot, de advocaat-fiscaal van het Hof van Holland en pensionaris van Rot-
terdam.7""  Op voorspraak van Van Oldenbarnevelt was De Groot sinds 1601 bij zijn 
geschiedschrijvingg door de Staten van Holland ondersteund met geldsommen, 
zijj  het dat zij hem niet wensten aan te stellen tot hun officiële, dat wil zeggen jaar-
lijk ss bezoldigde, historiograaf. In 1612 hadden de Hollandse Staten echter ge-
weigerdd zijn inmiddels voltooide geschiedwerk te laten publiceren. We weten niet 
hoee de tekst er toen uitzag. Mogelijk had de weigering te maken met de groei-
endee politiek-religieuze spanningen van de Bestandsjaren en De Groots reflec-
tiee daarop; de Staten waakten er wellicht voor de toestand op scherp te zetten. 
Sindsdienn werkte De Groot aan een nieuwe versie.71 Ook verwees Buchelius Gru-
teruss naar de politiek eveneens gevoelig liggende deelstudie van Johannes Meur-
sius,, die evenals De Groot een connectie met Van Oldenbarnevelt had, over Al-
va'ss regime en het Twaalfjarig Bestand. Meursius had hieraan vanaf 1611 gewerkt 
inn opdracht van de Staten-Generaal, tegen een honorarium. Zijn werk was ver-
schenenn in 1612. Het streek het contraremonstrantse kamp tegen de haren in, 
zodatt Meursius op verzoek van de Staten-Generaal in 1614 de inhoud moest her-

688 Ibidem: 'Res gestat' Ordinum nostrorum'. 
699 De laatste aanduidingen waren afgeleid van het klassieke (iermania Inferior en Gallia Belgica uil de Romeinse 
tijd.. Zie bijvoorbeeld de opdracht van Smetius, Oppidum Batavorum, seu Noviomagum, *2r, aan de Staten van de 
'L'nitarumm Inferioris Germaniae Provinciarum' (1644/1645). 'Belgium' was vaak van toepassing op de geza-
menlijkee Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, zie bijvoorbeeld de titel van Sweertius' Rerum Brlgicarum an-
natesnates chronici et historici (1620); maar toch ook wel eens op de Noordelijke Nederlanden alleen, zie bijvoorbeeld 
dee titel van De Groots Annates et histxmae de rebus Belgiris (1657), hetgeen in 1681 werd vertaald als Nederlandtsche 
jaerboekenjaerboeken en historiën. Zie ook Haitsma Mulier, 'Het begrip "vaderland"'. 
700 Buchelius aan Gruterus, [na maart 1615/begin 1616]: 'historiam integram Rerum tumultuum Belgicorum'. 
711 Grotius, Annates et hisloriae; zie over hem Bell, 'Hugo Grotius: historian', hoofdstuk 1. 
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zien.. Daaraan voegde Buchelius nog toe het boek uit 1613 over de totstandko-
mingg van het Twaalfjarig Bestand van Dominicus Baudius, die ooit advocaat bij 
hett Hof van Holland was geweest, en die eveneens sinds 1611 in opdracht van de 
Staten-Generaall  had gewerkt. Baudius had bij de Staten-Generaal langdurig aan-
gedrongenn op een aanstelling tot hun officiële historiograaf, maar tevergeefs, want 
evenalss Meursius kreeg hij slechts een honorarium. In 1613 was hij overleden.'-

Daarmeee had Buchelius alle recente, min of meer officiële geschiedwerken 
overr de Opstand besproken. Nooit voltooid was het overzichtswerk over de Op-
standd van Paullus Meruia, die, nadat hij op eigen kracht een gedeelte had ver-
vaardigdd en aangeboden aan de Staten-Generaal, in 1598 door dat college was 
aangesteldd tot officieel historiograaf. Meruia's handschrift was kwijtgeraakt na 
zijnn overlijden in 1607.7:' Het in 1595 voor het eerst verschenen werk van de in 
Utrechtt geboren en in Holland werkzame notaris Pieter Bor werd door Buchelius 
niett vermeld in zijn brief aan Gruterus, waarschijnlijk omdat het Nederlands-
taligg was en niet tot het genre van de historia behoorde. Dit werk betrof een uit-
gavee van documenten en een registratie van gebeurtenissen uit de oorlog te-
genn Spanje, alles door Bors eigen commentaar aaneengeregen tot een lopend 
verhaal,, maar toch in de eerste plaats bedoeld als een jaarsgewijs geordend na-
slagwerkk voor de toekomstige geschiedschrijvers van de Opstand. Bor had van 
dee Utrechtse en Hollandse Staten toegang verkregen tot hun archieven, en ook 
viaa zijn zwager, die griffier was bij het Hof van Holland, had hij de beschikking 
overr de nodige stukken. Hij ontving van de Staten van Holland vanaf 1615 een 
jaarlijkss inkomen en verkreeg later een sinecure in de vorm van een aanstelling 
tott rentmeester-generaal van Noord-Holland.71 Verder werden ook de 'memo-
riën'' of 'commentariën' over de Opstand van Emanuel van Meteren, consul van 
dee Nederlandse kooplieden in Londen, niet door Buchelius genoemd in zijn 
brief.. Ook dit werk bestond uit chronologisch geordende documenten en eigen 
aantekeningen,, waarvan de auteur hoopte dat ze een toekomstig geschied-
schrijverr van nut zouden zijn. Dit werk was vanaf 1593 verschenen in het Duits, 
Engelss en Latijn, en vanaf 1599 ook in het Nederlands, onder groot bezwaar 
vann de Hollandse en Utrechtse Staten en de Staten-Generaal tegen de inhoud. 
Inn 1614, kort na Van Meterens dood, werd een door de Staten-Generaal geau-
toriseerde,, Nederlandstalige versie uitgegeven.75 

Vervolgenss ging Buchelius in zijn brief aan Gruterus in op het soort geschiedwerken 
waarr hij zelfde meeste affiniteit mee had: de gewestelijke en stedelijke geschie-
denissenn (singularumprovinciarum imo civitatum historiae) die, naar zijn zeggen, da-
gelijkss van de pers rolden. Dit was wat al te sterk uitgedrukt, maar inderdaad was 

722 Meursius, Rerum Relgicarum liber unus en idem, Return Belgicarum libri  qualuor; Baudius, Libri tres de fnduciis 
bellibelli lielgici. Zit' over hen Haitsma Muiier, [{epertonum, nrs. 36 (Baudius) en 334 (Meursius). 
733 Haitsma Muiier, Repertorium, nr. 332; Haak, Paullus Meruia. 
744 Haitsma Muiier, Repertorium, nr. 75;Janssen, 'Pieter Bor'; idem, 'A "Trias Historica"'. 
755 Haitsma Muiier, Rsf>ertonum, nr. 333; Biutnmel, 'Emanuel van Meteren'; Janssen, 'A "Trias Historica"'; Week-
houi,, Boekenrensuur, 35. De werken van Everard van Reyd en P.C Hooft over de Opstand verschenen pas vanaf 
162tii  respectievelijk 1642. Beide werken waren Nederlandstalig, maar Hoofts SWoWlandsrhe histoonev was naar 
inhoudd en stijl een regelrechte Tacitusimitatie. 
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err aan het begin van de zeventiende eeuw in de Republiek sprake van een plots 
opwellendee stroom van streek- en stadsgeschiedenissen, die dus door Buchelius 
interessantt genoeg samengenomen en apart van de contemporaine en 'nationale' 
geschiedschrijvingg over de Opstand werden besproken. De regionale en lokale 
geschiedbeoefeningg werd gestimuleerd door de nieuwe politieke zelfstandigheid 
vann gewesten en steden binnen het staatsbestel van de Republiek. Buchelius' brief 
uitt 1615-1616 laat zien hoe op dat moment de stand van zaken er voorstond op 
hett gebied van de Nederlandse streek- en stadsbeschrijvingen, die in dit schrij-
venn overigens nu eens descriptio, dan weer historia werden genoemd. Buchelius 
schreeff  Gruterus dat over de geschiedenis van Friesland reeds veel was gepubli-
ceerd,766 maar dat de ereprijs beslist uitging naar het geschiedwerk {historia) van 
Ubboo Emmius dat op het punt stond voltooid te worden (en uiteindelijk zou ver-
schijnenn in 1616). De Amsterdammers hadden inmiddels hun eigen historicus, zo 
vervolgdee Buchelius, en ook van Leiden en Hoorn waren inmiddels beschrijvin-
genn voorhanden, en wel in de volkstaal {descriptiones vernacula lingua) - waarmee 
Bucheliuss doelde op het werk van achtereenvolgens Johannes Pontanusjan Or-
lerss en Theodorus Velius (uit 1611, 1614 en 1604). Verder meldde Buchelius dat 
Scriveriuss een beschrijving van Haarlem voorbereidde, en een niet met name ge-
noemdd persoon één van Dordrecht. Dat kan Gerard Vossius zijn geweest, die ooit 
gegevenss over de geschiedenis van zijn geboorteplaats van Buchelius kreeg toe-
gestuurd,777 of, waarschijnlijker nog, Wouter van Gouthoeven, die een nooit ge-
publiceerdee beschrijving van Dordrecht heeft vervaardigd.™ 

Bucheliuss merkte tenslotte nog op dat Paullus Meruia helaas was overleden 
voordatt de Gelderse geschiedenis {historia), waaraan deze sinds 1597 had ge-
werktt in opdracht van de Staten van Gelre, was afgekomen. Hij betwijfelde ern-
stigg of diens opvolger Luntius dit werk alsnog zou voltooien.7-1 Ookjacobus Eyn-
diuss 'Batavus', die geruime tijd bezig was geweest met voorbereidingen voor een 
Zeeuwsee geschiedenis {historia), was voortijdig overleden, zo besloot Buchelius 
zijnn overzicht."" Hiermee had hij ongeveer alle stadsbeschrijvingen en gewestelijke 
geschiedwerkenn waarin streekbeschrijvingen waren opgenomen opgesomd, voor-
zoverr ze in 1615-1616 voorhanden of - vooralsnog - gestrand waren. Het lof-
dichtt van P.P. Koek op Enkhuizen uit 1603 noemde hij niet, noch Samuel Amp-
zingss stedendicht op Haarlem uit 1616 of dat van Cornelis Plemp op Amster-
damm uit hetzelfde jaar. De laatste werken waren misschien nog niet uit toen Bu-
cheliuss zijn briefschreef, maar het negeren van Kocks stedendicht kan aange-
venn dat Buchelius dit genre het predicaat 'geschiedschrijving' onwaardig acht-

766 Aan de namen van de bedoelde auteurs maakte Buchelius verder geen woorden vuil, eerder had hij Gru-
teruss al op de hoogte gesteld van zijn bedenkingen tegen de bezigheden van Bcrnardus Furmerius. 
777 Blijkens Rademaker, Leven en werk, zijn er echter geen aantekeningen voor een dergelijke beschrijving van 
Vossiuss bewaard gebleven. 
788 Van der Aa, Hiographisrh woordenboek VII , 424 schrijft Van Gouthoeven een 'Boecxken: vervattende de Be-
schrijvinghee ende Chronijcxken der stede Dordrecht' toe. 
799 Later schreef Buchelius aan Pontanus, [vóór 19-5-1633], dat Luntius 'in colligendis et coacervandis mo-
numentiss quarn scribendo vir nielior', 'beter in het verzamelen en ophopen van bronnen was dan in het schrij-
ven'.. Merula's werk zou inderdaad pas in 1639 worden voltooid door Pontanus, in opdracht van de Gelderse 
Staten.. Zie ook Van Schevichaven. 'De wording der Historia Gelrica'. 
800 Dit werk zou in 1634 op last van de Staten van Zeeland alsnog worden uitgegeven. 
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te.KII Buchelius ging ook voorbij aan de Batavia van Hadrianus Junius en Janus 
Dousa'ss Batavioe Hollandiaeque annaks, maar deze werken waren dan ook alwreer 
zo'nn dertig respectievelijk vijftien jaar eerder verschenen.N-

Bucheliuss en Scriverius hebben bij de voorbereidingen voor alle door Bu-
cheliuss vermelde gewestelijke en stedelijke geschiedwerken een zekere rol ge-
speeld.. In het hiernavolgende zal nader worden ingegaan op de aard van hun 
betrokkenheidd bij het werk van de genoemde auteurs en van enkele geschied-
schrijverss uit de periode na 1615-1616. 

Dee 'communicatio' met gewestelijke geschiedschrijvers 

Inn de zestiende en zeventiende eeuw verschenen verschillende gewestelijke ge-
schiedenissenn en streekbeschrijvingen, sommige in opdracht van een Staten-
college,, sommige op particulier initiatief. Het waren de Statencolleges van Hol-
land,, Zeeland, Friesland en Gelre die vanaf het einde van de zestiende eeuw en-
kelee malen geschiedschrijvers een officiële opdracht verstrekten om het oude-
ree verleden van het gewest te boek te stellen.*' Daarnaast boden particuliere 
auteurss hun werk vaak met succes bij de Staten aan, zoals Scriverius die een kost-
baree vergulde 'kop' mocht ontvangen voor de dedicatie van zijn verzameling 
vroeg-zestiende-eeuwsee streekbeschrijvingen in Batavia illustrata. Uit de streek-
gebondenn publicaties blijkt dat geleerden hun gewest wensten te onderschei-
denn door te wijzen op de regionale historische ontwikkeling sinds de Oudheid 
enn Middeleeuwen, waarbij de aandacht onder andere uitging naar de wor-
dingsgeschiedeniss van de gewestelijke territoria. De gewestelijke geschied-
schrijverss gingen doorgaans te werk naar het model van de humanistische cho-
rografie,, die in de omringende landen al sinds lange tijd opgeld had gedaan 
enn in de Noordelijke Nederlanden in het begin van de zestiende eeuw was geïn-
troduceerd.. In tegenstelling tot in Italië, het Duitse keizerrijk en Engeland kwam 
inn de Nederlanden echter geen plan van de grond voor een 'nationale' bun-
delingg van gewestelijke geografisch-historische beschrijvingen. 

811 Beschrijving van Fnkhuizen, door ecu verder onbekende P.P. Koek: Nijhoff, Riblwgraphie, nr. 161; beschrijving 
ranran Amsterdam, door Cornelis Plemp, een katholieke advocaat: Nijhoff, liibüographie, nr. 249. Over Samuel Amp-
zingg en Buchelius' oordeel over diens stadsbeschrijvingen volgt op p. 191 meer. 
822 De enige eveneens vóór 1616 verschenen stadsbeschrijvingen die door Buchelius niet werden vermeld, wa-
ren:: een korte beschrijving van Deventer door G. Sylvanus, rector van de Latijnse school in die stad, uit 1609 
(Jappee Alberts en Van der Steur, Handleiding, 30; Haitsma Muiier, Repertorium, nr. 463 beschrijft een editie uit 
1714,, waarbij opgemerkt wordt: 'een mogelijke zelfstandige uitgave uit 1616 [!] is door ons niet teruggevon-
den');; en een /eer korte beschrijving van Franeker door de plaatselijke predikant S.G. Vomelius, in 1613 uil-
gegevenn samen met Vomelius" vertaling van werk van Sailustius (Haitsma Muiier, Repertorium, nr. 499). 
833 Tijdens het leven van Buchelius en Scriverius waren de volgende officiële historiografen, met de opdracht 
hett oudere verleden te beschrijven, actief: in Holland was Hadrianus Junius opgevolgd door Janus Dousa (1585) 
enn PieterCorneiis/.n Bockenberg (door de Staten in 1586 aangesteld als historiograaf naast Dousa); pas in 1642 
kwamm er een nieuwe gewestelijke historiograaf, Matthaeus Vossius, die tegelijkertijd in dienst van Zeeland werk-
tee (in 1646 opgevolgd door Isaac Vossius). In Gelre was Paullus Meruia in dienst genomen (1597. opgevolgd in 
16077 dooi Johannes Luntius en in 1621 door Johannes Pontanus). Van de overige gewesten had alleen Fries-
landd historiografen met een dergelijke opdracht in dienst: Suffridus Petrus (1590, opgevolgd in 1597 door Ber-
narduss Furmerius. in 1616 door Pierius Winsemius, en in 1644 door Simon Abhes Gabbema). 
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Dee Nederlandse chorografen combineerden vaak, zoals Hadrianus Junius zich 
datt ooit had voorgenomen en vader en zoon Janus Dousa dat in hun proza-an-
nalenn hadden gedaan, een gewestelijke chorografische 'inleiding' met een chro-
nologischh opgezet vervolg waarin de daden van de achtereenvolgende landsheren 
centraall  stonden. In deze chorografische 'inleidingen' stond zowel de oude als 
dee eigentijdse gedaante en bewoning van streken en plaatsen centraal. Alles werd 
beschrevenn volgens een min of meer vast patroon: in de regel werden achter-
eenvolgenss de natuurlijke omgeving, de etymologie van de streeknaam, het ka-
rakterr en de cultuur van de bevolking, en de geschiedenis en topografie van de 
belangrijkstee steden behandeld. Deze chorografische 'inleidingen' waren sterk 
oudheidkundigg van karakter. Hadrianus Junius had destijds in zijn opdracht aan 
dee Hollandse Staten geschreven dat hij het verslag van zijn bronnenonderzoek 
mett betrekking tot de vroegste geschiedenis van land, steden en volk van Hol-
landd welbewust had ondergebracht in een apart chorografisch boek. Zo wilde 
hijj  voorkomen dat hij de stijl van het nog te voltooien deel, de narratio over de 
dadenn van de Hollandse graven, geweld zou moeten aandoen door de inlas van 
ontoepasselijkee uitweidingen over andere onderwerpen dan de levens van de gra-
venn en over zijn literatuur- en bronnenonderzoek.8' 

Hadrianusjuniuss en Janus Dousa werkten aan hun chorografieën lang voor 
Bucheliuss en Scriverius zich tegenover de buitenwereld zouden profileren als 
oudheidkundigen.. Maar twee andere grote beschrijvers van de regionale geo-
grafie,, topografie en geschiedenis, Ubbo Emmius en Paullus Meruia, konden 
zijj  nog bijstaan in hun werkzaamheden."' Emmius en Meruia waren beiden reeds 
vermaardee geschiedkundigen toen zij aan hun Friese en Gelderse chorografieën 
werkten.. Buchelius en Scriverius zochten, toen zij als jonge dertigers naam be-
gonnenn te maken in de vaderlandse oudheidkunde, uit eigen beweging contact 
mett Meruia respectievelijk Emmius, in de hoop een interessante briefwisseling 
mett deze ervaren geleerden te beginnen en zelf opgemerkt te worden als aan-
stormendd talent. Uiteraard namen zij hierbij de rol van dienstverleners op zich. 

