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Hoofdstukk 5 
Bakermatt Batavia 
DeDe Bataafse Oudheid volgens Buchelius en Scriverius 

Inn de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan Buchelius' en Scrive-
rius'' leven als geleerde, aan hun oudheidkundige productie in de vorm van pu-
blicatiess en handschriften, en aan hun positie binnen de wereld van de zeven-
tiende-eeuwsee geschiedbeoefening. In de volgende drie hoofdstukken wordt na-
derr ingegaan op de voorstelling die beide oudheidkundigen zich van het va-
derlandsee verleden hebben gemaakt en op het karaktervan het onderzoek waar-
langss zij tot hun voorstellingen zijn gekomen. Daarbij wordt met name aandacht 
geschonkenn aan de manier waarop zij hun gewest of woonplaats op historische 
grondenn trachtten te onderscheiden. 

Inn dit hoofdstuk staan Buchelius' en Scriverius' opvattingen over de Bataaf-
see Oudheid centraal. Over de vroegmoderne geschiedschrijving betreffende de 
Batavenn is inmiddels veel bekend. Voor de in de ogen van moderne lezers vaak 
zoo merkwaardige opvattingen over het oude Batavia is zelfs een vaste term geïn-
troduceerd:: de 'Bataafse mythe'.1 Tegengesteld aan de bedoelingen van de his-
toricii  die deze term hebben geïntroduceerd of uitgewerkt, lijk t het begrip 'my-
the'' inmiddels aardig wat lezers op de gedachte te hebben gebracht dat de hu-
manistischee historici niet werkelijk overtuigd waren van hun eigen voorstelling 
vann het Bataafse verleden, en dat zij een bewuste verdraaiing aan het histori-
schee beeld hebben willen geven.a We kunnen meer duidelijkheid in deze kwes-
tiee proberen te verkrijgen door dieper in te gaan op de bijdragen aan de 'Ba-
taafsee beeldvorming' van twee bronnenvorsers bij uitstek: Buchelius en Scrive-
rius,rius, die allebei sterk waren geïnteresseerd in het archeologische bronnenma-
teriaall  voor de Romeins-Bataafse voorgeschiedenis. De vraag is of hun oud-
heidkundigg onderzoek leidde tot een bijstelling van het gangbare beeld, en om-
gekeerdd ook of het gangbare beeld een gevolg was van te geringe bronnen- en 
feitenkennis.. In het navolgende zal eerst een uiteenzetting worden gegeven van 
dee in de zestiende- en zeven tiende-eeuwse geschiedschrijving gangbare ge-
dachtenn over de oude Bataven, waarbij het Liber de Antiquitate Reipublicae Bala-
vicaevicae ('Boek over de Oudheid van de Bataafse Republiek') van Hugo de Groot 
eenn belangrijke rol speelt. Vervolgens komen Scriverius' verdiensten op het ge-
biedd van het verzamelen en interpreteren van archeologisch bronnenmateri-
aall  aan bod, en de beeldvorming over de Bataafse Oudheid van Scriverius, die 

11 De term werd in 1975 geïntroduceerd door Scholier, T he Batavian myth'. 
22 Zie voor een extreem voorbeeld Molewijk, 'Een geschiedvervalsing uit 1610'. 
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betrokkenn is geweest bij een heruitgave van De Groots werk. Tot slot wordt in-
gegaann op de verdiensten van de jonge Buchelius als archeologische veldwer-
kerr en op de betekenis van dit veldwerk voor zijn voorstelling van de Bataafse 
Oudheid. . 

Bataviaa in de humanistische geschiedschrijving 

Humanistischee geschiedschrijvers in de Nederlanden hadden alle reden om ge-
fascineerdd te zijn door de berichten van klassieke auteurs over de inheemse be-
wonerss van de Nederlanden gedurende de Oudheid, waaronder de Bataven. 
Dezee berichten vormden in de eerste plaats de oudste schriftelijke bronnen voor-
dee geschiedenis van deze noordelijke streken. Ze waren bewaard in klooster-
bibliotheken,, waar ze eeuwenlang voor een groot deel ongelezen waren ge-
bleven.'' Het gevolg hiervan was dat middeleeuwse geschiedschrijvers niet op de 
hoogtee waren geweest van de vroegere aanwezigheid van Germaanse stammen 
alss de Bataven in de Lage Landen. In hun annalen en kronieken voerden zij le-
gendarischee volkeren als de Wilten en Slaven op als de vroegst bekende bewo-
nerss van deze streken, die geleefd zouden hebben in de tijd van de Romeinen.' 
Hett beeld van de Lage Landen tijdens de Otidheid veranderde echter drastisch 
nadatt Italiaanse en Duitse humanisten vele lange tijd vergeten teksten van Ro-
meinsee en Griekse auteurs in oude kloosterbibliotheken wisten terug te vinden. 
Hett belangrijkst was de herontdekking van Tacitus' Annates, Historiaeen German ia. 
Voorr de Nederlanden betekende deze vondst niet alleen dat het begin van de 
schriftelijkee overlevering over de inheemse geschiedenis aanmerkelijk werd ver-
vroegd,, maar ook dat er een spectaculair hoofdstuk over de voorgeschiedenis 
vann de landen van Maas, Waal en Rijn aan de geschiedboeken kon worden toe-
gevoegd. . 