Bucheliuss liet in 1600 zijn eerste brief aan Meruia bezorgen via zijn zwager Eve-
rarduss Vorstius. Buchelius' correspondentiekring was op dat moment nog zeer 
beperkt,, maar daar ging verandering in komen, nu hij professor Meruia een keu-
rigee brief had geschreven. Hij begon met een verwijzing naar Plato's gevleugel-
dee woorden dat de mens niet slechts voor zichzelf wordt geboren, maar ook om 
zichh verdienstelijk te maken voor het vaderland. 'Daarom heb ik altijd die man-
nenn grote lofwaardig geacht, die alle krachten van hun talent en alle inspanningen 
vann hun werkzaamheid besteedden aan het behoud van de herinnering aan het 
grootsee verleden, en die zich naarstig inspanden om zichzelf en de hunnen, be-
vrijdd uit de duisternis van de onwetendheid, voor de Eeuwigheid onsterflijk te ma-

844 Junius, De vaoneonrden, 38-45. 
855 De ihorografie in Dousa's Ralnviae Hollandiaer/ue annaln (1601) was het werk van Janus Dousa junior. Hij 
werktee waarschijnlijk van 1587/1588 tot eind 1593 (toen ging hij op Grand Tour) aan de chorografie en an-
deree delen van de uitgave: Heesakkers en Reinders, Genoeglijk, 68-69. Emmius was overigens een generatiege-
noott van Dousa senior. Dousa's werk was echter voltooid in 1601, terwijl Emmius nog tot en met 1616 aan zijn 
Friesee chorografie en geschiedenis zou blijven werken. 
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ken.'*""  Buchelius verklaarde volgaarne een bijdrage aan Meruia's werk te wallen 
leverenn door zijn verzameling boeken en manuscripten ter beschikking te stel-
lenn en zond Meruia daarvan een catalogus. Dit was een aantrekkelijk aanbod van 
Buchelius,, die reeds in deze \roegejaren over een aanzienlijke bibliotheek en hand-
schriftencollectiee beschikte. Meruia accepteerde het aanbod, waarop een cor-
respondentiee en uitwisseling van bronnenmateriaal volgden/7 Aanvankelijk draai-
dee het hierbij om Meruia's voorbereidingen voor het geschiedwerk over de oor-
logg tegen Spanje dat de Staten-Generaal hem hadden opgedragen te schrijven. 
Laterr kwam ook Meruia's Gelderse werk, 'mea Gelrica, tam Geographia, quam 
Historia'' ('Mij n Gelderse geografie annex geschiedschrijving') zoals hij zelf schreef, 
aann de orde;**  de aantekeningen voor deze chorografie kon Buchelius tijdens een 
bezoekk aan de Leidse geleerde zelf een keer bekijken/' Om Meruia bij dit werk 
vann dienst te zijn stuurde Buchelius onder andere het kroniekje van Willem Her-
manszz getiteld Olandie Gelriequehelium ('De Hollands-Gelderse oorlog'), dat om-
streekss 1517 in Amsterdam was gepubliceerd. Uit een latere brief aan Scriverius 
blijk tt dat Buchelius dit kroniekje en vele andere uitgeleende teksten na het over-
lijdenn van Meruia was kwijtgeraakt: alles was toen in het bezit van Luntius geko-
men,, en die had het nooit aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd.'"' Meruia 
wass in 1607 vrij onverwachts gestorven. Voor Buchelius betekende dit dat hij zijn 
dienstenn niet verzilverd zag in de vorm van een bijdrage aan een daadwerkelijke 
publicatiee van Meruia. Jaren later kon hij deze schade echter alsnog inhalen, door 
hulpp te bieden aan Meruia's succesvolle opvolger Johannes Pontanus. 

Scriveriuss kwam in contact te staan met Ubbo Emmius in de tijd dat deze werk-
tee aan zijn grote Friese geschiedenis. Emmius was toen al jarenlang rector van de 
Latijnsee school in Groningen; in 1614 zou hij daaraan de nieuw opgerichte uni-
versiteitt benoemd worden tot hoogleraar." Scriverius heeft zichzelf zoals al is op-
gemerktt waarschijnlijk bij de oude geleerde geïntroduceerd door in 1609 een ge-
schenkexemplaarr van zijn Batavia illustrata op te sturen. In februari 1610 dankte 
Emmiuss hem hartelijk voor enkele geschonken boeken en voor de begeleiden-
dee brieven met de nodige complimenten aan zijn adres. Scriverius had hem ge-
vraagd,, waar hij zoal mee bezig was; Emmius schreef daarop terug dat hij al een 
tijdlangg niet was toegekomen aan het voltooien van zijn Friese geschiedwerk.*2 Wat 
laterr stuurde Scriverius Emmius ook een kado-exemplaar van Beschrijvinghe van 
outout Batavim, die hij zijn 'beuzelachtige boekje in de volkstaal' noemde."1 

866 Buchelius aan Mer uia, 17-5-1600: T n de eos semper non minima lande dignos putavi, qui omnes ingenij 
vires,, ac industriae conamina, ad memoriam rerum praerlare gestarum conservandam, collocarent; idque la-
horarentt sedulo, ut se, ac suos, ex ignorantiae tenebris erutos, Aeternitati consecrarent.' De bemiddelaarsrol 
vann Vorstius blijk t uit de in de volgende noot vermelde brieven. 
877 Buchelius aan Meruia, 17-6-1600; .Meruia aan Buchelius, 2-7-1600. 
888 Buchelius aan Meruia, 21-9-1605; Meruia aan Buchelius, 6-10-1605 (aldaar het citaat). 
899 Buchelius aan Pontanus, [vóór 19-5-1633]. 
900 Scriverius aan Buchelius, [tussen 13-5 en 20-5-1632]; Buchelius aan Scriverius, 20-5-1632. 
911 Zie over Emmius: Walerbolk, Twee eeuwen; Klippers, Ubbo Emmius. 
922 Emmius aan Scriverius, 15-2-1610. 
933 Scriverius aan Emmius, 12-6-1614: 'libello vernaculo & nugatorio'. Scriverius merkte in de/e brief op dat 
hijj  dit boek twee jaar eerder aan Emmius had geschonken. 

file:///roegejaren
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Inn de daaropvolgende jaren later kon Scriverius zich verdienstelijk maken bij 
hett drukken van Emmius' Rerum Frisicarum historia, distincta in decades sex ('His-
toriee van de Friese gebeurtenissen, verdeeld in zes decaden'). De eerste vijf de-
lenn of 'decaden' van Emmius' werk waren al tussen 1596 en 1607 verschenen. 
Inn 1616 werd het gehele werk, samen met de zesde en laatste decade, in een im-
posantee folio-editie van meer dan 1300 pagina's uitgegeven bij Louis Elzevier in 
Leiden.. Scriverius verleende hierbij allerlei hand- en spandiensten: bezorging 
vann Emmius' manuscripten bij Elzevier, correctie en opsturen van de drukproeven 
naarr Emmius in Groningen, correspondentie met Emmius over de vorderingen 
vann de Leidse drukkers, enzovoorts.94 Het drukproces van Emmius' Rerum Frisi-
carumcarum historia nam maar liefst driejaar in beslag. In 1616 verscheen de grote fo-
lio-editie,, die de politieke geschiedenis van Friesland tot onderwerp had, aan-
gevuldd met onder meer een 'Chorographia Frisiae' en een beschrijving van Gro-
ningen.. Er werd groot belang aan dit werk gehecht, want het volgende jaar wer-
denn alle leden van de Staten-Generaal met een exemplaar vereerd.̂ Toen Em-
miuss in de zomer van 1616 dan eindelijk het eindresultaat van al zijn werk mocht 
aanschouwen,, raakte hij overigens zeer verbolgen, want het viel hem dadelijk op 
datt enkele chorografische plattegronden ontbraken: 'Vandaag heb ik voor het 
eerstt een exemplaar gezien van wat mijn dan wel voltooide, maar allesbehalve 
volmaaktee werk is', schreef hij heet van de naald aan Scriverius. In een volgen-
dee brief merkte Emmius op dat Elzevier afbeeldingen van steden blijkbaar voor-
rangg had gegeven boven de plattegronden, wat hij ten zeerste betreurde daar 
hijhij  eerstgenoemde illustraties van geen enkel belang vond, terwijl de kaarten toch 
zoo nuttig zouden zijn geweest. Emmius verontschuldigde zich voor zijn onte-
vredenheidd na alle inspanningen van Scriverius, en drukte hem op het hart dat 
hijj  hem niets kwalijk nam en dankbaar bleef voor alle geleverde diensten.'6 

Inn de tussenliggende tijd had Scriverius de gelegenheid te baat genomen om 
Emmiuss zijn eigen bevindingen over een aantal historische vraagstukken mee 
tee delen, in de hoop dat Emmius een en ander uit de Batavia illustrata en de Be-
schrijvingheschrijvinghe van outBatavien zou overnemen in het Friese geschiedwerk.'7 Emmius 
liett zich echter niet makkelijk overtuigen door de jonge oudheidkundige, zo blijkt 
uitt hun briefwisseling over kwesties als de moord op graaf Floris V.')S Desondanks 
paktee het contact met Emmius zeer voordelig uit voor Scriverius. Bij wijze van 
tegenprestatiee voor al het verzette werk bij het drukken van de Rerum Frisicarum 
historia,historia, zou Emmius namelijk een aantal belangwekkende manuscripten aan de 
Leidenaarr uitlenen. In dezelfde brief als die waarin hij met enige tegenzin zijn 

944 Emmius aan Scriverius, 26-5-1614; Scriverius aan Emmius, 12-6-1614; Emmius aan Scriverius, 18-6-1 1614]; Scri-
veriuss aan Emmius, 24-6-1614; Einmins aan Scriverius, 2-7-1614; Emmius aan Scriverius, 4-9-1614; Emmius aan Scri-
verius,, 8-HM614; Emmius aan Scriverius, 10-2-1615; Emmius aan Scriverius, 10-4-1615; Emmius aan Scriverius, 5-
5-1615;; Emmius aan Scriverius, 19-2-1616; Emmius aan Scriverius, 2-8-1616; Emmius aan Scriverius, 10-8-1616. 
955 Bergsma, 'Suffridus Petrus', 96-97. 
966 Over de/e kwestie: Emmius aan Scriverius, 2-8-1616 en 10-8-1616. Het citaat uit de brief van 2-8: 'Hodie 
piïmumm vicli exemphu ia operis qualiscunque mei perfecia, non perfecta.' In Emmius' Rmiin Frisicarum historia 
iss overigens geen dankwoord opgenomen, noch een gedicht van Scriverius. 
977 Scriverius aan Emmius, 12-6-1614. 
988 Emmius aan Scriverius, 18-6-[ 1614]. Zie ook hoofdstuk 6, p. 244. 
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oorr l eende aan Scriverius' visie op Floris V, be toonde Emmius zich zo vr iende-
lij kk om een autograaf van een van de belangri jkste Neder landse humanist ische 
geschiedschri jverss uit de vroege zest iende eeuw mee te sturen: 

Gegroett zeer geachte, zeer erudiete, en ten zeerste door mij te vereren heer. Ik heb 
aann onze gemeenschappelijke vriend, de geachte en geleerde heer Castricomius, en-
kelee losse papieren gegeven, geschreven door de hand van Gerardus Noviomagus, op-
datt hij op weg naar Holland ze aan u zou geven. Die papieren zijn weliswaar niet om-
vangrijkk en van zeer weinig belang, maar omdat ze zijn geschreven door die man, die 
bekendd is van zijn geschriften, en die de Bataafse geschiedenis heeft beschreven (de-
zelfdee geschiedenis die u nu ook behandelt, met uw beroemde verstand en pen), heb 
ikk toch gedacht dat het geen kwaad kan wanneer ik dezelfde papieren, voor wat ze waard 
zijn,, aan u zou sturen. Wat mij betreft zit het zo, dat ik in dit soort zaken, waaraan ik 
mijnn studie heb gewijd, ook het allerminste niet versmaad of mijn lezing onwaardig acht." 

Bovendienn heeft Emmius in 1615 enkele ui terst kostbare handschr i f ten uitge-
leendd aan Scriverius, d ie hij liet bezorgen d o or de naar de vergader ing van de 
Staa ten-Generaal afreizende academicus Eitzo Tiarda. Het ging toen om de on-
u i tgegevenn vroeg-zestiende-eeuwse Friese kron iek van Worp van Thabor,""1 een 
p e r k a m e n t enn oud-Fries wetboek met teksten in het Fries en Latijn,"" en bo-
vend ienn de dert iende-eeuwse p e r k a m e n t en codex met de autografen van Emo 
enn Menko tii t het k looster Bloemhof bij Wit tewierum. Di t was het oudste en be-
langwekkendstee middeleeuwse geschiedwerk afkomstig uit het Fries-Groning-
see gebied, ouder ook dan bijvoorbeeld Melis Stokes Rijmkroniek. Emo's en Men-
ko'ss k loosterkron iek was in 1561, na de ophef f ing van de abdij Bloemhof, door 
dee laatste abt Cornel ius Hermanszoon m e e g e n o m en naar de stad Groningen.1" 2 

Dee handschr i f ten zijn in het bezit gekomen van de stad, die ze vervolgens in 
bru ik leenn had gegeven aan Emmius op g rond van zijn aanstel l ing als stedelijk 
wetenschappel i jkk adviseur.1"3 Over de codex van Emo en Menko schreef Emmius: 

Hett andere handschrift, in perkament en geschreven in nogal kleine lettertjes, werd 
mijj  toevertrouwd door onze stad, om het te gebruiken toen ik me bezig hield met het 
schrijvenn van de geschiedenis van die tijd. Ik verzoek u daarmee heel voorzichtig te 

999 Kmmius aan Scriverius, 18-6-[ 1614]: 'S.P. Clarissime eruditissimeque vir, pliirimum mihi coleririe. Dedi com-
munii  amico nostro clarissinio & consultissimo Domino Gastricomio chartas quasdam paucas & dissolutas manu 
Gerardii  Noviomagi scriptas, ut eas ad vos iter habens tibi traderet. Sunt quidem pei tenues, at minimi momen-
ti,, sed lamen quia ab eo viro scriptae. qui nomen ex literis habet. & Batavica scripsit, quae eadem tu nunc quo-
quee illustri ingenio 8c stilo luo tractas, non peccaturum me putavi, si bas ipsas qualescunque ad te mitterem. Mihi 
sanee boe accidit, ut hujusmodi in rebus, in quas studium meum converti, ne minima quoque quaeque asperner, 
autt lectione mea indigna arbitrer.' In 1610 schreef Emmius reeds over een autograaf van Gerard Geldenhouwer 
(Emmiuss aan Scriverius, 15-2-1610). Eén van deze handschriften zal het verzamelhandschrift betreffen 'Libelli , 
Epistolae,, Sehedae Historicae a[nn]o 1520, 1530, scripta autographa Gerardi N'ovioinagi Geldenhaurij [andere 
hand:: qui obiit 1542]. Ex hac farragine Epistolae nonnullae manu ipsius Erasmi scriptae, a lavernatione nescio 
quoo sublatae. P.S.' (Koninklijke Bibliotheek te Brussel, ms. II 53), met het ex libris 'Sum Petri Scriverij'. 
1000 Garasso-Kok, Repertorium, nr, 411. In vele zestiende-en zeventiende-eetiwse handschriften overgeleverd. 
Lbboo Emmius bijvoorbeeld had voor zichzelf een afschrift vervaardigd. Worp van Thabor wordt soms Vorpi-
riuss Taborita genoemd. 
1011 Brugmans en Wachter, de uitgevers van Emmius, RriefwechsftW, 198 noot 2, vermelden dat onbekend is 
we!kk van de oud-Friese wetboeken dit precies betrof. 
1022 [ansen, Emo, 55-57. 
1033 Deze aanstelling wordt vermeld door Waterbolk, 'Enige tendenties', 160. 
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zijn,, zodat het veilig en zonder beschadiging naar mij terugkomt, om terug te wor-
denn gegeven aan de stad. Ik heb wat betreft onze vaderlandse geschiedenis niets an-
derss in zijn soort gezien dat zó oud was. Ik bedoel dan originele manuscripten. [...] 
Gegroet,, en reken me tot de uwen, die u hoogachten."14 

Dee mogelijkheid zo'n belangrijk, maar toch vrijwel onbekend werk te lenen was 
eenn enorme buitenkans voor Scriverius. Nog in 1619 moest Emmius hem drin-
gendd om terugzending van de codex vragen. Scriverius heeft dit handschrift waar-
schijnlijkk wel teruggeven; in ieder geval bevindt het zich tegenwoordig in de Gro-
ningsee universiteitsbibliotheek.10^ 

Mett gewestelijk georiënteerde geschiedschrijvers die evenals Buchelius en Scri-
veriuss zelf pas vanaf het begin van de zeventiende eeuw enige bekendheid ver-
wiervenn binnen de Nederlandsee geleerdenwereld verliep het contact anders: Bu-
cheliuss en Scriverius traden dan op als min of meer gelijkwaardige oudheid-
kundigee specialisten. Metjohannes Pontanus bijvoorbeeld onderhielden beiden 
inn dejaren twintig en dertig een intensieve antiquarische briefwisseling over diens 
Geldersee studiën.ll"' Scriverius en Pontanus gingen al langere tijd en op ver-
trouwelijkee wijze met elkaar om; zij kenden elkaar sinds hun Leidse studietijd. 
Verschillendee malen werden in hun brieven over en weer groeten van en aan fa-
milieleden-vrouw,, vader, b roer- uitgewisseld, en werd de geboorte of het over-
lijdenn van kinderen meegedeeld. Terwijl Pontanus in 1606 inmiddels was aan-
gesteldd als hoogleraar aan de universiteit van Harderwijk, wisselden zij in hun 
vroegee brieven van gedachten over het onderzoek van Pontanus voor de in 1611 
verschenenn stadsbeschrijving van Amsterdam. Scriverius verzocht toen uiteindelijk 
off  hij ook de drukproeven mocht lezen.1"7 Vanaf eind jaren twintig was er spra-
kee van een levendige briefwisseling in het kader van Pontanus' onderzoek als his-
toriograaff  van Gelre, als opvolger van Meruia en Luntius (de aanstelling van Pon-
tanuss had plaatsgevonden in 1621). Pontanus kon beschikken over de aanteke-
ningenn van Meruia en van Luntius.. Hij paktee zijn onderzoek grondig aan en oriën-
teerdee zich in de Gelderse archieven.utK 

Ookk Buchelius correspondeerde intensief met Pontanus in verband met de 
Geldersee geschiedschrijving. Ze hadden eerder al eens wat brieven gewisseld naar 
aanleidingvann een editie van brieven van Justus Lipsius, maar maakten in 1633, 

1044 Emmius aan Scriverius, 11-5-1615: 'Alter in membranis minoribuscharacteribusexaratusa republic a hue nos-
traa meat' fidei commendatus est, ut eo uterer, cum versarer in scribenda istius temporis historia. Rogo ut eius dili-
gentemm imam habeas, lit tuto & sine vitio ad me redeat. reipublicae restituendus. Nihil vidi in rebus nostratibus 
eiuss generis anuquioris. Loquor de manusenptis originalibus. [...] Vale & me in tuorum numero, qui te colunt, babe.' 
1055 Emmius aan Scriverius, 27-5-1619. De codex bevindt zich nu in de universiteitsbibliotheek Groningen, 
hs.. 116. Er is slechts één ander handschrift overgeleverd, een zestiende-eeuws afschrift met een verkorte tekst 
vann Emo's en Menko's werk en met een anoniem vervolg tol 1296: Carasso-Kok, Repertorium, nr. 208. In 1699 
verscheenn de eerste uitgave, door Antonius Matthaeus. 
1066 Van der Zandt-, 'Amsterdamse stadsgeschiedschrijving'; Van Schevichaven, 'De wording der Historia (ielrica'. 
1077 Scriverius aan Pontanus, 20-5-1608; Scriverius aan Pontanus, 3-6-1608; Pontanus aan Scriverius, 13-10-1608; 
Pontanuss aan Scriverius, 20-12-1608; Scriverius aan Pon umus, 31-10-1609 (over de drukproeven); Scriverius aan 
Pontanus,, I I-i-11-1609. 
1088 Pontanus aan Buchelius, 19-5-1633. De chorografie in liberéén van Pontanus' Historiae (klricae bestaat deels 
uitt het werk van Meruia. 
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ongeveerr tien jaar nadien, een nieuwe start. De tegen die tijd inmiddels allebei 
gerenommeerdee geschiedkundigen brachten elkaar om te beginnen uitvoerig 
opp de hoogte van hun geleerde bezigheden, publicaties - 'onze werkjes' - en pu-
blicatieplannen."'',, Hierna stuurde Buchelius allerlei archiefmateriaal be-
treffendee de Gelderse geschiedenis naar Harderwijk, toegelicht door zijn eigen 
briefverhandelingen.. De correspondentie van Scriverius en Buchelius met Pon-
tanuss stond kortom in het teken van de grote activiteit van de laatste als schrij-
verr en publicist: de eersten namen daarbij de taak op zich gegevens, bronnen-
materiaall  en ideeën beschikbaar te stellen.11" In 1639 zond Pontanus Buchelius 
alss dank een geschenkexemplaar van zijn zojuist verschenen Historiae Gelricae, een 
omvangrijk,, duidelijk op grondig literatuur- en bronnenonderzoek gebaseerd 
boekwerk.. Pontanus had lofdichten van zowel Buchelius als Scriverius in zijn boek 
opgenomen,, zodat het aandeel van beide oudheidkundigen in de totstandko-
mingg van dit geschiedwerk duidelijk tot uitdrukking kwam.11' Bij het present-
exemplaarr ging een bibberig geschreven begeleidende brief, Pontanus was in-
middelss ernstig ziek geworden. Niettemin bedankte hij Buchelius enkele maan-
denn nadien voor diens lijst met tijdens het lezen gemaakte notities. Hij verzekerde 
hemm dat niets hem zo bezighield als het verbeteren van zijn Gelderse geschie-
denis,, en merkte tussen neus en lippen door op het te betreuren 'dat u mij niet 
hadd verteld dat u een Cornelius van Gouda [Aurelius] bezit; hoewel ik daar keer 
opp keer om gevraagd heb bij Scriverius, aan wie mijn verwant [Marcus] [Z]uë-
riuss Boxhorn hem te leen had gegeven, heb ik dat boek niet van hem kunnen 
loskrijgen;; zo is die man nu eenmaal'.112 Buchelius schreef terug dat hij notities 
zouu blijven maken voor Pontanus, en dat deze de boeken die hij van hem geleend 
had,, wel mocht houden, aangezien hij zelf een beetje te oud werd voor de stu-
die.. Ook schonk hij Pontanus als tegenprestatie voor het kostbare boek een ge-
denkpenningg van het beleg van Breda.115 Pontanus overleed korte tijd later. 

Hett onderlinge contact tussen Buchelius en Scriverius is eveneens een voor-
beeldd van zo'n uitwisseling tussen geleerden van gelijkwaardig kaliber. Hun brie-
venn getuigen van een dertigjaar lang volgehouden, intensief overleg over oud-
heidkundigee zaken, met groot wederzijds profijt. Ook hebben de mannen eikaars 
studeerkamerr regelmatig een bezoek gebracht.114 In een van de eerste brieven, 
geschrevenn in 1610, memoreerde Buchelius een dergelijk bezoek aan Scriverius, 

1099 Pontanus aan Buchelius, 19-5-1633 ('opusculorum nostrorum'); Buchelius aan Pontanus, [6-7-1633]. 
1100 Pontanus aan Scriverius, 18-11-1627; Pontanus aan Scriverius, 13-4-1628; Scriverius aan Pontanus, 10-3-
1630;; Pontanus aan Scriverius, 19-3-1630; Pontanus aan Scriverius, 12-1-1631; Pontanus aan Scriverius, 26-7-1631; 
Scriveriuss aan Pontanus, 1-8-1631. Buchelius aan Pontanus, 7-11-1634; Buchelius aan Pontanus, [1634/1635]; 
Pontanuss aan Buchelius, 31-3-1636; Buchelius aan Pontanus, 27-6-1637; Pontanus aan Buchelius, 3-7-1638. 
1111 Pontanus, Historiae Gelricae, **2ven **3v . 
1122 Pontanus aan Buchelius, [31 ]-3-1639 (begeleidende brief bij geschenkexemplaar); Pontanus aan Buchelius, 
24-6-16399 (geschreven door een amanuensis, in antwoord op Buchelius' notities): 'Interim doleo mihi a te haud 
indicatum,, penes te esse Cornelium Goudanum; eum toties toüesque petiaim a Scriverio, cui cognatus meus Sue-
riusrius Boxhornius eum commodato dederat, obtinere, ut est is homo, nequii'. Het uitvoerig door Buchelius gean-
noteerdee exemplaar van de Historiae Gelricae bevindt zich tegenwoordig in Gemeentearchief Nijmegen, 9 G 7. 
1133 Buchelius aan Pontanus, [tussen 24-6 en 7-10-1639]. 
1144 Buchelius aan Pontanus, [6-7-1633]: 'Cum D. Scriverio multa saepenumero turn coram turn absens per 
literass contuli ', 'Ik heb met de heer Scriverius talloze malen vele zaken nu eens persoonlijk, dan weer via brie-
venn besproken'. 
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waarbijj  de laatste hem het schrijven had laten zien van Bernardus Furmerius, die 
aankondigdee Heda te willen uitgeven. In dezelfde brief vroeg hij Scriverius of 
dezee de door Furmerius gebruikte annalen van Egmond misschien kende, en 
watt hij daarvan vond. Zelf had hij van een bevriende geleerde begrepen dat het 
omm niets dan monnikenverzinsels ging.11' Wat Scriverius' antwoord hierop was, 
wetenn we helaas niet, maar hij kende de Egmondse kloosterannalen inderdaad 
dankzijj  het feit dat hij in het bezit was van de kroniek van Wilhelmus Procura-
tor.. In 1614, toen Scriverius waarschijnlijk druk bezig was met de levensbeschrijving 
vann Floris V die datjaar in Orlers' stadsbeschrijving zou verschijnen, ontving Bu-
cheliuss een verzoek om kopieën van de door hem uitgezochte stambomen van 
dee Van Amstels en Van Woerdens. 'Ende mij sal sonderlinge vriendschap ghe-
schieden,, soo ick die eerstdaeghs mach bekomen', schreef Scriverius; 'Soo ghij 
daerr voore van ghelijcken yet begeert ex Historico meo armariolo [uit mijn Histo-
rischerische kastje], 't is t'uwen besten.'116 Hij kreeg de stambomen, vergezeld van een 
uiteenzettingg over het probleem dat op genealogisch gebied helaas veel onbe-
kendd moest blijven als gevolg van alle fabels en vleierijen van herauten in de voor-
gaandee eeuwen.1'7 De afstamming van middeleeuwse adellijke families en de oor-
sprongg en ontwikkeling van erfelijke familiewapens zou een regelmatig terug-
kerendd thema worden in de correspondentie tussen Buchelius en Scriverius. En-
kelejarenn later verzocht Buchelius op zijn beurt Scriverius om enkele Gelderse 
genealogieënn en bovendien om 'de laatste verzen van de rijmschrijver Stokius, 
diee ik bij u op een stuk perkament heb gezien, en die de naam van de auteur 
weergeven'.1188 Bij een andere gelegenheid bleek dat Scriverius een afschrift be-
zatt van Willem Hermansz' kroniekje over de Hollands-Gelderse oorlog; hij schreef 
Bucheliuss dat de uitgave van 1517 aan de hand van dit handschrift op vele plaat-
senn verbeterd kon worden, en beloofde excerpten voor Buchelius te vervaardi-
gen."'11 En Buchelius kon Scriverius de door hem in de archieven van de elfde-
eeuwsee Utrechtse Sint-Pieterskerk gevonden oude documenten beschrijven waar-
inn de naam 'Holland' werd vermeld.!2° 

Zoo ging de uitwisseling van ideeën, gegevens, handgeschreven kronieken, ar-
chiefstukkenn en boeken jarenlang door. Buchelius leende natuurlijk ook zijn 
aantekeningenn op de kronieken van Beka en Heda uit - en moest herhaalde-
lij kk om teruggave vragen; ook had Scriverius een keer Buchelius' geannoteer-
dee exemplaar van Aubertus Miraeus' oorkondenboek mogen lenen - met het 
volgendee scherpe briefje als gevolg: 'Hooggeleerde Scriverius. Ik heb al twee-
maall  geschreven voor mijn Codex Diplomatum Belgicorum van Miraeus, die ik in-
middelss node mis, en toch heb ik helemaal niets van u ontvangen, niet eens een 
antwoordd [...]. U weet hoe makkelijk ik ben in het delen van mijn zaken met 

1155 Buchelius aan Scriverius, 17-9-1610. 
1166 Scriverius aan Buchelius, 16-1-1614. 
1177 Buchelius aan Scriverius, [1614]. 
1188 Buchelius aan Scriverius, 7-12-1616: 'Stokij rithmographi postremos versus, quos in membranula apud te 
vidii  authoris nomen exprimentes'. 
1199 Scriverius aan Buchelius, [tussen 13-5 en 20-5-1632]. Zie over Willem Hermansz en zijn autograaf: Tilmans, 
Aurriius,Aurriius, 127-131; het kroniekje werd in de achttiende eeuw opnieuw uitgegeven door Antonius Matthaeus. 
1200 Buchelius aan Scriverius, 16-8-1631. 
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vrienden'.1211 Scriverius had er wel een handje van om hem geleende boeken en 
manuscriptenn veel te lang te houden. We zagen al dat zelfs Pontanus zich hier-
overr beklaagde. Deze keer zag Scriverius zich genoodzaakt zijn dichterlijke ta-
lentt aan te spreken, om de 'vriendschappelijke etiquette'122 te redden: 

Heij,, Schrijver, 'tis eens tijdt; valt eenmael aen het schrijven: 
Waerr toe wilt gij soo lang dus in gebreke blijven? 

Staegg komt gij vroeg genoech, en nimmermeer te laet, 
Gijj  hebt de naem alleen, een ander heeft de daet. [...] 

Wel,, isset mogelick, dat gij soo lang kunt swijgen! 
Off  deed gij't om een naem soo averrechts te krijgen? 

Sall  Buchell uwen vriendt, daer gij soo veel van hout, 
Hett minste andtwoordt niet ontgangen? 'tis een fout; 

Jae,, 'tis een grove fout, daer hij met heele boecken 
UU menigwerff begroet; en soudt gij niet weer soecken 

Sijnn vriendschap, en u dienst aenbieden dagh en nacht? 
Deess felonije wordt in sulck-een niet verwacht. [...] 

Nuu hebb'ick't al geseijt: meer kan de nijdt niet seggen, 
End'' erger kan de Droes mij niet te laste leggen. 

Maerr soo ick Buchell ken, dien goedelicken held, 
Sooo sal hij bij dit Dicht te vreden sijn gestelt.m 

Dee in deze correspondentie vaak herhaalde toespelingen op de 'vriendschap' van 
beidee geleerden moeten niet te snel worden geïnterpreteerd als uitdrukkingen van 
wederzijdsee genegenheid. Evenals de meeste contacten van Buchelius en Scrive-
riuss met andere geleerden had hun onderlinge contact niet zozeer het karakter 
vann een vriendschap in de tegenwoordige zin van het woord. Geleerde contacten 
bestondenn uit een binnen de vroegmoderne context voor geleerden noodzake-
lij kk soort vriendschappelijke dienstverlening, gebaseerd op wederkerigheid van gun-
stenn en diensten en onderworpen aan allerlei gedragscodes en conventies.124 Het 
ideaall  van de communicatio, 'mededeelzaamheid', stond centraal in deze utilitaire 
relaties.. Van alle leden van de vroegmoderne geleerdenwereld werd verwacht dat 
zijj  deelnamen aan de onderlinge uitwisseling van gedachten, gegevens, boeken en 
manuscripten;; deed men dit niet, dan was men uitgesloten van informatiestromen 
enn telde men ook niet mee als volwaardig lid van de geletterde wereld. 