Tacituss (ca.55-120 n.Chr.) had een geografische en volkskundige verhande-
lingg over de Germaanse streken en stammen geschreven, die bekend is komen 
tee staan als de Germania (98 n.Chr.). Met dit boekje wilde hij de vrijheidsliefde 
enn strijdlust van de barbaarse Germaanse volksstammen ten voorbeeld stellen 
aann de inwoners van het Romeinse rijk, dat in zijn ogen ten onder dreigde te 
gaann aan het tirannieke gedrag van zijn keizers en aan de teloorgang van de bur-
gerdeugdenn uit de tijd van de republiek.' In de Germania was een opvallende 
roll  weggelegd voor de Bataven, een stam die oorspronkelijk afkomstig was uit 
hett Germaanse gebied ten oosten van de Rijn. Kort na Caesars veldtochten in 
Galliëë was deze stam door de Romeinen verplaatst naar het land tussen Rijn, 
Maass en Waal, vanwaaruit de Bataven de Romeinse rijksgrens tegen mogelijke 

33 Zie Reynolds en Wilson, Scribes and scholars, over de teksten van Tacitus: 'no sign of animation' tijdens de 
Karolingischee Renaissance (101); 'Tacitus remained on the shelf tijdens de (waalfde-eeuwse Renaissance (112). 
Ibidem,, 101, 112 over de vanaf de twaalfde eeuw afnemende belangstelling voor de Naturalis historici van Plinius 
Maior. . 
44 Zie bijvoorbeeld Beka, Chrowographia, 5, 7 ('Slavi' en 'Wilti') . 
55 Fuhrmann, 'Tacitus 1', 488. 
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aanvallerss dienden te beschermen.1' Tacitus beschreef de Bataven als de dap-
perstenn der Germanen en als bevoorrechte bondgenoten van de Romeinen, vrij-
gesteldd van belastingen en heffingen en uitsluitend verplicht om manschappen 
tee leveren voor de verdediging van de rijksgrens.7 De Bataven speelden boven-
dienn opnieuw een glansrol in Tacitus' geschiedwerken over het vroege Romeinse 
keizerrijk:: de Annates (na 117 n.Chr.), over de regeringsperiode van keizer Augus-
tuss tot en met het bewind van Nero, en de daarop aansluitende Historiae (ca. 109 
n.Chr.),, waarvan slechts het begin bewaard is gebleven, over de jaren 69-70 na 
Christus.. In dit laatste werk deed Tacitus uitgebreid verslag van de gewapende 
opstandd van een aantal Germaanse en Gallische stammen tegen het Romeinse 
rijk ,, die onder leiding stond van de Bataven. Met deze opstand zou de stam het 
machtigee Rome voor serieuze problemen stellen. Aangevoerd door Julius Ci-
vili ss - de humanisten gingen er nog vanuit dat hij Claudius Civili s had geheten, 
maarr dit betrof een verschrijving in de handschriftelijke overlevering van Ta-
citus'' teksten, zo weten wij nu - wisten de Bataven gebruik te maken van de Ro-
meinsee politieke en militaire chaos tijdens het zogenaamde vierkeizerjaar, en 
slaagdenn zij er samen met de overige opstandelingen in om een reeks grote Ro-
meinsee legerkampen langs de Rijn te verwoesten. Na enige tijd volgde echter 
eenn Romeins tegenoffensief, waardoor Civili s werd gedwrongen tot ontruiming 
vann het Bataafse gebied ten zuiden van de Waal. Hij trok zich met zijn volge-
lingenn terug op 'het eiland der Bataven', zoals Tacitus de landstrook tussen Waal 
enn Rijn noemde, en opende kort daarop vredesonderhandelingen met de aan-
voerdervann de Romeinse troepen. Hoe dit voor de Bataven afliep is niet bekend, 
aangezienn de tekst van Tacitus' Historiae, die de enige bron is voor de hele ge-
schiedenis,, op dit punt afbreekt." 