1211 Buchelius aan Scriverius, [11-1]-1632: 'Scriveri Dociissime. Bis iam scripsi pro meo Codice Diplomatum 
Belgicorumm Miraei, quoaegre iam careo; nee tarnen a vobis quicquam obtinui, ne responsum quidem [...]. Scis 
quamm facilis sim in communicando mea cum amicis'. 
1222 Zoals Buchelius het uitdrukte in Buchelius aan Scriverius, [1614]: ook toen had Scriverius een tijdlang 
nietss van zich laten horen, waarop de Utrechtse geleerde zijn brief besloot met: 'Gegroet zeer beroemde en hoog-
geleerdee heer, en ik bid dat u er geen bezwaar tegen hebt de gedachtenis aan mij te bewaren zoals u die indertijd 
hebtt opgenomen, op grond van de vriendschappelijk etiquette' ('Vale vir clarissime ac doctissime et mei me-
moriamm ut olim ex formula amicitiae concepisd, conservare ne graveris oro'). 
1233 Scriverius aan Buchelius, 13-5-1632. 
1244 Zie hierover Stegeman, 'Patronage en dienstverlening' en Goldgar, Impolite learning. Zie ook Kooijmans, 
Vriendschap,Vriendschap, over het vroegmoderne gebruik om vele sociale relaties aan te duiden in termen van 'vriendschaps-
relaties',, ook wanneer het ging om verwanten. Vriendschap en verwantschap werden algemeen beschouwd als 
eenn noodzakelijke band gebaseerd op belangenbehartiging, in plaats van als een vrijwillig e en onvoorwaardelij-
kee band gebaseerd op genegenheid; centraal stond het cultiveren van op wederkerigheid gebaseerde relaties. 
Dee achtergrond hiervan was het vrijwel geheel ontbreken van door de staat verzorgde sociale zekerheden. 
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All  naar gelang de eigen status en die van de persoon met wie men contact on-
derhieldd varieerden de rechten en plichten van een geleerde wat betreft de ge-
hooptee dienstenuitwisseling. Men kon optreden als cliënt dan wel als patroon of, 
tussenn deze twee uitersten, als min of meer gelijkwaardig aan de 'bevriende' ge-
leerdee in kwestie.125Jonge, beginnende geleerden zoals Scriverius die zich in 1609 
bijj  de oude en eminente geleerde Ubbo Emmius introduceerde, namen de rol 
vann beschermeling op zich en verrichtten daarvoor vele kleine diensten. Emmi-
uss trad hierbij op als patroon, niet alleen door Scriverius toegang tot zijn gerijp-
tee kennis en zijn interessante bronnenmateriaal te verschaffen, maar ook door 
Scriveriuss te laten bijdragen aan zijn eigen publicaties waardoor deze de kans kreeg 
zichh tegenover de restvan de geleerde wereld te profileren. Idealiter maakte ie-
deree geleerde in de loop van zijn leven een ontwikkeling door van cliënt tot pa-
troon.. In zijn latere contacten met stadsbeschrijvers bijvoorbeeld was het Scrive-
riusrius die als patroon optrad, óók omdat hij veel breder was georiënteerd dan deze 
lokalee liefhebbers. Aan de andere kant vond Scriverius in de jaren dat hij was uit-
gegroeidd tot een alom gewaardeerd oudheidkundige zelf weer een patroon in de 
persoonn van stadhouder Frederik Hendrik, zoals we hierna nog zullen zien. 

Dee omstandigheden waarbinnen de vroegmoderne geleerden werkten - het 
ontbrekenn van institutionele voorzieningen als een geschiedenisopleiding, een 
professionelee banenmarkt voor 'vaderlandse' geschiedschrijvers, goed toegan-
kelijkee bibliotheken en een openbaar archiefwezen - maakten het collectieve na-
strevenn van het communicatio-ideaai noodzakelijk. Het streven naar communicatio 
maaktee dat iemand als Buchelius zijn ongepubliceerde bevindingen aan vele men-
senn liet lezen, en ook dat uiterst kostbare en zeldzame boeken of handschriften 
mett voor moderne beschouwers vaak verbazingwekkend gemak werden uitgeleend. 
Natuurlijkk stond daar altijd de verwachting van erkenning en wederdienst te-
genover.. De stijl die aan de cultivering van deze utilitaire relaties werd gegeven 
behoordee tot een traditie die terugging tot de klassieke Oudheid. De retoriek van 
dee geleerde briefwisseling, met vaak gebezigde toespelingen op de humanitas (een 
veelzeggendd synoniem voor 'geleerdheid' en , 'wellevendheid'), 
bmevokntiabmevokntia ('welwillendheid ) en amicitia ('vriendschap') van de correspondent, 
wass ontleend aan klassieke en humanistische modellen van de briefschrijfkunst 
enn vormde een afspiegeling van de gedragscodes binnen de geleei denwereld.12" 

Doorr niet te reageren op Buchelius' herhaaldelijke verzoeken om teruggave 
vann een uitgeleend boek had Scriverius verzuimd de conventies van de geleer-
denvriendschapp in acht te nemen. Zijn correspondentie met Buchelius was ech-
terr wat beide partijen betreft begerenswaardig en profijtelijk genoeg om de com-
municatiee weer te kunnen herstellen met een leuke kwinkslag als bovenstaand 
gedicht.. In andere gevallen, wanneer Scriverius minder afhankelijk was van het 
continuerenn van de correspondentie, heeft hij zich wel eens bruusker opgesteld, 

1255 Stegeman, 'Patronage en dienstverlening', 116-118 (alwaar ook een uitgebreid overzicht wordt gegeven 
vann sociologische en antropologische literatuur over op patronage en reciprociteit - wederkerigheid - geba-
seerdee sociale relaties); Kooijmans, Vriendschap, 14-18, 136-148, 326-329. 
1266 Zie over het begrip communicatio, geleerdenvriendschap, geleerde correspondentie en 'vriendschapsre-
torica':: Stegeman, 'Patronage en dienstverlening', 113-121, 139-144, 194-210 en passim. 
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zoalss we al een keer hebben gezien: hij hield de van de familie Arcerius geleende, 
uiterstt kostbare zesde-eemvse codex met de tekst van Hyginus voor zichzelf, on-
dankss herhaaldelijke verzoeken om teruggave. De correspondentie met Sixtus 
Arceriuss stokte na een zoveelste dringend verzoek. Scriverius kwam serieus in 
dee problemen toen hij zijn correspondent Cornelis Pijnacker (1570-1645), een 
hoogleraarr rechten in Groningen die zelf met de Drentse geschiedenis bezig 
was,, het geleende manuscript van het vroeg-vijftiende-eeuwse Rechtsboek van 
Denn Briel van Jan Matthijssen niet terugbezorgde. Pijnacker had het eerst nog 
vriendelijkk geprobeerd: 'Mijnheer Scriverius [...] ik vraag of het zou gelieven 
dee Jan Mathijssen van mijn vrouw terug te geven, ze weet immers niet dat dat 
boekk door mij eigenhandig is gestuurd, en dat boek acht zij zoveel waard dat 
zee het zou prefereren boven de Attalische rijkdommen;1'7 zij zou boos op mij 
zijnn als het boek door mijn onachtzaamheid niet zou terugkeren tot zijn recht-
matigee bezitters'.1'" In 1623 stelde notaris De Jonge van het Hof van Holland 
eenn akte op, waarin namens Pijnacker (die hier optrad als voogd van zijn vrouw) 
werdd vastgesteld 'wederom te eysschen van E. Petrus Schrijverius alsulcke twee 
bouckenn met de hand ges., wesende het eene de Chronycque van hollandt, ende 
hett andere de Rechten van het landt van Voorn [...] bijde E. Heere Petrus Schrij-
veriuss voor acht oft thien jaren te leen ontfangen'. Bij weigering zou Scriverius 
voorr de vierschaar van de Leidse academie worden gedaagd.11"' Waarschijnlijk 
volstondd dit dreigement om hem het handschrift alsnog te doen retourneren.13" 

Opp den duur onderhielden Buchelius en Scriverius met andere gewestelijke ge-
schiedschrijverss ook contacten die gekenmerkt werden door een 'omgekeerde' 
hiërarchischee relatie, aangezien deze correspondenten beduidend onervarener 
inn de geschiedenis en oudheidkunde waren dan zijzelf. Deze schrijvers gingen 
voorgegevens,, adviezen en patronage te rade bij de geleerden in Utrechten Lei-
den.. Buchelius en Scriverius ontleenden hieraan op hun beurt erkenning als ge-
renommeerdee oudheidkundigen en status in hun rol als patroon. Al in een vroeg 
stadiumm correspondeerde Scriverius in deze zin met Jacobus Eyndius (1575-1614), 
dee beschrijver van Zeeland. Eyndius was geen groot geleerde zoals bijvoorbeeld 
Pontanus.. Hij had er al een lange carrière opzitten als kapitein in dienst van Mau-
rits,, toen hij na een gunstig huwelijk kasteel Haemstede op Schouwen betrok en 
daarr al zijn tijd aan de letteren ging besteden. Hoe het contact tussen Scriverius 
enn Eyndius precies tot stand kwam, is niet bekend. In hun brieven wisselden ze 
inn ieder geval familieberichten uit en kwam Scriverius' assistentie bij het druk-
kenn van Eyndius' dichtbundel in Leiden ter sprake. Bovendien ging Eyndius te 

1277 Attains was een zeer rijke koningvan Pergamum. 
1288 Pijnacker aan Scriverius, [vóór 2-8-1623]: 'Domine Sciïveri [...] rogo uti libeat uxoris meae Jan Mathijs-
senn restiniere. nescit enim ipsuin manu mea missnm, et tand facit isttini librnm ut Attalk is opibus preponat, 
iratamm earn haberem si negligentia mea non rever tatui ad suos'. Pijnacker was getrouwd met Susanna van Tres-
long.. Zie ovet Jan Matthijssen Van Anrooij, Helden, 189 en 201, die ook opmerkt dat Scriverius een afschrift van 
ditt Rechtsboek heeft vervaardigd. 
1299 Gemeentearchief Den Haag, Notarieel archief, inv.nr. 11, fol 7r, d.d. 2-8-1623. 
1300 Het handschrift is althans niet geïdentificeerd in de twee veilingcatalogi van Scriverius' boeken en hand-
schriften,, Hibliothera Scriveiiniiri en Libri appendiciarii. 
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radee bij Scriverius, die hij hoofs 'de /.eer betrouwbare Bevrijder en Redder van 
dee Hollandse Geschiedenis en de Geschiedenis van de hele Republiek' noem-
de,, toen hij een onderzoek was begonnen naar de antieke en middeleeuwse ge-
schiedeniss van Zeeland: 'Ondersteun krachtig mijn onderneming met uw wel 
voorzienee Studeerkamer en met uw vruchtbare kennis van iedere soort van we-
tenschapp en chronologie', moedigde Eyndius aan. Via Scriverius informeerde 
Eyndiuss ook naar de opvattingen van Pontanus over de vroegste bewoning van 
Zeeland.1* 11 Hij voltooide alleen de eerste twee boeken (libri)  van zijn Zeeuwse 
geschiedeniss voordat hij onverwachts overleed. In 1634 werd zijn tekst alsnog uit-
gegeven;; Scriverius is waarschijnlijk niet bij deze uitgave betrokken geweest.':* 

Scriveriuss heeft zich verder samen met Pontanus bemoeid met de samen-
stellingg van Marcus Zuërius Boxhorns Theatrum sive Hollandiae comitatus et urbi-
umum nova descriptio ('Toneel of nieuwe beschrijving van het graafschap Holland 
enn de Hollandse steden') uit 1632, een historisch-topografische beschrijving van 
hett antieke Batavia en het middeleeuwse graafschap Holland, gevolgd door veer-
tigg lange en korte stadsbeschrijvingen, alle voorzien van een paginagrote stads-
plattegrond.1""  Boxhorn schreef in zijn voorwoord aan de lezer dat de eerlijk-
heidd hem gebood publiekelijk kenbaar te maken, dat zijn werk aan beide 'zeer 
doorluchtee heren [...] Johannes Pontanus en Petrus Scriverius, onze vrienden' 
veell  verschuldigd was.114 Hier was duidelijk sprake van een patroon-cliënt rela-
tiee tussen de twee geleerden en hun jonge pupil Boxhorn, die verwant was aan 
Pontanus,, waarschijnlijk via de echtgenote van de laatste.155 Ook een aan Pon-
tanuss en Scriverius gezamenlijk gerichte brief van Boxhorn uit hetzelfde jaar 
toontt deze hiërarchie: 'U bent zo geverseerd in de geschiedenis van uw vader-
land',, schreef Boxhorn over Scriverius, 'dat niemand daarin met ti vergeleken 
kann worden. [...] Wat moet ik zeggen over uw Bibliotheek, die volgestopt is met 
zoveell  handschriften en zeer oude codices, en met nog veel meer kleinoden van 
datt soort?'1" ' Boxhorn prees zichzelf gelukkig dat hem de wellevendheid {hu-
manitas)manitas) van Scriverius ten deel viel, zodat hij van dat alles kon profiteren. In 
zijnn voorwoord bij het Theatrum verontschuldigde Boxhorn - terwijl hij in het-

1311 F.vndius aan Scriverius, 22-10-1613, adressaat: 'Glarissimo doctissimoque viro D. Petto Scriverio Rei um 
Balavhh ai urn. totiusque Historiae Reip. Adscrtore & Vindice hdelissimo ...'; Eyndius aan Sri iverius, 14-1 1-1 (i I 3: 
"Adiuvaa strennue nunc conatum meum instructissimo isto tno Musaeo, & foecundo oiiuii s scientiarum cluo-
nologiaequee generis pectore'. Overigens omschreef Kyndius de Leidse geleerde in een bijdrage aan diens ril-
humhum (imicorum, fol. 21r, d.d. 19-7-1612, hoopvol als 'Ghronicographo Patriae exspectato' ('De verwachte Kro-
niekschrijverr van het Vaderland'). 
1322 Eyndius, Chromri Zelandiae, Hij beschreef de geschiedenis vanaf de Oudheid tot en met het jaar 1305 en be-
steeddee aandacht aan middeleeuwse teksten en archeologische oudheden. Informatie over Eyndius is te vinden 
inn Van der Aa, Biographisih woordenboeken Haitsma Mulier. Riftrlorium, nr. 162; zie ook Kampinga, Of/vntlingrn, 01-
62,, 147-148 (over de overeenkomstige ideeën met betrekking tot de vroegste graven ran Eyndius en Scriverius). 
1333 Boxhorn. Theatrum, met lange beschrijvingen van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden en Amsterdam, Gouda, 
Rotterdamm en Gorinchem. Zie over Boxhorn Kampinga, Opvattingen, 101-102, 205; >-ie ook Dekker, "The light 
underr the bushel"'. 209 e.v. (over Boxhorns studie naar het Middelnederlands). 

1344 Boxhorn, Theatrum, ... .v: 'claiïssimi Viri [...] lohannes Isacins Pontanus ac Petrus Scriverius, amici nos-

tri' . . 
1355 llodel Nvenhuis, 'Levensbijzonderheden', 107. 
1366 Boxhorn aan Scriverius, 1-4-1632: 'In patriae tuae historia ita versatus es, ut nemo hac in parte tecum pos-
sitt componi. [...] De Bibliotheca quid dicam? quae lot M.SS. veternmisque codicibus, aliisque pluribas ejus ge-
neriss cimeliis referta est'. 
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zelfdee jaar in Leiden tot hoogleraar in de retorica was aangesteld - zich voor 
eventuelee dwalingen en omissies door een beroep te doen op zijn jeugdigheid. 
Hijj  was inderdaad pas twintig toen zijn Theatrum verscheen; zo jong nog, dat zijn 
oudee schoolmeester uit Bergen op Zoom een gedicht bijdroeg aan het voorwerk, 
naastt onder anderen Scriverius en Pontanus. In de tekst zelf zijn verschillende 
verwijzingenn te vinden naar opvattingen van Scriverius, met name in het deel 
overr de gewestelijke geschiedenis. Bij verschillende stadsbeschrijvingen zijn ste-
dendichtenn van Scriverius opgenomen. Vaak had Boxhorn ook zijn bronnen-
materiaall  te danken aan 'onze vriend Petrus Scriverius, die grote redder van de 
Bataafsee Oudheden, en zijn Bibliotheek, rijk aan opvallende Kleinoden'.117 

Ondankss alle verwijzingen naar de steun van zulke eerbiedwaardige antiquaren 
alss Pontanus en Scriverius gaf Boxhorns beschrijving Buchelius aanleiding om 
dadelijkk na het verschijnen van Theatrum'm de pen te klimmen en een lange brief 
voll  kritiek te schrijven. Buchelius stoorde zich aan de neiging van Boxhorn om 
dee Hollandse graven en adellijke geslachten een veel oudere geschiedenis dan 
geoorloofdd was toe te schrijven. Boxhorn had zelfs weer beweerd dat de Hollandse 
gravenn de leeuw in hun wapenschild ontleend hadden aan de Trojanen en Aqui-
taniërs,, zoals de laat-middeleeuwse geschiedschrijving wilde. Buchelius schreef 
hieropp dat de Hollandse leeuw een inheems wapenteken was, dat pas sinds en-
kelee eeuwen door de graven werd gevoerd en dat bijgevolg ook niet hoefde te 
wordenn verklaard uit een vreemde komaf van de vroegste graven. 'Waarom zou-
denn niet ook de [Hollandse] graven, in het spoor van hun buren, conform de 
gewoonte,, naar hun eigen goeddunken die wapentekens zijn gaan dragen [...], 
waaromm zouden die wapens elders vandaan komen? Of moeten ze allen gehou-
denn worden voor overweldigers van andermans bezittingen, tirannen en in-
dringers?',, besloot de Utrechter zijn commentaar snerend.[: w Hij adresseerde zijn 
brieff  opvallend genoeg niet aan Boxhorn zelf maar aan diens patroon, de 'Hoog-
geleerdee Scriverius', 'niet uit een of andere wellust tot berispen, maar uit ijver 
voorr de waarheid, en conform het recht van de vriendschap',"'1 met het verzoek 
omm de opmerkingen over te brengen aan de pupil, 'mits hij niet één van die men-
senn is, die hooi om de hoorns hebben, zoals men zegt. Want er zijn bepaalde per-
sonenn van die leeftijd, die zo'n vurige geest hebben dat zij overvallen worden door 
onverzoenlijkee woedeaanvallen jegens hen die welgemeende kritiek leveren. Ik 
daarentegenn denk altijd aan onze jurist, die zei dat hij nooit te oud was om iets 
tee leren, zelfs al zou hij reeds met één been in het graf staan; ik heb er schik in 
dagelijkss iets bij te leren.'140 Het is echter duidelijk dat Buchelius niet zozeer uit 

1377 Boxhorn, Theatrum, 32-33: 'Eiuscopiam nobis fecit e Bibliotheca sua divite insignium hiijusmodi Cime-
liorum,, magnus ill e Batavk arum Antiquitatum vindex, Sc amicus noster, Petrus Scriverius.' 
1388 Buchelius aan Scriverius, 10-9-1632: 'cur non et principes ad similitudinem vicinorum pro more sump-
seruntt suo sibi arbitratn ili a insignia [...], quart' aliunde deducta? An omnes alienarum rerum occupatores, tv-
rannii  et invasores habendi?' Zie ook Boxhorn, Theatrum, 53 over de Hollandse leeuw. 
1399 Buchelius aan Scriverius, 10-9-1632: 'non al iquarepraehendendi prurigine, sed veri studio ad te proami-
cidaee hue '. 
1400 Buchelius aan Scriverius, 10-9-1632: "... modo non ex ijs sit, qui foenum in cornu (utdicitur) gerunt. Nam 
suntt quidam eius aetatis, fervido adeo ingeiiio, ut implacabiles adversus bene monentes suscipiant tras: Ego vero 
memorr ]c nostri dicentis, etiamsi alteram iam pedem in sepulcro haberet. discendi nihilominus percupidum 
fore;; me quotidie aliquid addiscere gaurieo.' 
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wass op een reactie van de auteur, maar Scriverius een staaltje van zijn eigen des-
kundigheidd wilde geven. Een deel van zijn kritiek op de oudheidkundige blun-
derss van Boxhorn, met name op het gebied van de genealogie en heraldiek, was 
namelijkk ook van toepassing op Scriverius' eigen opvattingen. Boxhorn had in 
eenn bijlage een uittreksel afgedrukt uit een handgeschreven toernooiboek van 
dee Hollandse graven, dat ofwel ergens in een archief werd bewaard - zo schreef 
Boxhornn - ofwel ergens in een privéverzameling, en waarvan hij een kopie bij 
Scriveriuss had mogen inzien.141 Maar volgens Buchelius was dit toernooiboek, waar-
inn een heraut had beschreven hoe Hollandse edellieden één voor één het toer-
nooiveldd betraden terwijl ze hun wapenschild lieten zien en hun naam afriepen, 
hoogstwaarschijnlijkk een vervalsing: Tenzij het afkomstig is uit de smidse van 
[Christoffel]]  Butkens, is het Uittreksel uit het toernooiboek etc een grap van een of 
anderee onbekwame Heraut (zoals men zo iemand noemt). Maar de spitsmuis 
verraadtt zich door zijn spoor', waarop Buchelius een aantal naar zijn eigen me-
ningg a-historische, en dus valse passages uit het toernooiboek liet volgen:'De Heer 
DirkDirk  van Linde en Lee riep 'Aspremonf: kijk eens wat een spitsvondigheid van But-
kens!!  DeHeerArnout van IJsselstein riep Amstel': nooit heb ik deze laatste gevon-
denn met de bijnaam 'van IJsselstein'; ik heb meerdere oorkonden, zegels, en an-
deree documenten van hem, maar overal hield hij zijn bijnaam 'van Amstel', zij 
hett dat hij zijn wapenschild een beetje heeft veranderd'.142 

Inn hetzelfdejaar raakte Buchelius betrokken bij de voorbereidingen van Mat-
thaeusVossiuss (1611-1646) voor zijn Hollandse geschiedschrijving. Gerard Vos-
siuss (1577-1649) stuurde zijn oudste zoon naar de Utrechtse geleerde met een 
keurigee introductiebrief waarin hij uitlegde dat Matthaeus bezig was met de vol-
tooiingg van het eerste deel van een geschiedenis van het graafschap Holland. 
Vossiuss verzocht Buchelius boeken en manuscripten, die licht wierpen op de 
vaderlandsee geschiedenis (historiapatriae), aan zijn zoon ter beschikking te stel-
len;; 'honor tuus erit, publici utilitas' ('de eer zal voor u zijn, het nut voor het 
publiek').1433 Buchelius leende inderdaad zijn annotaties op Beka uit aan Mat-
thaeus.. In 1635 verscheen het eerste deel van Vossius' geschiedwerk, dat de pe-
riodee van het Hollandse gravenhuis (tot 1299) behandelde. Vossius boekte groot 
success met zijn publicatie. De Staten van Holland beloonden hem, en nadat in 
16411 deel twee over het Henegouwse huis (1299-1346) was verschenen, stelden 
dee Staten van Holland en Zeeland hem aan tot officieel historiograaf. In die hoe-
danigheidd gaf Matthaeus nog een derde deel uit voor hij stierf; deel vier werd 

1411 Boxhorn, Theatrum, 75: Dit 'Additamentum' (de 'bijlage') is getiteld 'excerptum ex Codice Hastiludio-

rumm Comitum Hollandiae'. 
1422 Buchelius aan Scriverius, 10-9-1632: 'Extraction ex libro hastiludiorum etc. nisi sit ex officina Butkeniana, im-
peritii  alicuius Harald (ut vocant) lusus est: sed sorex suo se prodit indicio: Dominus Theodoncus de Linde et Lede 
clamabalclamabal Aspremont, en Butkenij acumen. Dominus Arnoldus de hselstain damabat Amstel. hunc posteriorem nun-
quamm (habeo plura eius diplomats, sigilla, aliaque monumenta) cum Isselstenij cognomine reppen; verum Am-
stelijj  cognomen ubique retinuit, licet in signo parum mutaverit'. Het gecursiveerde is door Buchelius geciteerd 
uitt de bijlage in Boxhorn, Theatrum. De voor vervalser uitgemaakte Butkens was bekend als genealoog; hij pu-
bliceerdee in 1626 een hevig bekritiseerd boek over het geslacht Van Amstel van Mijnden. 
1433 G. Vossius aan Buchelius, 21-6-1632. Matthaeus Vossius' werk komt slechts in het voorbijgaan aan de orde 
inn Rademaker, Leven en werk, 240; zie verder Kampinga, Opvattingen, 23-25, 106-107, 128-129, 152-153, 171-172; 
Blok,, Isaac Vossius. 
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uitgegevenn door zijn broer Isaac, die in 1646 tot opvolger van Matthaeus was 
benoemd.. Buchelius had niettemin nogal wat aan te merken op Vossius' werk. 
Evenalss dat bij Boxhorns Thmtrum het geval was geweest, betrof zijn kritiek met 
namee de beweringen over de genealogische en heraldische geschiedenis van 
dee Hollandse adelsgeslachten, die naar Buchelius' smaak een al te respectabe-
lee oudheid toegeschreven hadden gekregen. Naar aanleiding van het verschij-
nenn van deel één schreef hij in 1637 een vaderlijk-vermanende brief aan Mat-
thaeus,, waarin hij zijn bezwaren aardig wist te verpakken.144 De door Matthaeus 
behandeldee vroege middeleeuwse geschiedenis was zo duister en in fabelen ver-
huld,, dat er eigenlijk slechts naar gegist kon worden, schreef Buchelius. Hij moe-
digdee de jonge auteur toch aan zijn werk voort te zetten, met de opmerking dat 
hett alsmaar makkelijker zou worden een betrouwbaar relaas te bieden, aange-
zienn het aantal archiefbronnen voor latere perioden groter was. 

Antiquarischh mentoraat voor  stadsbeschrijvers 

Afzonderlijkee stadsbeschrijvingen zoals die in de zeventiende-eeuwse Republiek 
enn dan met name in Holland in groten getale verschenen, waren een lokale uit-
vergrotingg van humanistische streekbeschrijvingen en als zodanig een aanpas-
singg van het chorografische genre aan de Nederlandse omstandigheden van ver-
stedelijkingg en decentralisatie.""' De Nederlandse steden waren niet alleen tal-
rijkk maar vormden vanaf het einde van de zestiende eeuw ook belangrijke poli-
tiekee centra. Het stedelijke zelfbewustzijn was daarom groot. Op cultureel gebied 
werdd dit zelfbewustzijn onder andere tot uitdrukking gebracht in de publicatie 
vann soms prachtig uitgegeven stadsbeschrijvingen over de oorsprong, ontwikkeling 
enn tegenwoordige situatie van de geboorte- of woonplaats. De auteurs wensten, 
doorr heden en verleden van hun woonplaats te prijzen, een plaats voor hun stad 
opp te eisen binnen het grotere geheel van de regio en de Republiek. In 1611 zet-
tee Johannes Pontanus met zijn imposante Rerum et urbis Amstelodamensium histo-
ricirici  ('Geschiedenis van de verrichtingen en de stad der Amsterdammers') de toon. 
Inn een opdracht aan het stadsbestuur stelde Pontanus dat hij met zijn beschrij-
vingg wilde laten zien hoe de stad tot haar tegenwoordige politieke aanzien en 
economischee bloei was gekomen, zoals Varro dat ooit voor Rome had gedaan. 
Dee invloed van Varro strekte zich ook uit tot de documentatie van het geheel: 
Pontanus'' beschrijving, evenals de stadsbeschrijvingen die nadien zouden ver-
schijnen,, had een hoog antiquarisch gehalte en deed uitdrukkelijk verslag van 
hett bronnenonderzoek.14" De samenstellers van de volgende stadsbeschrijvingen 
warenn over het algemeen ontwikkelde stedelingen die banden hadden met het 

1444 Buchelius aan M. Vossius, 7-7-HW7. 
1455 Haitsniii Mulier. 'De eerste Hollandse stadsbeschi ijvingen'. Zie Langereis, 'Inleiding', voor een niet-Hol-
landsee .stadsbeschrijving. 
1466 Pontanus nam in Rerum el urbis Amslelodtimfiisium historici afschriften van archiefstukken op, genealogieën, 
lijstenn van magisiraaLsopvolgmgen, beschrijvingen van gebouwen, enzovoorts, naast integrale edities van twee 
kronieken.. Zie over dit werk: Van dei Zandt-, e stadsgeschiedschrijving', 219-223; Haitsma Mtilier, 
'Dee eerste Hollandse stadsbeschrijvingen', 87-98 en passim; idem, 'De zeveruiendc-eeuwse stadsbeschrijvingen'. 
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bestuurr van hun geboorte- of woonplaats: academisch gevormde raadsleden of 
vertegenwoordigerss van geleerde beroepen in dienst van lokale overheden, als 
predikanten,, stadsartsen en schoolhoofden. De stadsbeschrijvingen vormden een 
weerslagg van hun betrokkenheid bij de stad als politieke gemeenschap en van 
hunn trots op lokale tradities. Deze mensen werkten in hun vrije tijd aan de stads-
beschrijvingen,, die zij in vele gevallen na voltooiing door middel van een dedi-
catiee opdroegen aan het stadsbestuur, vaak met succes. De stadsbeschrijvingen 
werdenn samengesteld volgens min of meer vaste regels, bepaalde thema's keer-
denn steeds weer terug. Centraal stond de stedelijke geschiedenis en topografie. 
Dee grondtoon was altijd zeer lovend. Van het lokale verleden werd een vleiend 
beeldd geschetst, en uit de beschrijving van het functioneren en de gedaante van 
dee stad in de eigen tijd sprak een onverholen trots. Vaak liepen de werkelijke en 
dee ideale stad in de beschrijving in elkaar over. 

Uitt de correspondentie van Buchelius en Scriverius blijkt dat zij soms de no-
digee aanmerkingen hadden op de beperkte en vooringenomen blik van lokale 
liefhebbers,, die doorgaans grote moeite hadden hun stadsgeschiedenis te be-
schouwenn vanuit een wat breder perspectief. Vooral Buchelius had vaak funda-
mentelee bezwaren tegen de triomfantelijke toon van de meeste Hollandse stads-
beschrijvers,, die de recente macht en bloei van Holland naar zijn mening al te 
makkelijkk op de vroegste geschiedenis terugprojecteerden. Ook blijkt dat Bu-
cheliuss en Scriverius op een of andere manier betrokken zijn geweest bij het voor-
bereidendee werk van een aantal stadsbeschrijvers, in ieder geval van alle perso-
nenn die in 1615-1616 door Buchelius werden vermeld in zijn brief aan Gruterus. 
Somss hadden de stadsbeschrijvers op eigen initiatief hun weg weten te vinden 
naarr de antiquarische experts in Utrecht ën Leiden, in de hoop nieuwe gege-
venss en bronnenmateriaal aangereikt te krijgen. Soms zochten de twee laatsten 
zelff  het contact, vaak naar aanleiding van het verschijnen van een stadsbeschrijving 
waaropp zij kritiek hadden. In het geval van de stadsgeschiedenissen van Ampzing 
enn Velius was het mede aan Scriverius' bemoeienis te danken, dat de herziene 
editiess van deze werken uitgetild werden boven het niveau van de traditionele, 
laat-middeleeuwsee stadslofdichten en stadskronieken, en wat vorm en inhoud 
betreftt wat meer toegroeiden naar de humanistische plaatsbeschrijvingen. 

Vann de betrokkenheid van Scriverius bij het verschijnen van verschillende Hol-
landsee stadsbeschrijvingen is zijn medewerking aan Ampzings Beschrijvinge ende 
loflof der stad Haerlem in Hollandhet bekendst. Samuel Ampzing (1590-1632) was 
predikantt in Haarlem. Hij voelde zich ten zeerste verplicht aan zijn geboorte-
stad,, die hem op stadskosten had laten studeren, en gaf tot driemaal toe een 
geschiedeniss van Haarlem uit. De eerste twee edities, uit 1616 en 1621, betrof-
fenn een ouderwets stedendicht."7 In de kantlijn van de tweede editie gaf Amp-
zingg aan verschillende veronderstellingen van Scriverius in zijn gedicht te heb-
benn verwerkt: Petri Scriverij conjectume of simpelweg 'P.S.', noteerde hij dan. Deze 
verwijzingenn hadden merendeels betrekking op etymologische woordverkla-

1477 Lofdichten op steden verschenen vanaf ongeveer 14f>0: /ie hierover Slits. Hel L<ihjnse stedendicht 
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ringen.ringen. De derde editie van Ampzings stedendicht, uit 1628, bevatte een ram-
melendee beschrijving - nog steeds op rijm - van achtereenvolgens de oorsprong 
vann de stad, de afstamming van belangrijke Haarlemse geslachten, de stadsgroei, 
dee bloei van Haarlems handel in Ampzings eigen tijd, de 'gezegende' gedaan-
tee van de stad en de nabije omgeving, de levens van belangrijke Haarlemmers, 
dee heldhaftige geschiedenis van het beleg van Damiate en het beleg van Haar-
lem,, Haarlemse krijgshelden, de bloeiende lokale nijverheid, een oud verhaal 
overr een zeemonster en berichten van aangespoelde walvissen, het politieke aan-
zienn van Haarlem, de opvolging van Haarlemse regenten, en tenslotte de ker-
steningg van de Nederlanden en de religie en Reformatie binnen Haarlem.'4H Ver-
gelekenn met de tweede uitgave was deze laatste editie in omvang meer dan ver-
tienvoudigd.. Dit kwam doordat het gedicht nu was doorspekt met lange proza-
citatenn uit vele bronnen, waaronder het Chronicon Egmundanum en de kro-
niekenn van Wilhelmus Procurator, de Clerc uten laghen landen,Johannes a Ley-
dis,, Reinier Snoy, Cornelius Aurelius, en andere 'oude geschreven kronijken'. 
Dee proza-citaten dienden tot documentatie van de lofzang, maar in feite was er 
nauwelijkss sprake van werkelijke integratie van het bronnenmateriaal in het ste-
dendicht.. Ampzing merkte in een aanhangsel bij zijn werk op dat derden er bij 
hemm op hadden aangedrongen de oude teksten te verbinden aan zijn lofdicht, 
zelff  was hij dat helemaal niet van plan geweest. Scriverius zal ongetwijfeld tot 
dezee personen hebben behoord. In ieder geval bezat hij de door Ampzing ge-
citeerdee handschriften van het Chronicon Egmundanum ('oude geschreve Kro-
nijkk van Egmond'HJ) en van de kroniek van Wilhelmus Procurator. Bovendien 
liett Ampzing in het voorwerk van de derde uitgave een brief uit 1627 opnemen 
waarinn hij Scriverius, de veertien jaar oudere en veel competentere geschied-
kundige,, volgens de toen heersende geleerde patronage-etiquette plechtig be-
danktee voor de ter beschikking gestelde bronnen en aantekeningen over Haar-
lemss geschiedenis; tegelijkertijd verleende deze publiekelijke claim op Scrive-
rius'' patronage een suggestie van betrouwbaarheid aan Ampzings werk. 'Ik hou-
dee mij daer door aen uwe E. hooglijk verplicht', schreef Ampzing; 'Ik verblijde 
mijj  ook seer, dat ik nu meermaels ogenschijnelijk ende handtastelijk gevoele, 
endee bevinde, dat uwe E. dit mijn voornemen geweldig gunstig is.'150 