Dee geschiedwerken van Tacitus werden in 1355 teruggevonden door Giovanni 
Boccaccioo (1313-1375) in de bibliotheekvan het klooster Montecassino bij Ca-
pua.. Daar trof hij een in de elfde eeuw vervaardigde codex aan met delen van 
Tacitus'' Annates (boek elf tot en met zestien) en Historiae (boek een tot en met 
vijf) .. Dit handschrift werd kort daarop ontvreemd en kwam terecht in Floren-
ce.99 In 1425 zou Poggio Bracciolini ook Tacitus' Germania terugvinden, in het 
Duitsee klooster Hersfeld; in 1455 werd dit manuscript naar Rome gebracht.1" 
Voorlopigg raakte Tacitus' werk alleen bekend in Italiaanse kringen. Pas in de 
tweedee helft van de vijftiende eeuw kwam hierin verandering, toen de beroemde 
briefverhandelingg van Enea Sylvio Piccolomini Duitse geleerdenn aanzette tot het 
lezenn van Tacitus' Germania." Bovendienn werden vanaf 1470 Tacitus' Annates en 
HistoriaeHistoriae voor het eerst gedrukt, evenals de tekst van zijn Germania; aan het be-
ginn van de zestiende eeuw konden daar nog de eerste zes boeken van Tacitus' 

66 Willems, 'De Bataven'; Van Ks, 'Bataven'; Van Knckevort, 'Kelten, Germanen en Romeinen'. 
77 (icrmania 29; /ie ook Annate* 11,6; II.8; II , 11. 
88 Historiae IV, 12-37; IV,54-79; IV,85; V, 14-26. De hele geschiedenis is samengevat door Teitier, De opstand; zie 

aldaarr p. 19 over de naam van Civilis. 
99 Reynolds en Wilson, Scribes and scholars, 109-110, I S3. Tegelijkertijd werd overigens een manuscript van Var-

ro'ss De lingua latina meegenomen uit Montecassino. 
100 Ibidem, 139. 
111 Zie hoofdstuk 1, p. 4;v46. 
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AnnatesAnnates aan worden toegevoegd, die inmiddels aan het licht waren gekomen in 
hett Duitse klooster Corvey.1-

Dankzijj  de bekendwording van Tacitus' geschiedwerken ontdekten huma-
nistenn in de Nederlanden rond het jaar 1500 dat de Lage Landen op een in-
drukwekkendee manier hadden geparticipeerd in de geschiedenis van het Ro-
meinsee rijk. Tacitus' opmerkingen gaven zelfs aanleiding tot het idee dat de Ba-
tavenn op eigen initiatief een gelijkwaardig bondgenootschap met Rome waren 
aangegaan.. Ze zouden de Romeinen op vrijwillig e en vriendschappelijke basis 
hebbenn bijgestaan in hun militaire operaties; dergelijke diensten pasten dan ook 
goedd bij de dappere en strijdlustige natuur van de Bataven, zo veronderstelde 
men.. In werkelijkheid betrof de aan de Bataafse civitas verleende status van bond-
genoott echter een constructie om deze stam aan Rome te binden, en tegelij-
kertijdd de schijn van inheemse onafhankelijkheid op te houden. De humanis-
tenn meenden voorts dat de opstand van de Bataven in de eerste eeuw een re-
actiee was geweest op het onrechtvaardige optreden van enkele bevelhebbers van 
dee Romeinse legioenen langs de Rijn, die zich niet langer hadden gehouden 
aann de voorwaarden van het gelijkwaardige verbond met Rome. En hoewel Ta-
citus'' beschrijving van de afloop van de opstand niet was overgeleverd, gingen 
dee humanisten ervan uit dat het oude bondgenootschap uiteindelijk weer in 
eree werd hersteld." 

Geschiedschrijverss in Holland, Gelre en Utrecht konden voortaan de illus-
teree Bataven met trots als hun verre voorouders presenteren. Met name Cor-
neliuss Aurelius beschouwde de Bataafse voorgeschiedenis vanuit een sterk re-
gionaall  gekleurd perspectief. Hij legde de beschrijving van de locatie van het 
oudee Batavia in de klassieke bronnen zó uit, dat de Bataven niet in de langge-
rektee landstrook tussen Maas, Waal en Rijn zouden hebben gewoond, maar in 
hett zuiden van het gewest Holland, waar zijn geboorteplaats Gouda lag en het 
kloosterr Lopsen, bij Leiden, waar hij woonde en werkte. Volgens hem waren de 
Batavenn daarmee de directe voorouders van de Hollanders, en hij wees nog eens 
opp een aantal in de omgeving van Leiden gevonden archeologische overblijf-
selenn uit de Bataafs-Romeinse tijd om deze bewering kracht bij te zetten. De Gel-
dersee en Utrechtse humanisten Gerard Geldenhouwer en Wilhelmus Heda hiel-
denn het op een minder exclusieve Bataafse voorgeschiedenis. Geldenhouwer 
legdee de passages bij Tacitus en enkele andere klassieke auteurs over de loca-
tiee van het 'eiland der Bataven' heel anders uit. De Bataven hadden zich vol-
genss hem eerst in de Betuwe tussen Waal en Rijn gevestigd en in het land van 
Maass en Waal, waar ze hun hoofdplaats Noviomagum (Nijmegen) stichtten; daar-
naa waren de Bataven uitgezwermd in de richting van Holland en de Noord-
zeekust.144 Wilhelmus Heda toonde aan dat ook Utrecht in het gebied van de Ba-