Uitt de eerste editie van Ampzings lofdicht op Haarlem uit 1616 blijk t overi-
genss niet dat er toen al sprake was van contact met Scriverius.151 Sterker nog, in 
1615-16166 had Buchelius aan Janus Gruterus geschreven dat Scriverius overwoog 
zelff  een beschrijving van Haarlem samen te stellen, zoals we al hebben gezien. 
Scriveriuss handhaafde dit voornemen nadat hij kennis had gemaakt met Amp-
zingg en hem zijn materiaal ter beschikking had gesteld, zo blijk t uit opmerkin-

1488 Ampzing, Den lof van Haerlem; idem, Het lof der stadt Haerlem; idem, Beschrijvinge ende tof. Zie ook Van Nie-
rop,, 'How to honour one's city'. 
1499 Ampzing, Beschrijvinge ende lof 95. 
1500 Ampzing, Beschrijvinge ende lof G2v, Ampzing nam in de derde editie van zijn stadsbeschrijving tevens Scri-
verius'' speciaal voor deze gelegenheid geschreven verhandeling op over Laurens Jansz Coster, de vermeende 
Haarlemsee uitvinder van de boekdrukkunst. 
1511 Ampzing, Den lof van Haerlem. Er zijn slechts twee brieven (uit 1627 en 1630) bekend, gewisseld tussen 
Ampzingg en Scriverius. 
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genn van de laatste in de tweede en derde editie van zijn stadsbeschrijving.ISL' In 
dee dankbrief aan Scriverius bij de derde editie schreef Ampzing te hopen, dat 
zijnn eigen beschrijving mocht dienen als smaakmaker voor Scriverius' werk over 
Haarlem,, 'dat uwe E. ons lang beloofd heeft, ende (in vrijicheyd gesproken) al 
tee lang schuldig blijft. ' Waar Ampzings versvorm naar zijn eigen zeggen be-
knoptheidd en magere documentatie noodzakelijk maakten, zou Scriverius 'in 
Prosaa wat breeder konnen afwaeijen, ende met een vrije rede alles uytvoerlij-
kerr uytstrijken: [...] uwe E. sal alles grondig bewijsen, ende met redenen on-
wedersprekelijkk bekleden, ende bevestigen\1M 

Hett contact tussen Buchelius en Ampzing kwam tot stand toen de eerste naar 
aanleidingg van het verschijnen van de derde editie van Ampzings lofdicht in de 
penn klom, om Ampzing op een aantal fouten te wijzen en nieuwe gegevens en 
bronnenn aan te dragen."4 Het is interessant hierbij te bedenken dat Buchelius na 
hett verschijnen van de tweede editie van Ampzings lofdicht uit 1621 geen con-
tactt met de Haarlemmer had opgenomen, zoals blijkt uit de briefwisseling na 1628. 
Pass nu Ampzing een poging had gedaan tot 'serieuze', met bronverwijzingen on-
derbouwdee stadsbeschrijving (waarom hij zijn derde editie dan ook Beschrijvinge 
endeende lof der stad Haerlem had genoemd), kwam Buchelius in actie: 'Wat ik in mijn 
vorigee brief heb aangevoerd, heb ik uit vriendschap geschreven en met de be-
doelingg de vaderlandse geschiedenis te helpen bevorderen', kapittelde hij de stads-
beschrijver;; 'Die is, dacht ik, niet beperkt door de grenzen van één stad of vervat 
inn de morgens van een klein akkerland, maar daarin moest, zo meende ik, heel 
Batavia,, hoe groot het vroeger ook geweest moge zijn, inbegrepen zijn'.lw Hij zond 
Ampzingg naast genealogische en heraldische informatie ook een uiteenzetting 
overr de verraderlijke vervalsingen van oorkonden, waaraan Egmondse monniken 
zichh schuldig hadden gemaakt; Ampzing had die blijkbaar voor echt aangezien. 
Ampzingg reageerde op Buchelius' kritiek en vroeg om nadere informatie, die hij 
zeii  op te willen nemen in een appendix bij de volgende versie van zijn stadsbe-
schrijving.. Hij overleed echter voordat het tot een vierde editie zou komen.1* 

Bucheliuss zond Gerard Vossius, Wouter van Gouthoeven enjohan van Bever-
wijck,, toen deze geleerden hun voornemen te kennen gaven een stadsbeschrij-
vingg van Dordrecht samen te stellen, een lange briefverhandeling met de titel 'Dia-

1522 Ampzing, Het lofderstadt Haerlem, Dlr : 'Petrus Scriverius Harl. Historiographus, & Phililogus: nunc lotus 
inn Hollandiae Annalibus conciniiandis, & conscribendo Harlemo suo' ('die op dit moment geheel in beslag 
wordtt genomen door het op orde brengen van de Hollandse Annalen en het beschrijven van zijn Haar lem). 
Dee Hollandse annalen en de beschrijving van Haarlem stonden in de derde editie uit 1628 nog steecis vermeld 
opp Scriverius' imaginaire publicatielijst. 
1533 Ampzing aan Scriverius, 1-2-1627. Ook in de stadsbeschrijving zelf verwijst Ampzing naar het te verwachten 
werkk van Scriverius: Besehrijvingr ende loj, 20. 
1544 De oudst bewaarde tussen Ampzing en Buchelius gewisselde briefis van Ampzing aan Buchelius, 1 1-12-
1630,, Hierin bedankt Ampzing Buchelius voor diens (nu verloren) brief die hij enige weken eerder had ont-
vangen,, ging hij in op Buchelius' punten van kritiek en vroeg hij om nadere informatie. 
1555 In Buchelius aan Ampzing, [25-12]-1630: 'Quae prioribus indicavi, amice feci, et animo iuvandi ac pro-
movendii  patriam historiam; quaru non uniiis civitatis limitibus circumscriptam, aut paucoruni agiorum iuge-
ribuss compraehensam, putavi; sed ea omriem, quaiitacunque olim fuerit, Bataviam complectendam censui.' Over 
Anip/ingss stadsbeschrijving gaan verder nog de brieven van Ampzing aan Buchelius, 21-5-1631; Ampzing aan 
Buchelius,, 31-3-1632. 
1566 Hierover uitgebreider in hoofdstuk 7, p. 282-285. 
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tribee de Durdrechto' ('Verhandeling over Dordrecht') toe. In deze verhandeling 
wildee hij aantonen dat de vroegste geschiedenis van het graafschap Holland zich 
inn de streek rondom Dordrecht had afgespeeld en dat de graven pas in de loop 
derr eeuwen hun gezag hadden uitgebreid over de gebieden die uiteindelijk sa-
menn het gewest Holland zouden vormen.1'7 Van Beverwijck (1594-1647) liet als 
enigee daadwerkelijk een beschrijving van Dordrecht verschijnen. Hij was een ge-
borenn Dordtenaar, werkte in zijn geboorteplaats als stadsarts, was curator van de 
Latijnsee school en beheerder van de stadsboekerij en nam deel aan het stadsbe-
stuur.. Hij had een geleerde reputatie dankzij zijn geneeskundige studies en voor-
lichtingsboekenn in het Latijn en het Nederlands, maar stond niet in het bijzon-
derr bekend om zijn geschiedkundige studiën.',s Van Beverwijcks V Begin van Hol-
hinthint in Dordrecht uit 1640 was het product van een laat bekeerde liefhebber die zich 
echterr goed had weten te informeren door bij Buchelius te rade te gaan. In 1636 
vereerdee Van Beverwijck de bijna dertigjaar oudere Buchelius met een exemplaar 
vann zijn De vilae humanae tcrmino ('Over het levenseinde van de mens'). Hierop 
bedanktee Buchelius hem hartelijk en hij beloofde deze dienst te zullen vergelden, 
inn een brief waaruit duidelijk blijkt dat Van Beverwijck nog niet eerder met hem 
hadd gecorrespondeerd. Buchelius schreeff  uitvoerig over zijn ouderdomskwalen, 
overr het overlijden van zijn familieleden en over zijn streven naar een gezonde 
levenswijze,, maar ook over zijn bezigheden in dienst van de VOC en de kerken-
raadd en over zijn studiën. Een portret voegde hij er ook nog bij.1* ' Nu Van Be-
verwijckk er op elegante wijze in was geslaagd Buchelius aan zich te verplichten, 
haddenn de volgende tussen beide heren gewisselde brieven het onderzoek van 
dee Dordtenaar naar de geschiedenis van zijn woonplaats tot onderwerp."" Bu-
cheliuss zond genealogische en heraldische gegevens over Dordtse families - aan 
dee stambomen en familiewapens van voorname Dordtse geslachten werd veel aan-
dachtt besteed in Van Beverwijcks boek- en zijn 'Diatribe'. Daarnaast stuurde hij 
afschriftenn van de bronnen die betrekking hadden op de vroegste geschiedenis 
vann het graafschap Hollanden Dordrecht. In zijn brieven lichtte Buchelius deze 
stukkenn nader toe. De gegevens werden inderdaad opgenomen in '/ Begin van Hol-
lantlant in Dordrecht. Zoals de titel al laat zien, had Van Beverwijck Buchelius' these 
zelfss tot het uitgangspuntvan zijn stadsbeschrijving gemaakt. In zijn boek verwees 
hijj  naar zijn Utrechtse zegsman als 'de hoogh-geleerde ende seer ervarene in des 
Vaderlantss outheyt, Mr. Arent van Bucchel'.1'11 

Scriveriuss was betrokken bij de totstandkoming van de Leidse stadsbeschrij-
vingg van zijn stadsgenoot Jan Orlers (1570-1646). In 1614 verscheen Orlers' Be-
schrijvingeschrijvinge der stad Leyden voor de eerste maal; in 1641 volgde een vermeerder-
dee tweede uitgave, nadat Orlers was toegetreden tot het stadsbestuur. Orlers, 
diee niet de universiteit had bezocht maar wras opgeleid in de boekhandel, had 

1577 Buclu-liusaati Van Beverwijck, [begin 1640]; Buchelius aan (',.]. Vossius. [ca. 1630]. Zie hierover ook hoofd-
stukk 7, p. 2H5-288. 
1588 Biografische informatie in Van (Jcmert, 'Nawoord'. 
1599 Buchelius aan Van Beverwijck, 00-00-1636. 
1600 Van Beverwijck aan Buchelius, 17-12-1639; Buchelius aan Van Beverwijck, [begin 1640J; Buchelius aan 
Vann Beverwijck, 7-3-1640; Buchelius aan Van Beverwijck, [april 1640]; Van Beverwijck aan Buchelius, 4-9-1640. 
1611 Van Beverwijck, 't Begin van Holtant in Dordrecht, 75. 
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zichh goed weten te documenteren. Hij was de neef en pleegzoon van de Leid-
see stadssecretaris Jan van Hout en kon van diens historische aantekeningen ge-
bruikk maken. Ook van Scriverius' inzichten heeft Orlers kunnen profiteren. In 
hett voorwoord aan de lezer in de eerste editie werd de Leidse oudheidkundi-
ge,, 'die mijn in dese Beschrijvinge tot verscheyden plaetsen ende tijden met raet 
endee daet by gestaen ende geholpen heeft', als enige persoon met naam en toe-
naamm door Orlers bedankt. In de tekst van Orlers' stadsbeschrijving vinden we 
regelmatigg verwijzingen naar 'P.S.', als 'ghenomen uyt sijne Hollandtsche Be-
schrijvinghe'' en 'nae 't gevoelen P.S.', bijvoorbeeld waar het ging om Scriverius' 
ideee dat Leiden de oudste stad van Holland was.lfi 2 Bovendien heeft Orlers een 
langee verhandeling van 'den Hooch-geleerden Historie-Schrijver, ende groot 
Beminderr der Oudtheden' mogen inlassen over het leven van de beide te Lei-
denn geboren graven Willem II en Floris V, bestaande uit een door Scriverius ver-
meerderdee versie van zijn Beschrijvinghe van out Batavien uit 1612.lfi S 

Eenn treffend voorbeeld van een lokale geschiedschrijver die op eigen initiatief 
toenaderingg zocht tot Scriverius en zijn unieke verzameling bronnenmateriaal was 
dee Hoornse stadsarts en magistraat Th eodorus Velius (1572-1630). In 1615 zond 
hijj  de Leidse geleerde een nogal formeel briefje naar aanleiding van een ont-
moetingg enkele dagen eerder tussen Scriverius en een collega van Velius, Pieter 
Hogerbeets.. Bij deze ontmoeting had Scriverius opgemerkt dat hij nogal wat aan-
tekeningenn met betrekking tot de Hoornse geschiedenis bezat en had hij toege-
zegdd dat hij kopieën daarvan aan Velius wilde doen toekomen wanneer deze daar-
omm zou verzoeken. Velius had namelijk in 1604 een nogal ouderwetse kroniek van 
Hoornn gepubliceerd, en bereidde inmiddels een nieuwe editie voor waarin ook 
eenn humanistische historisch-topografische beschrijving van de stad zou worden 
opgenomen.. Hij schreef de Leidse geleerde nu dat hij diens aantekeningen, hoe-
well  hij reeds veel moeite had gedaan zijn kroniek te vermeerderen en de nieu-
wee versie inmiddels al bij de drukker lag, graag zou willen zien, en dat hij bij dit 
verzoekk enige schroom ervoer aangezien hijzelf Scriverius nog nooit een dienst 
hadd bewezen. Hij vertrouwde echter op diens wellevendheid {humanitas) en op 
eenn honorering van zijn verzoek omwille van de gemeenschappelijke studiën (com-
muniummunium literarum causa)', bij voorkomende gelegenheid zou hij op zijn beurt gaar-
nee Scriverius van dienst zijn.164 Aangezien Scriverius in het voorwoord aan de le-
zerr bij de nieuwe editie van de Hoornse kroniek niet wordt bedankt en in de kro-
niekk zelf geen uitdrukkelijke verwijzing naar Scriverius is te vinden, is niet met 
zekerheidd te zeggen of hij aan Velius' verzoek gehoor heeft gegeven. Toch is dit 
well  waarschijnlijk, aangezien de kroniek pas in 1617 verscheen, terwijl Velius in 
16155 al te kennen had gegeven dat de kopij persklaar was, en aangezien Scrive-
riuss immers zelf aan Hogerbeets, die als tussenpersoon optrad, had laten weten 
bereidd te zijn tot assistentie. Velius, als niet-specialist in de geschiedenis en oud-
heidkunde,, diende zich daartoe eerst formeel aan de alom gewaardeerde Leid-

1622 Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, passim. 
1633 Zie hoofdstuk 3, p. 136. 
1644 Velius aan Scriverius, 14-6-1615. 
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see geleerde te verplichten middels de correspondentie-etiquette. Op zijn beurt 
namm Scriverius dan de rol van antiquarische mentor op zich.1'* 

Onderzoekk in vorstelijk e opdracht 

Bucheliuss en met name Scriverius kregen na verloop van tijd te maken met pa-
tronagee vanwege het stadhouderlijk hof, dat op gezette tijden functioneerde als 
opdrachtgeverr voor oudheidkundig onderzoek. Dat wil zeggen, Frederik Hendrik 
deedd in verband met zijn dynastieke politiek enkele malen een beroep op Scri-
veriuss en -via Scriverius - op Buchelius als genealogische en heraldische experts. 