122 Revnolds en Wilson, Scribes and scholars, 99, 139. De edilto pnncepsvAW de (irrmania'is uil Bologna, 1472 (het 
volgendee jaar verscheen een editie in Neurenberg); die van de Attnakscn }listoriar\s uit Venetië, 1470; die van 
dee in 1508 teruggevonden AnnaUs I-VI is uit Rome, 1515. Zie ook Burke, 'A survev', 1 37: vóór 1500 kwamen er 
(inn heel Kuropa) 4 Tacitus-edities beschikbaar; tussen 1500 en 1550 nog eens 13; daarna nam het aantal Taci-
tus-editiess sterk toe. 
133 Tilmans, Aurelius, 121-166; Schoffel, 'The Batavian myth'; Haitsma Muiier, 'De Bataafse mylhe'. 
144 Zie over het begin van de Bataven-fjeschiedschrijving Tilmans, 'Cornelius Aurelius' en idem, Aurelius, 121-
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tavenn had gelegen, en wees zijn lezers onder andere op de vondst van antieke 
inscriptiess en munten in de omgeving van deze stad.,s 

Dee discussie over de vraag waar het oude Batavia nu precies gelokaliseerd moest 
worden,, en wie in de Nederlanden aanspraak mocht maken op een Bataafse voor-
geschiedenis,, werd voortgezet door de volgende generaties humanisten. Daar-
bijj  werd het een nieuwe tendens om een 'groot Batavia' voor te stellen. Cruci-
aall  in de interpretatie van Tacitus' opmerkingen over het 'eiland der Bataven' 
wass het vaststellen van de loop van de rivieren de Rijn, Waal en Maas in de Oud-
heid.. Hadrianus Junius beweerde in de tweede helft van de zestiende eeuw als 
eerstee dat Tacitus eigenlijk het hele gebied tussen Maas en IJssel bedoeld zou 
hebben,, aangezien de IJssel door de zogenaamde Drususgracht in verbinding 
stondd met de Rijn. Op deze manier konden heel Holland, Zeeland, Gelre en 
Utrechtt zich beroepen op een Bataafse voorgeschiedenis.lf i De zestiende- en ze-
ventiende-eeuwsee discussies over de locatie van Batavia en over de plaats waar 
dee Bataven zich in eerste instantie gevestigd zouden hebben, stimuleerden het 
onderzoekk naar de Oudheid in de Nederlanden. Archeologische vondsten zou-
denn daarin een steeds belangrijker rol gaan spelen. 

Dee geschiedschrijving over de Bataven kreeg bovendien een nieuwe impuls 
nadatt in het laatste kwart van de zestiende eeuw de Opstand tegen de Habsburgse 
landsheerr Filips II was uitgebroken. In de Bataafse opstand tegen het Romein-
see rijk nam men nu een duidelijke parallel met de eigen tijd waar. De Neder-
landsee opstandelingen en hun leider, de prins van Oranje, werden vereenzel-
vigdd met de Bataafse krijgers en hun aanvoerder Civilis. Volgens deze voorstel-
lingg streefden de 'nieuwe' Bataven net als hun voorvaderen naar het bewaren 
vann de aloude zelfstandigheid tegenover vreemde heersers. Het tirannieke ge-
dragg van Filips II had de inwoners van de Nederlanden het recht gegeven om 
tegenn deze landsheer op te staan, zoals de oude Bataven ooit in opstand waren 
gekomenn tegen het onrechtvaardige optreden van hun bondgenoten, de Ro-
meinen.177 Het thema van de Bataafse onafhankelijkheid en het gelijkwaardige 
bondgenootschapp tussen Romeinen en Bataven werd in deze periode door ge-
schiedschrijverss verder uitgewerkt. Velen stelden zich daarbij het oude Batavia 
voorr als een verstedelijkte samenleving, net als de eigentijdse Nederlanden. Deze 
voorstellingg maakte dat Nederlandse humanisten sporen van Romeinse steden 
enn legerkampen vaak uitlegden als de resten van Bataafse stadsstichtingen. De 
implicatiee van de gedachte dat de eerste stedenbouw in de Lage Landen een 
inheemsee aangelegenheid was geweest, en niet een gevolg van de Romeinse ver-
overing,, was dat aan de Bataven ook een culturele onafhankelijkheid ten opzichte 
vann Rome kon worden toegeschreven.1" Voorts gingen zeventiende-eeuwse ge-