Frederikk Hendrik voerde een ambitieuze hofhouding met als doel de posi-
tiee van het Oranjehuis in de Republiek en ten opzichte van Europese hoog-
adellijkee kringen en vorstenhuizen nog meer te verstevigen.lt" In navolging van 
zijnn halfbroer Maurits had hij zijn positie als militair-politieke leider van de Re-
publiekk versterkt door het buitenlands beleid zoveel mogelijk in eigen hand te 
nemenn en de oorlogsvoering tegen Spanje krachtig voort te zetten. Enkele gro-
tee successen op dit gebied bezorgden hem de bijnaam de Stedendwinger. Even-
alss Maurits verwierf hij verschillende stadhouderschappen; bovendien wist Fre-
derikk Hendrik een stadhouderlijke dynastie te vestigen - het stadhouderschap 
wass tot de uitvaardiging van de akte van survivancem 1631, waarbij de opvolging 
doorr Willem II in de vijf stadhouderschappen van Holland, Zeeland, Utrecht, 
Gelree en Overijssel werd zekergesteld, immers officieel niet erfelijk."17 Om zijn 
hoff  een vorstelijke allure te verlenen, spendeerde deze stadhouder kapitalen 
aann de bouw en verfraaiing van imposante paleizen en buitenplaatsen en aan 
eenn kunstverzameling, waarbij zijn geleerde secretaris Constantijn Huygens als 
adviseurr optrad. In een oudheidkundige verzameling was Frederik Hendrik ech-
terr niet geïnteresseerd, ondanks het feit dat het bon ton was onder buitenland-
see vorsten om een collectie Griekse of Romeinse antiquiteiten aan te leggen. 
Zoo maakte de stadhouder geen gebruik van de gelegenheid de vermaarde mun-
tenverzamelingg van de overleden 'winterkoning' Frederik van de Palts over te 
nemen,, en ook de imposante, binnen en buiten de Republiek bij hoogwaar-
digheidsbeklederss en geleerden befaamde verzameling Romeinse antiquiteiten 
vann de Nijmeegse predikant en oudheidkundige Johannes Smetius liet hij aan 
zichh voorbijgaan.1™ Smetius had via Huygens zijn archeologische collectie bij de 
prinss aanbevolen, nadat de stadhouder en zijn secretaris hem in 1633 een be-
zoekk hadden gebracht: bij wie konden de uit 'de stad der Bataven' - Nijmegen -
afkomstigee oudheden immers beter worden ondergebracht dan bij de leider 

1655 Vclius, Chroniick van Hoorn. In het voorwoord wordt overigens niemand bedankt door Velius. 
1666 Mörke, 'De hofcultuur', 43. 
1677 In 1640 kwam daar nog het stadhouderschap en voor Willem II de survivanre in Drenthe en Groningen 
bij.. Het stadhouderschap van Friesland zou eveneens toevallen aan Willem II indien de Friese stadhouder Wil-
lemm Frederik kinderloos zou overlijden (uiteindelijk huwde Willem Frederik een dochter van Frederik Hendrik, 
bijj  wie hij een zoon kreeg). 
1688 Poelhekke, Frederik Hendrik, 143-144, 379; Langereis, 'Inleiding', 107-108. 
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derr Bataven, de 'tweede Claudius Civilis'?"*  De predikant werd echter teleur-
gesteld:: Frederik Hendrik was volgens Huygens beslist niet geïnteresseerd in de 
aankoopp van oudheden. Huygens voegde eraan toe dat het hem zelfs ternau-
wernoodd was gelukt de prins te bewegen huize Smetius aan te doen om daar 
'zijnn aandacht van de Nederlandse Republiek naar de Romeinse te verleggen'.17" 

Waarr de stadhouder wél in was geïnteresseerd, was in het vergulden van zijn 
blazoen.. In zijn binnen- en buitenlandse politiek streefde Frederik Hendrik, die 
inn wezen niet meer dan een dienaar van de Staten was, naar erkenning van de 
vorstelijkee statuur van zijn stadhouderschap en naar dynastieke allianties met 
buitenlandsee vorstenhoven. Zo slaagde hij erin zijn dochter Louise Henriëtte 
uitt te huwelijken aan Frederik Willem, de Grote Keurvorst van Brandenburg (na-
datt er overigens enige tijd sprake was geweest van een nog ambitieuzer huwe-
lij kk tussen Louise en de Engelse kroonprins), en zijn zoon Willem II zelfs aan 
dee oudste dochter van de Engelse koning Karel I. Bij deze operatie had hij de 
genealogischee en heraldische diensten nodig van erkende experts als Scriverius 
enn Buchelius. Tenminste tweemaal is er in verband met de 'vorstelijke' ambi-
tiess van Frederik Hendrik sprake geweest van een beroep van het stadhouder-
lij kk hof op Scriverius en, via Scriverius, ook op Buchelius. 

Hett welslagen van de stadhouder bij zijn pogingen zijn blazoen te vergulden 
werdd met name bepaald door de internationale politieke verhoudingen. Zo maak-
tee de Engelse koning Karel I in 1627 Frederik Hendrik tot ridder in zijn Orde 
vann de Kousenband in een poging de stadhouder en de Nederlandse Republiek 
aann zich te binden en Frankrijk de loef af te steken.'7' In 1636 stelde keizer Fer-
dinandd II voor om Frederik Hendrik, in zijn hoedanigheid van heer van Meurs, 
inn de Rijksvorstenstand te verheffen, maar dit voornemen liep stuk op weerstand 
vann de Staten-Generaal.17-' Deze impasse bood vervolgens een kans aan de Fran-
see koning, die eveneens naar de loyaliteit van de prins en de Republiek dong en 
zichh bij deze gelegenheid gretig opwierp als concurrent van de keizer, die eigenlijk 
alss enige het recht had om prinsen tot koningen te verheffen. Lodewijk XII I ver-
hieff  Frederik Hendrik door hem het predicaat Altesse ('Hoogheid') te verlenen. 
Ditt ter vervanging van het oude 'Excellentie', een aanspreektitel die niets van 
doenn had met de afkomst van de stadhouder als prins van Oranje, maar die ge-
reserveerdd was voor bijzondere hoogwaardigheidsbekleders, ambassadeurs bij-
voorbeeld.. In januari 1637 overhandigde een Franse diplomaat een schrijven van 
Lodewijkk XII I aan de Staten-Generaal - een 'politieke meesterzet' van de koning 
enn Richelieu, volgens Frederik Hendriks biograaf Poelhekke - met de boude me-
dedelingg dat 'il n'y a point de marques d'honneur qui ne luy [namelijk de prins] 
puissentt estre justement attribuées', zodat de koning had besloten 'de luy don-

1699 Johannes Smetius aan C.onstantijn Huygens, 16-1 1-1633, Universiteitsbibliotheek le iden, Hl 'G 'M, nr. 1; 
aff  ge drukt in Huvgens. Debnefwis.selingl, nr. 852: 'alterum Civilem'. 
1700 Constantijn Huvgens aan Johannes Smetius, 6-2-1634, afgedrukt in Huvgens. Dr Imejwisseling I, nr. 870: 
'utt a Republic;*  Bolgij [...] ad Romanam diverterel'. Do secretaris zélf was buitengewoon geïnteresseerd in de 
collectie,, die hij nog verschillende malen een bezoek «m brengen. IV Nijmeegse verzameling zou in 1 704 wor-
denn verkocht aan de keurvorst [ohan Willem van de Palts. 
1711 Poelhekke, Frrderik Hendrik, 225-229. 
1722 Ibidem, 471-472, 477-478. 
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nerr une nouvelle': en wel Altesse, de koninklijke titel.1" Uit het schrijven valt op 
tee maken dat de nieuwe titel was verleend op basis van het binnen de Republiek 
verworvenn samenstel aan taken en waardigheden van de stadhouder, niet op ba-
siss van zijn geërfde titel van prins van Oranje. De Staten-Generaal konden niet 
anderss dan dit besluit voor kennisgeving aannemen en hun stadhouder voort-
aann aanspreken als Hoogheid. Alleen de titel van Majesteit oversteeg nog die van 
Hoogheid,, daar die tenminste tot en met de regering van Karel V strikt was voor-
behoudenn aan de keizer. Sinds het aftreden van Karel V was er echter sprake van 
titulairee inflatie en waren verschillende Hoogheden zich Majesteit gaan noemen, 
onderr wie de Franse koning.171 

Frederikk Hendrik liet zich zijn nieuwe statuur uiteraard graag aanleunen.17' 
Meerr dan dat, hij wenste er ook de passende heraldische tekenen van waar-
digheidd bij. Begin mei 1638 ontving Buchelius een brief van Scriverius over het 
familiewapenn van de prins: 

Alsooo sijne Woogheijdt de Prince van Orangien int sinne heeft sijne Wapenen te ver-
anderen,, ende mij ter hande gestelt zijn drie verscheijden Teijckeningen [nae veel 
discoursenn over't Wapen bij mij met anderen gehouden, ingestelt ende geschildert], 
omm sijne Woogheijdtte dienen van advijs ende oordeel: soo hebbe ick mij inden Hage 
zijndee op U.E. beroepen, niet willende finalicken ordeelen voor alleer de saeck met 
U.E.. gecommuniceert was. [...] Dus scheijde ick uijt het Hoff, laetende de drie Teij-
ckeningenn aldaer. Die mij op gisteren toe gesonden zijn, ende een missive daer bij, wen-
schendee {id est, gebiedende) sijne Hoogheijdt dat ick de moeijte geliefde te nemen ende 
aenn de Heer Buchel eens te schrijven, om sijne E. advis ende ordeel te hebben.17" 

Scriveriuss blijk t met andere woorden te zijn ontboden aan het hof in Den Haag 
omm zijn oordeel te geven over het nieuw ontworpen wapenschild van de prins. 
Err waren drie voorstellen voor een nieuw wapen gereed, waarvan hem nu te-
keningenn werden toegestuurd. Scriverius betoonde zich in zijn brief aan Bu-
cheliuss erg ontevreden over het resultaat van zijn voorbereidende 'discoursen', 
maarr durfde zelf geen uitsluitsel te geven voordat hij naar het oordeel van de 
heraldischee expert in Utrecht had geïnformeerd. De tekeningen van de drie 
nieuwee wapenschilden stuurde hij mee:177 'Dit bijgaend geschrift is bij de Wa-
penenn mij toegesonden: en toucheert mij ten deele, alsoo ick van andere opi-
niee was. [...] Vide, et ride [Kijk , en lach]', voegde hij spottend toe. De stadhou-
derlijkee klerk had nog genoteerd, aldus Scriverius, dat tekening 'B' in het Haag-
see het gunstigst was ontvangen. Scriverius gaf alvast iets prijs van zijn persoon-
lijk ee oordeel: 'De Croon, als gij wel siet, is oock verandert: alsoo [de stadhou-
ders]]  tot noch toe maer een Marquis Croon hebben gebruijckt, ende dit een 

1733 Geciteerd ibidem, 475. 
1744 Ibidem, 475-482. 
1755 Ibidem, 479 wordt door Poelhekke een opmerking van Hugo de Groot geciteerd om te illustreren dat 
hett stadhouderlijk hof mogelijk al voor 1637 bij Lodewijk XII I  op een koninklijke verheffing had aangestuurd: 
'Ickk verstae hier dat den coning den tytel van Altesse heeft gegeven aen mijnheer den prins van Orangie, we-
tendee dat de princesse selve wenschte'. 
1766 Scriverius aan Buchelius, [2-5-1638] (de tekst tussen de vierkante haken is bijgeschreven in de marge). 
1777 Deze tekeningen zijn niet bewaard gebleven bij Scriverius' of Buchelius' correspondentie; zij zullen door 
Scriveriuss zijn geretourneerd aan het hof te Den Haag. 
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rechtee [lees: echte] Prince croon is.' Buchelius antwoordde per omgaande, 'al-
hoewel',, zo luidde het zeer nukkige bericht uit Utrecht, 'het odieux is met sul-
ckee saeken hem te moijen [lees: zich bezig te houden], oeck dat die specteren 
adad officium magistri armorum vel caeremoniarum aulicarum, heraldum vocant, quarn 
investigatorisinvestigatoris patriae Antiq[uitatis] [vallen onder het ambt van een wapenmees-
terr of hofceremoniemeester, 'heraut' genoemd, meer dan onder dat van een 
onderzoekerr van de vaderlandse Geschiedenis] \I7H 

Bucheliuss stelde vast dat ontwerp 'B', dat de voorkeur van het hof had, vol-
komenn 'ongefundeert' was omdat het eigenlijke stamwapen van de stadhou-
derlijkee familie, namelijk dat van de Nassaus, niet prevaleerde in dit ontwerp 
voorr Frederik Hendriks nieuwe wapenschild. Uit Buchelius' commentaar blijkt 
datt in ontwerp 'B' het prinselijke wapen van de Oranjes als het stamwapen van 
dee stadhouder werd voorgesteld. Buchelius was echter van mening dat het min-
derr aanzienlijke grafelijke wapen van de Nassaus het hoofdwapen van het schild 
diendee te vormen, aangezien de afstamming van de graven van Nassau terug-
gingg tot ver in de Middeleeuwen.17" Het prinsdom Oranje was daarentegen pas 
inn 1544 aan de familie van Frederik Hendrik toegevallen, namelijk toen zijn va-
derr door een kinderloos gestorven neef, René van Chalon, benoemd werd tot 
erfgenaamm van het prinsdom Oranje.18" De prinselijke titel was dus aan de Nas-
sauss gekomen 'sondert dat oyt die van Nassou (waervan sijne hoocheijt des-
cendiert)) aen die van Chalon ofte Oraignien gehijlict sijn, ende sulcx dselve sij-
nee hoocheijt niet vandien bloede (gelijck de annotatie ad signum B schijnt te 
willenn sustineren) geboren is', merkte Buchelius droogjes op. Hij concludeer-
dee in zijn brief aan Scriverius onomwonden dat in het nieuwe stadhouderlijke 
wapenschildd het stamwapen van de Nassaus dan ook 'noch in ouderdom, noch 
inn treffelickheit, nochte in alliancien' hoorde te worden overschaduwd door dat 
vann de Oranjes. Ten faveure van de stadhouder maakte hij Scriverius er nog wel 
opp opmerkzaam dat het wapen van de Baronie van Breda nog ontbrak aan de 
plausibelerr ontwerpen 'A' en 'C'.1* 1 

Hoee het advies van Scriverius aan het hof uiteindelijk heeft geluid, is helaas 
niett bekend. Vast staat wel dat de vertrouwensman van Frederik Hendrik, Jo-
hanness Polyander a Kerckhoven, heer van Heenvliet, enkele jaren nadien nog-
maalss een beroep deed op de diensten van de Leidse geleerde; diens heraldi-
schee bijdrage was dus waarschijnlijk wel bevallen. Johannes Polyander, die in 1633 
doorr de stadhouder in de adelstand was verheven toen hij zijn titel van heer van 
Heenvliett had gekocht, en die in hetzelfde jaar ook het houtvesterschap van Hol-
landd en West-Friesland zou kopen, was een verwant van Scriverius. De vader van 

1788 Buchelius aan Scriverius, 4-5-1638. 
1799 De titel ging terug op Otto I, graaf van Nassau-Dillenburg (gest. 1289/90); vervolgens op diens grootva-
derr Walram Ivan Nassau (ca. 1146-1198). Vol muller, Nijhoffi geuhiedlexicon, 384-385, 438-441. 
1800 In 1544 werd Willem van Oranje (tot dan toe voerde hij de titel van Nassau-Dillenburg) benoemd lot erf-
genaamm van het prinsdom Oranje door zijn neef René van Chalon, zoon van Hendrik II I  van Nassau (Hendrik 
II II  was een broer van de vader van Willem van Oranje). René van Chalon had het prinsdom Oranje in 1530 zelf 
weerr geërfd van een oom van moederszijde. Ibidem, 384-385, 437-441. 
1811 De Baronie van Breda kwam sinds 1403 toe aan de graven van Nassau; Willem van Oranje erfde ook deze 
titell  van René van Chalon. Ibidem, 99. 
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Heenvliett - zoals hij doorgaans wordt genoemd - was namelijk in 1631 op late 
leeftijdd hertrouwd met Catharina Carets, een zuster van Barbara Carels, de vrouw 
vann Scriverius' broer Jan.Is" Het is goed mogelijk, hoewel dat niet blijkt uit de 
overgeleverdee correspondentie van Scriverius, dat Heenvliet ook al in 1638 als 
tussenpersoonn was opgetreden bij het door het stadhouderlijk hof gezochte con-
tactt met een gerenommeerde genealoog en heraldisch specialist. 

Toenn Scriverius in 1641 opnieuw werd benaderd, ging het om een voor het 
Haagsee hof zeer prestigieuze aangelegenheid: het huwelijk van Willem II met 
Mariaa Stuart, de oudste dochtervan Karel I. Vanaf zomer 1638 wras er door het 
stadhouderlijkk hof geijverd voor de totstandbrenging van dit huwelijk. Heen-
vliett trad op als Frederik Hendriks privéonderhandelaar met het Engelse ko-
ningspaar.. Oorspronkelijk was het de bedoeling van Engelse zijde om eventu-
eell  de hand van de jongste dochter ter beschikking te stellen; Maria was bestemd 
voorr de Spaanse koningszoon. Een huwelijk van Willem II , een nogal onaan-
zienlijkee prins en nieuwbakken Hoogheid, met Maria zou voor het Engelse ko-
ningshuiss in feite niets minder dan een mésalliance inhouden. Dit geeft aan dat 
dee inspanningen rond het opwaarderen van het stadhouderlijk blazoen voor 
Frederikk Hendrik van vitaal belang waren. Karel I ging uiteindelijk toch over-
stag.. Hij verkeerde wat zijn binnenlandse politiek betrof in grote problemen; 
misschienn hoopte hij dat een protestants huwelijk van zijn oudste dochter de 
gemoederenn van zijn onderdanen zou bedaren. Begin 1641 reisde een delegatie 
vann de Staten-Generaal en van de prins - waaronder Heenvliet - af naar Lon-
den,, waar de Staten officieel om de hand van Maria zouden verzoeken. In mei 
vann dat jaar vond de eerste huwelijksplechtigheid plaats in Londen. Pas in maart 
16422 verhuisde de toen elfjarige 'prinses royaal' van Londen naar Den Haag, 
enn toen ze in november van het volgende jaar meerderjarig werd en instemde 
mett het huwelijk, kon eindelijk de echte bruiloft plaatsvinden.ms 

Inn de tussenliggende tijd bereikte Constantijn Huygens een brief van Heen-
vliett van 18 augustus 1641. Deze deelde Huygens mee dat hij een schrijven had 
ontvangenn van de Clarenc.eux King of Arms van Karel I, William Le Neve. De En-
gelsee koning had zijn opperheraut opgedragen het huwelijk van Maria Stuart en 
Willemm II officieel te verkondigen, en Le Neve maakte kenbaar dat hij daartoe 
nogg bepaalde informatie miste. Heenvliet hoopte snel enige benodigde gegevens 
tee verkrijgen van de broer van Amalia van Solms (de moeder van Willem II ) en 
vann Huygens; 'Car mon intention est le donner a Monsieur Scriverius, pour tout 
mettree en bon ordre et en un bon Latin, devant 1'envoyer [naar Le Neve]'.184 

Dee belangrijke taak die hier werd toevertrouwd aan Scriverius betrof ongetwijfeld 
dee vervaardiging van een mooi verzorgd document met de stamboom en wa-
pentekenenn van Willem II , waarbij de naam van de gerespecteerde Leidse oud-

1822 Dit gegeven dank ik aan de annotaties bij het Van Hoogstraten familiearchief van dr. P. Tuvnman. Zie ook 
Vann Nierop, Van ridders tot regenten. 23; Lamping, Johannes Polyander, 6, 107, 116. 
1833 Poelhekke, Frederik Hendrik, 520-528; Israel, The Dutch Republic, 537-538. Eysten, Het leven van prins Willem, 
455 cv. geeft een uitgebreide beschijving van de huwelijksvoltrekking. Zie over Frederik Hendriks dynastieke po-
litiekk en de rol van zijn echtgenote Amalia van Solms ook Kooijmans, Liefde in opdracht. 
1844 Johannes Polyander, heer van Heenvliet aan Constantijn Huygens, 18-8-1641, afgedrukt in Huygens, Brief-
wisselinglll,wisselinglll, nr. 2823. Ik dank deze verwijzing aan dr. Rolf Bremmer. 
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31.31. Stamboom van de Nassaus in Buchelius' kwartierboek, tonend de kiuartieren van prins Mau-
rits.rits. Koninklijke Bibliotheek Den Haag, ms. 78 F12. 

heidkundigee garant d iende te staan voor de betrouwbaarheid van het geheel. Zo 
werdd Scriverius door het hof als het ware naar voren geschoven als de Holland-
see collega van Willia m Le Neve. Zoals opgemerkt was deze Le Neve de Clarenceux 
KingKing of'Arms ofwel 'wapenkoning' van Karel I, dat wil zeggen de belangrijkste he-
rautt in koninkli jke dienst. Herauten waren de genealogische en heraldische spe-
cialistenn bij uitstek. Van oorsprong was het opt reden van herauten verbonden met 
hett middeleeuwse krijgsbedrijf op het toernooiveld en het slagveld. Daar func-
t ioneerdenn zij in de eerste plaats als spreekstalmeesters die, op basis van h un ui-
terstt omvangrijke genealogische en heraldische kennis, de geharnaste en gehelmde 
riddersridders aan de hand van hun al spoedig erfelijke herkenningstekens op schilden, 
helmen,, mantels, paardendekken, wimpels enzovoorts (vandaar 'wapentekenen') 
ident i f iceerden.. Verder t raden zij op als officials door voor de goede orde te zor-
genn en als chron iqueurs door de wapenfeiten op te tekenen voor het nageslacht. 
Naa verloop van tijd bre idden bepaalde vorsten h un hofhoud ing uit met diverse 
herauten,, die verschil lende rangen bekleedden, met als 'opperheraut' de zoge-
naamdee wapenkoning. Deze verscheen aan het koninklijk hof in Frankrijk en En-
gelandd vanaf de veert iende eeuw, en ook aan het Hollands-Beierse hof was rond 
14000 een wapenkoning verbonden, Claes Heynenzoon, beter bekend als heraut 
Beyeren.. De wapenkon ing trad op als 'erewachter' van de vorst. Hij was de cere-
moniemeesterr die zorgde voor de naleving van het ridderli jke decorum bij pu-
bliekelijkee op t redens van de vorst, waarbij immers stand, rang en status bepalend 
warenn voor de gang van zaken, en hij d roeg zorg voor de genealogische en he-
raldischee representat ie van zijn heer en diens dynastie.185 

1855 Van Oostrom, Het woord van eer, 136-179; Van Anrooij, Spiegel van ridderschap, 16-55; Verbij-Schillings, Beeld-
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Err was nog een belangrijke rol weggelegd voor de wapenkoning bij de mo-
narchalee machtsontplooiing gedurende de zestiende en zeventiende eeuw. In deze 
periodee stelden de vorsten regelmatig gerenommeerde oudheidkundigen aan tot 
wapenkoning;; William Camden bijvoorbeeld vervulde deze functie vanaf 1597 tot 
zijnn dood in 1623."*  Was de wapenkoning aan de Europese koninklijke hoven dus 
eenn vertrouwd figuur, Frederik Hendrik stelde het zonder een dergelijke func-
tionaris.lsTT Maar nu hij zich dankzij zijn nieuw verwonen titel en alliantie met de 
Engelsee Stuarts op koninklijk domein was gaan bewegen, had hij toch behoefte 
aann de diensten van een heraut. Daarvoor was hij, zoals we hebben gezien, af-
hankelijkk van particuliere oudheidkundigen: Scriverius en, via Scriverius, Buchelius. 

Blijkenss de eerder aangehaalde brieven van deze twee geleerden deed Fre-
derikk Hendrik Buchelius in 1638 echter geen onverdeeld genoegen met zijn ver-
zoekk (idest, bevel) een deskundig oordeel te leveren over zijn nieuwe familie-
wapen.. In plaats van eventueel trots te zijn op het door de prins in hem gestel-
dee vertrouwen, hield Buchelius het er in zijn reactie aan Scriverius op dat hij 
bepaaldd ongelukkig was met zijn rol als gelegenheidsheraut. De hem vanuit Den 
ff  laag voorgelegde heraldische kwestie achtte hij tezeer een zaak van herauten 
dann dat hij of Scriverius hun oudheidkundig vakmanschap daaraan verspilden, 
zoo suggereerde hij in zijn brief aan de laatste. Uit enkele andere brieven van 
Bucheliuss wordt duidelijk wat hij tegen de werkzaamheden van herauten in vroe-
gerr eeuwen had. In 1614 schreef hij daarover: 'Bij de Duitsers maakt dat on-
derdeell  van de geschiedschrijving, dat genealogie kan worden genoemd (zon-
derr welk het oordeel over de verrichtingen der voorvaderen onzeker en de ge-
helee geschiedenis onduidelijk is), door de onbekwaamheid van de zogenoem-
dee herauten en ook door hun lust tot liegen en vleien de indruk van totale wan-
orde.'1™™ Buchelius besefte wel dat herauten de genealogische en heraldische ex-
pertss van hun tijd waren, en dat zij daarom als het ware voorgangers waren van 
zijnn eigen inspanningen op het gebied van afstammingen en wapenschilden. 
Tegelijkertijdd wist Buchelius dat de herauten uit hoofde van hun ambt zorg dien-
denn te dragen voor de opluistering van de stamboom van hun heer, waarbij zij 
vaakk een afstamming van de alleroudste grote 'ridders', zoals Hector of Aene-
as,, wilden aantonen. Ook in een brief aan Scriverius deed Buchelius zijn beklag 
overr herauten die in vroeger eeuwen slechts werden gedreven door de ijver om 
vorstenn te vleien, 'waarbij ze alle historische waarheid in de verdrukking bren-
genn door hun eindeloze fabeltjes en leugens'.1"'' 'Moderne' herauten bezon-

i'ormïng,i'ormïng, 223-251. 
1866 Over de hausse HAW belangstelling voor genealogie en heraldiek in de vroegmoderne tijd zie Maclagan, 
'Genealogyy and heraldry'. 
1877 Van Anrooij, Spiegel van ridderschap, 25 merkt op dat het in dienst hebben van herauten (die oorspron-
kelijkk rondreizend opereerden, als minstrelen en speellieden) in de loop van de Middeleeuwen steeds meer 
eenn statussymbool werd van koningen, graven en hertogen en Noord-Franse en Zuid-Nederlandse steden met 
adellijkee patriciaten; herauten zonder vast dienstverband werden vanaf'de veertiende eeuw zeldzaam. 
1888 Buchelius aan Gruterus, 29-8-1614: 'Apud Germanos vero historiae ili a pars, quae genealogica dici pos-
set,, sine qua iuditium de rebus maiorum gestis, incertum et historia omnis confu.sa est, quae haraldorum (ut 
vocant)) imperitia, et mentiendi simul ac adulandi libidine tota turbata videtur.' 
1899 Buchelius aan Scriverius, [1614]: 'infinitisfabulisac mendatijs suis omnem rerum gestarum veritatem op-
primentes'. . 
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digdenn zich zelfs aan regelrechte vervalsingen, zo wist Buchelius.'90 Hij was met 
namee ontstemd over de grote invloed van een 'oud' Duits toernooiboek dat was 
'opgedoken'' op naam van een verder onbekende Joannes Heroldus ('Heraut'). 
Bucheliuss ging ervanuit dat het hier om een vervalsing ging, vervaardigd door 
Georgiuss Reuxnerus, een rond 1550 in het Duitse keizerrijk actieve wapenko-
ning.. Ook ging hij er prat op een andere vervalsing op het spoor te zijn geko-
men,, namelijk het eerdergenoemde toernooiboek dat door Boxhorn was uit-
gegeven.. Zelfs Scriverius was zich van deze vervalsingen niet bewust en be-
schouwdee beide toernooiboeken als authentiek middeleeuws.1'" 

Inn zijn reactie op Scriverius' schrijven uit 1638 suggereerde Buchelius kortom 
datt hij, om zijn onafhankelijk oordeel veilig te stellen, liever niet in de netelige 
positiee van heraut gemanoeuvreerd wenste te worden; het weigeren van mede-
werkingg aan de stadhouder was begrijpelijkerwijs niet aan de orde. Wat echter mede 
eenn rol kan hebben gespeeld, was dat de Utrechtse geleerde de nodige reserves 
koesterdee tegenover het gematigde optreden van Frederik Hendrik in de te-
genstellingg tussen remonstranten en contraremonstranten. Ook Frederik Hen-
drikss pogingen om op vrede met Spanje aan te sturen, in de jaren volgend op de 
veroveringg van Den Bosch in 1629, waren niet in goede aarde gevallen bij Buchelius, 
diee voortdurend op zijn hoede zou blijven tegenover deze stadhouder.192 Voor Mau-
ritsrits had Buchelius nog sympathie gekoesterd, en dat was ook in zijn oudheid-
kundigee werk tot uitdrukking gekomen, want in 1615 had hij in samenwerking 
mett de in Utrecht wonende Keulse graveur Chrispijn de Passé een boekje geti-
teldd Nassouischen Oraignien-boom vervaardigd. Dit bevatte teksten over de afstam-
mingg van Maurits en zijn familieleden, verlucht met portretten van de Nassaus.193 

Vann een principieel 'oudheidkundig' bezwaar tegen het genealogische on-
derzoekk in opdracht van Zijne Hoogheid vinden we in de geschriften van Scri-
veriuss geen spoor, ondanks het feit dat hij zich tegenover de kritische Utrech-
terr enigszins schamper uitliet over de ideeën in Den Haag. Scriverius' zure op-
merkingenn zullen wel te maken hebben gehad met het feit dat zijn eigen ad-
viess voor het nieuw te ontwerpen stadhouderlijk wapenschild grotendeels in de 
windd was geslagen. Wat blijft , is dat men Scriverius in 1641 nogmaals heeft be-
naderdd om een genealogische dienst aan het hof te verlenen. Bovendien we-
tenn we dat hij, anders dan Buchelius, verheugd was over Frederik Hendriks ma-
tigingg van de scherpe godsdienstpolitiek van Maurits, die de remonstrantse fa-
mili ee Schrijver dikwijl s in de problemen had gebracht.194 Scriverius was zelf een 

1900 Vergelijk de Engelse situatie: vooral tijdens de regeerperiode van koningin Elizabeth floreerde het heral-
dischee onderz.oek, zo ook de heraldische vervalsingen. Zie McKisack, Medieval history, hoofdstuk drie. 
1911 Over Reuxnerus, die ik niet heb kunnen traceren: Buchelius aan M. Vossius, 7-7-1637. Volgens Buchelius 
wass Reuxnerus 'armorum Rex (ut vocant) vel Heraldorum princeps Germaniae'. Scriverius verwees nog in zijn 
bewerktee versie van Beschrijvinghe van out Batavien (1614) naar dit toernooiboek; in Scriverius' grote bronnen-
uitgavee Principes uit 1650 komt deze bron echter niet meer voor. 
1922 Pollmann, Een andere u>eg, 180-182. 
1933 Ibidem, 151-152. Buchelius' auteurschap staat overigens niet geheel vast, aangezien Nassouischen Oraig-
nien-boomnien-boom anoniem is verschenen; Pollmann noemt een aantal aanwijzingen voor het auteurschap van Buche-
liuss (p. 290-291, n. 119, n. 120). 
1944 In 1618 was Scriverius' oom Pieter, die raad was in Amsterdam, uit zijn functie gezet door Maurits. Vij f 
jaarr later raakte Scriverius' vader in de problemen toen hij in Haarlem een illegale remonstrantse dienst on-
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keerr gearresteerd toen een door hem bijgewoonde remonstrantse dienst in Lei-
denn ontdekt werd door de schout. Om de boete te betalen wees Scriverius een 
portrett van Maurits uit zijn eigen schilderijencollectie aan, maar de schout kon 
ditt grapje niet waarderen.I% Maurits' opvolger zou echter in 1630, eenjaar na 
dee verovering van Den Bosch, door Scriverius bejubeld worden in een berijm-
dee 'heldinnenbrief', een zogenaamd uit de pen van Amalia van Solms gevloeid 
gedicht,, waarin ze haar bij Den Bosch gelegerde echtgenoot Frederik Hendrik 
maandee tot voorzichtigheid: Send-brief ingestelt op de naem van me-vrouwe deprin-
cessecesse Amelia.™* En in 1637 werd aan Huygens gevraagd of deze Scriverius' Breda 
velusvelus & nova ( 'Oud en nieuw Breda'), een lofzang op de verovering van Breda 
doorr de stadhouder, bij de prins wilde aanbieden.197 Scriverius heeft met andere 
woordenn vanaf de jaren dertig actief gedongen naar de aandacht en patrona-
gee van Frederik Hendrik. Hij zal hebben gehoopt op een officiële erkenning 
vann zijn letterkundige en oudheidkundige kwaliteiten en op een zekere com-
pensatiee voor de al decennialang geheel voor eigen rekening uitgevoerde ge-
leerdee werkzaamheden.lyK Misschien hoopte Scriverius zelfs dat de stadhouder 
zichh zou inzetten voor de door hem begeerde aanstelling als historiograaf van 
Holland,, waarover hij correspondeerde met Jacob van Myerop in de laatste maan-
denn van 1628, niet lang voor de publicatie van zijn Send-brief.m) Als dat inderdaad 
hett geval was, was dat tevergeefs, maar wellicht was het resultaat van zijn beide 
lofdichtenn wel dat het stadhouderlijk hof rond 1640 zijn weg wist te vinden naar 
Scriverius,, die nu vereerd werd met een tijdelijk 'wapenkoningschap'. 

derdakk bood en daarbij door de schout werd betrapt (Doekes, 'Het leven', 38; deze merkt op dat Gerard Brandt 
inn zijn Historie der reformatie IV Scriverius' vader abusievelijk voor Scriverius zelf heeft aangezien). 
1955 Perdijk, 'De opkomst'. Perdijk baseerde zich op aantekeningen van de Leidse notaris Adriaen PaeLs, die 
ooggetuigee was geweest van deze gebeurtenissen in juni 1630 (dus nog tijdens het stadhouderschap van Frede-
rikk Hendrik, tenzij Perdijk zich vergist heeft in de datering: Scriverius wees immers een portret van Maurits aan). 
1966 Dit betrof een door Scriverius vervaardigde vertaling van de Latijnse heldinnenbrief van Caspar Barlaeus, 
EpistulaEpistula Ameliaead Fredericuin Henricum maritum audaciussub ipsü -Silvae Ducis moenibus müüantemuit 1629. Zie over 
Barlaeus,, Scriverius en het genre van de heroïsche briefin het algemeen Eyffinger, '"Al s ik maar met u sterf". 
1977 Opmerking van Worp in Huygens, De briefwisseling van Constantijn Huygens II , 325. Van Foreest, de auteur 
vann een tweede gedicht op de inname van Breda, dat in de uitgave Breda vetus el nova was opgenomen achter Scri-
verius'' eigen lofdicht, trad op als tussenpersoon en verzocht Huygens om een en ander bij de prins aan te bieden. 
1988 Een dergelijke compensatie kon de vorm aannemen van een financiële tegemoetkoming (dat de stadhouder 
gewoonn was om aangeboden lofdichten nu en dan te belonen met een geldsom, blijkt bijvoorbeeld uit de som 
vann honderd gulden die in 1645 Janus Vlitiu s in het vooruitzicht werd gesteld wegens een aan de stadhouder-
lijk ee familie opgedragen gedicht: Dekker, "The light under the bushel"', 72), of van een of andere aanstelling 
(ibidem,, 72-73 beschrijft hoe Vlitiu s de stadhouder liet verzoeken om een aanstelling als ambassadeurssecre-
tariss of hoogleraar, overigens tevergeefs). 
1999 Eerder was Hadrianus Junius op voorspraak van Willem van Oranje door de Staten van Holland aange-
steldd als historiograaf. Vermaseren, 'Het ontstaan', 410 e.v. 