166.. Zie nok Mom. 'Het Bataafse oor'; Bejczv. 'Drie humanisten': Bejczv en Stegeman. 'Inleiding' (/ie over de/e 
publicatiess ook de recensie van Mout, 'Gerard Geldenhouwer'). 
155 Heda, Joannes de Beka ranonim.s l 'Itrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Avnhrnwnsis. tweede paginering, 5-6. 
166 Kampinga, Opvattingen, 56-86, met name 65-6K. 
177 Sehöffer, T he Batavian myth'; Haitsma Muiier, 'De Bataafse mythe'. 
188 Zie over dit thema Mout, 'Het Bataafse oor. over het reeds door Erasmus gelegde verband tussen Bataafse 
stedenbouww en bescha\ing en de invloed van dit idee op zestiende-en zeven tiende-eeuwse geschiedschrijvers (meer 
informatiee over Erasmus zelf in Wesseling, 'Are the Dutch uncivili/ed?'). Zie ook Langereis, 'Inleiding', 87-94. 
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schiedschrijvers,, meer dan voorheen was gebeurd, hun aandacht richten op de 
regeringsvormm van de Bataven, die zij voorstelden als een voorafspiegeling van 
dee situatie in de Nederlandse Republiek. Over het algemeen werd betoogd dat 
dee oude Bataven zonder inmenging van Rome een aristocratisch zelfbestuur had-
denn genoten, wars van eigenmachtig optredende vorsten. Uit Tacitus' teksten 
maaktee men op dat de politieke besluitvorming had plaatsgevonden in een volks-
vergadering,, waar de toon werd aangegeven door de adellijke leiders van de stam 
enn de meest strijdbare mannen uit het volk. De mate van het gezag van de stam-
leiderss hing af van hun persoonlijke kwaliteiten.1' Hugo de Groots Liber de An-
tufuitatetufuitate Reipublicae Batavicae uït 1610 is het bekendste voorbeeld van deze iden-
tificatiee van in de eigen tijd nagestreefde idealen met de situatie tijdens de Ba-
taafsee Oudheid. In dit boek onderbouwde De Groot de onder regenten sinds 
langeree tijd levende gedachte, dat er in de Nederlanden al sinds de vroege Mid-
deleeuwenn sprake zou zijn van een Statensoevereiniteit, door daaraan nog eens 
eenn hele Bataafse voorgeschiedenis toe te voegen. Volgens De Groot hadden 
dee oude Bataven, net als de nieuwe Bataven, in steden gewoond en een 're-
gentesk'' bestuur gekend, met voor bepaalde tijd gekozen bestuurshoofden, die 
voornamelijkk als legerleiders optraden - in de zeventiende eeuw waren dat na-
tuurlijkk de stadhouders. Nog in het jaar van uitgave werd de verhandeling door 
Dee Groot vertaald als Traciaet van de Oudtheyt van de Batavische nu Hollandsche Jie-
publique.publique. Met deze titel gaf hij zijn beeld van het Bataafse verleden een duide-
lij kk Hollandocentrisch karakter.-" 

Err is wel beweerd dat deze roemruchte verhandeling van De Groot niet als 
eenn poging tot geschiedschrijving moet worden beschouwd, maar als een poli-
tiekk pamflet, gezien de achtergrond van De Groot - die advocaat-fiscaal was bij 
hett Hof van Holland en raadsman van Van Oldenbarnevelt - en gezien de ui-
terstt statische visie op de antieke en middeleeuwse geschiedenis die in het trak-
taatt werd ontvouwd.-1 Inderdaad gebruikte De Groot zijn voorstellingvan de Ba-
taafsee Statensoevereiniteit in politieke stukken, die hij in de hoedanigheid van 
advocaat-fiscaall  schreef. Zovervaardigde hij in de lente van 1618 een door Van 
Oldenbarneveltt verstuurde zendbrief aan de door Maurits belaagde Holland-
see steden, waarin de regenten moed werd ingesproken door te wijzen op de on-
overtroffenn ouderdom van Holland en het vroegere bondgenootschap met het 
Romeinsee rijk.'- De Groots beroep op het verleden uit 1610 kan echter niet een-
voudigg worden afgedaan als het pamflet van een jurist in plaats van het werk 
vann een geschiedschrijver.23 Volgens de humanistische criteria diende de con-

199 Verg. Tacitus, Historiae IV, 1 4 en idem, German in 11 (over de Germanen in het algemeen). 
200 Zie over De Groot Haitsma Muiier, 'De Bataafse mvthe', 351-352. 
211 Collegium Classicum c.n. E.D.E.P.O.L., 'Inleiding'; genuanceerd in de Engelstalige editie: Waszink, 'In-
troduction'.. Zie ook Molewijk, 'Een geschiedvervalsing uit 1 610', 27, waarin De Groots traktaat zelfs wordt om-
schrevenn als een bewuste poging tot geschiedvervalsing. Kampinga, ()f/vatlingei), meent het feit dat vele huma-
nistischee geschiedschrijvers na De Groot diens voorstelling van de Statensoevereiniteit herhaalden te moeten ver-
klarenn uit een dwang die van overheidswege daartoe zou zijn uitgeoefend: 42 ('de officiëele geschiedbeschou-
wingg na Grot ius), 80 ('het vrijheidsdogma'). 122 ('de vaderlandsche geschiedschrijving in een dwangbuis). 
222 Israel, The Dutch Rrpublic, 422, 445. 
233 Zie daarover ook Haitsma Muiier, 'De Bataafse mvthe', 351-352. 
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temporainee politieke geschiedenis juist per definitie door personen met poli-
tiekee ervaring beschreven te worden, wilden de lessen die men van de ge-
schiedeniss meende te kunnen leren op een juiste manier naar voren worden 
gebracht.. Geschiedschrijving en politieke theorie lagen eigenlijk altijd in eikaars 
verlengde.. In het vorige hoofdstuk hebben we al gezien dat dit niet alleen op 
eenn abstract ideeënhistorisch niveau het geval was: ook op een heel concreet 
niveau,, namelijk dat van de bewijskracht van oude archiefstukken, zien we dat 
dee studie van het verleden voortdurend politieke implicaties voor het heden met 
zichh mee droeg. De Groot werd in zijn eigen tijd onbetwistbaar als geschied-
schrijverr beschouwd - tegen zijn aanstelling als historiograaf van Holland had 
iemandd als Buchelius bijvoorbeeld geen enkel bezwaar, hij keek integendeel ver-
wachtingsvoll  uit naar het resultaat van De Groots geschiedschrijving over de Op-
stand.''' Tevens mag niet te gemakkelijk worden verwezen naar opmerkingen van 
Dee Groot uit een latere periode, waaruit blijkt dat hij zich toen enigszins dis-
tantieerdee van zijn 'jeugdwerk'.-" In de jaren twintig wilde hij zijn traktaat op-
nieuww laten uitgeven, en nog in 1630 betoonde hij zich verheugd over de nieu-
wee editie die mede door toedoen van Scriverius was bezorgd, zoals we hierna 
zullenn zien. 

Scriveriuss als 'schatmeester  van de Oudheid' 

'Sekerlick,, wat luyden van beginn off in oude tijden aldereerst dese landen be-
woontt hebben, ende hoedanich de luyden ende de landen self waren, en kon-
nenn wij niet wel weten. [Alleen] Cornelius Tacitus geeft ons een weynich te ruye-
ken'.200 Met deze woorden trachtte Scriverius de lezers van zijn Beschrijving/ie van 
outout Batavienvoor eens en altijd ervan te doordringen, dat de schriftelijke bron-
nenn voor de Bataafse voorgeschiedenis van Holland uitermate schaars waren. 
Overr het oudste verleden van de Lage Landen was maar bar weinig te vinden 
inn andere historiaeen annates ('Geschiedenissen-schrijven' en "Iaertijden-boec-
ken')) dan de werken van Tacitus, stelde Scriverius, terwijl de bijbel - die door 
hemm dus als een historische bron werd beschouwd - al helemaal niet repte over 
dezee noordelijke streken.27 De oorzaak van de schaarste aan bronnen weet Scri-
veriuss aan het feit dat de Bataafse voorouders meer hadden gehouden van het 
voerenn van oorlogen dan van het beschrijven van hun oorlogen. Verwijzend naar 
klassiekee literatuur kon hij daaraan nog toevoegen dat de Germaanse en Gal-
lischee barden en druïden, die zorg droegen voor de mondeling overlevering 
vann belangrijke gebeurtenissen, het op schrift stellen van die gebeurtenissen bo-
vendienn hadden verboden.2*  De enige die iets op schrift had gesteld over de oude 
Batavenn was dus een Romein, Tacitus. Dankzij zijn geschiedwerken was bekend 

244 Burlielius aan Gruterus, [na maart 1615/begin 1616];/ie'ook hoofdstuk 4, p. 171. 
255 Kossmann, Politieke theorie, 11 typeert De Groots traktaat om deze reden als een 'gelegenheidsredenering'. 
266 Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, .'.3v. 
277 Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, .'.3v. 
288 De bronnen voor dit gegeven waren Tacitus, German ia 2, en Caesar, Commeniarii de bello Gallico VI, 14,3. 
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datt de Bataven bevoorrechte bondgenoten waren geweest van Rome en dat zij 
opp glorieuze wijze in opstand waren gekomen toen aan dit verdrag werd getornd. 
Scriveriuss herinnerde de lezers van zijn Batavia illustrataer aan hoe de Bataven 
hett maar liefst vijfden Romeinse legioenen 'vanuit zo'n uitihoek van Europa' toch 
maarr zeer moeilijk hadden weten te maken, om na afloop van hun opstand niet-
teminn opnieuw te worden geaccepteerd als bevoorrechte bondgenoten van 
Rome.33 In de Batavia illiistrata  merkte Scriverius op evenwel bang te zijn, dat 
dee door Tacitus beschreven heldendaden van de Bataven en van hun leider Clau-
diuss Civil is, de 'beschermer van de Bataafse vrijheid' en 'grondlegger van het 
Bataafsee rijk', bij afgunstige buitenlanders geen geloof zouden vinden/1" Gelukkig 
getuigdenn ook allerlei monumentale overblijfselen uit de klassieke Oudheid van 
dee voortreffelijkheid van de Bataven. Na afloop van de Bataafse opstand noem-
denn immers 'zelfs de zwijgende stenen' de Bataven opnieuw de broeders en vrien-
denn van het Romeinse volk, aldus Scriverius/11 

Dee registratie van inscripties en andere archeologische bronnen voor het Ba-
taafs-Romeinsee verleden van de Nederlanden vormde van meet af aan een be-
langrijkk onderdeel van Scriverius' oudheidkundige onderzoek. Zoals we eerder 
hebbenn gezien, werd Scriverius in dejaren vlak nadat hij de universiteit had ver-
latenn ingewijd in de vaderlandse oudheidkunde dankzij zijn deelname aan de 
voorbereidingenn voor de grote inscriptiethesaurus van Janus Gruterus, die in 
16033 verscheen. In dejaren die volgden, bleef Scriverius nieuwe archeologische 
vondstenn aantekenen in zijn exemplaar van Gruterus' thesaurus, en hij maak-
tee er zelfs eigenhandig een index op. Gruterus' verzameling beïnvloedde Scri-
verius'' eerste eigen oudheidkundige publicaties, en dan vooral zijn Batavia il-
lustratalustrata uit 1609 met het uitvoerige overzicht van vrijwel alle in Holland, Zee-
landd en Gelre gevonden archeologische bronnen. 

Ookk in zijn oudheidkundige debuut, de chorografische 'Naerder verclarin-
gee van out Batavien' in Oudt Batavien nu ghenaemt Holland uit 1606, had Scrive-
riuss veel aandacht besteed aan de beschrijving en afbeelding van overblijfselen 
uitt de Romeinse tijd. Voor dit overzicht van bodemvondsten diende echter eer-
derr Hadrianus Junius' grote chorografie Batavia a\s model dan Gruterus' the-
saurus.. In zekere zin kan het héle handboekje Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 
datt door Scriverius en Jacob Duym werd uitgegeven, worden beschouwd als een 
vervolgg op Junius' onvoltooide Batavia. Evenals Junius ooit van plan was geweest, 
lietenn Scriverius en Duym immers een chorografische inleiding over de Bataafs-
Romeinsee Oudheid voorafgaan aan een chronologisch overzicht van de levens 
vann alle Hollandse graven. In 1601 had Janus Dousa al een dergelijk vervolg op 
Junius'' werk willen publiceren, maar zijn Bataviae Hollandiaeque annales reikte 
niett verder dan het leven van graaf Floris II (1091-1121)/- Dat Junius' choro-
grafiee een belangrijk uitgangspunt vormde voor Scriverius' 'Naerder verclaringe 

299 Batavia ülustrata, eerste paginering, (*)3v: 'angulus unus Europae'. 
300 Batavia iüustrata, eerste paginering, {*)3r : 'libertatis custos & fundator imperij Batavici'. 
311 Batavia iüustrata, eerste paginering, (*)3v; zie ook hierna, p. 221-225. 
322 Dousa's metrische annalen (Annates rerum a priscis Holhindiae comilibus) uit 1599 reikten tot en met graaf 
Willemm I (1203-1222). 
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ICHNOGRAPHIAA ARMAMENTARI I 
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32.32. Plattegronden van de Brittenburg in Hadrianus Junius 'Batavia, 114 (links) en in Scrive-
rius'rius' Batavia illustrata, eerste paginering, 177 (rechts). Koninklijke Bibliotheek Den Haag. 

vann out Batavien' blijk t uit de vele verwijzingen naar dit werk en uit het geïllu-
streerdee overzicht van de archeologische overblijfselen, die waren aangetroffen 
bijj  de Brittenburg, de verdronken ruïne van een Romeinse grenspost bij Kat-
wijkk aan Zee die bij laag water soms tevoorschijn kwam.33 Ookjunius had in zijn 
BataviaaanBataviaaan deze overblijfselen veel aandacht besteed.34 Scriverius' beschrijving 
enn afbeeldingen van de Brittenburger oudheden lijken op het eerste gezicht 
sterkk op die in Junius' Batavia, maar bij nadere inspectie wordt duidelijk dat hij 
heeftt geprobeerd Junius' overzicht te verbeteren door enige vondsten toe te voe-
genn en door bovendien een nieuwe plattegrond van de Brittenburg te laten ver-
vaardigen.. Uit de uitvoering van deze nieuwe plattegrond blijk t hoeveel zorg-
vuldigerr dan Junius - of de bezorgers van diens Batavia- Scriverius te werk ging. 
Daarr de ruïne sinds 1588 niet meer boven water was gekomen, werd de nieu-
wee plattegrond voor Scriverius' 'Naerder verclaringe van out Batavien' geko-
pieerdd naar de oudst bekende afbeelding van de Brittenburg, namelijk een gra-
vuree van Abraham Ortelius uit 1568, die als losbladige uitgave was verschenen 
bijj  Plantijn in Antwerpen.35 Scriverius' plattegrond volgde Ortelius' afbeelding 

333 Scriverius, OudtBatavien nughenaemt Holland, 14-21. Tijdens de zestiende eeuw kwam de Brittenburg nog 
regelmatigg boven water, maar vanaf 1588 duurde het tot 1640 voordat de ruïnes opnieuw te zien waren (Dijk-
straa en Ketelaar, Brittenburg, 10-28). 
344 Junius, Batavia, 114-122. 
355 Scriverius noemde in Batavia illustrata, eerste paginering, 180, Ortelius als zijn bron. Dijkstra en Ketelaar, Brit-
tenburg,tenburg, 29 e.v. merken op dat deze afbeelding nu is verdwenen; er zijn wel vele kopieën van Ortelius' plattegrond 
bekend.. De oudste kopie dateert uit 1581 en is afgedrukt in Guicciardini's Deserittione di tutti i Paesi Bassi. Omdat 

JchnogrtfibhJchnogrtfibh Armamentarïj Topuli Komatii, 
quodquod TiritUnbwgum «ppll*nt+ 

A 4 « . . 3>d. 3>d. 
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nauwgezet,, afgezien van enkele kleine wijzigingen die vooral een verder toe-
genomenn verval van de fundamenten aangaven. Deze wijzigingen kunnen mo-
gelijkk op basis van oorspronkelijke waarnemingen uit de jaren 1573, 1576 en 
1588,, toen de ruïne opnieuw boven waterwas gekomen, zijn aangebracht. Ook 
dee plattegrond in Junius' Batavia was ontleend aan Ortelius' afbeelding. Vast 
staatt dat de plattegrond in Junius' Batavia behoorlijk onnauwkeurig is uitgevoerd: 
zelfss de volgens Ortelius' afbeelding voor een groot deel verloren zuidkant van 
dee ruïne is namelijk op symmetrische wijze aangevuld.1'' 

Inn de Batavia illastratavolgde Scriverius het voorbeeld van Janus Gruterus, en 
beperktee hij zich niet langer tot de bij de Brittenburg gevonden antieke voor-
werpen,, waaraan Junius zoveel aandacht had besteed. Scriverius' ongeveer zes-
tigg pagina's dikke 'Archief van Bataafse oudheden' in de Batavia Must rata was 
eenn ambitieuze poging om als eerste een compleet overzicht te publiceren van 
allee belangrijke archeologische vondsten uit het gebied waar gedurende de Oud-
heidd de Bataven zich hadden gevestigd. Precies zo had hij in de overige tekst-
delenn van Batavia Ulustrata de meest relevante vroeg-humanistische teksten over 
dee antieke en middeleeuwse geschiedenis van dat gebied bij elkaar gebracht, 
aangevuldd met teksten aangaande het Sticht Utrecht. Scriverius liet zijn 'Archief 
vann Bataafse oudheden' nog wel aanvangen met de Brittenburg. Hierbij verwees 
hijhij  niet alleen naar Junius' Batavia, maar ook naarde opmerkingen over de Brit-
tenburgg bij twee Engelse antiquaren, William Camden en Humphrey Lhwyd.17 

Daarnaa volgden vele andere vondsten uit Holland, Zeeland én Gelre. Scriverius' 
archeologischee repertorium had zo een veel grotere volledigheid dan de wei-
nigee eerder vervaardigde overzichten. De lijst in Wilhelmus Heda's kroniek bij-
voorbeeldd - die in 1609 overigens nog steeds niet was uitgegeven - bevatte vrij-
well  uitsluitend in Holland gevonden antiquiteiten. Bovendien beperkte Scri-
veriuss zich niet tot voorwerpen met inscripties, zoals Janus Gruterus in zijn om-
vangrijkee repertorium had gedaan, maar nam hij ook voorwerpen zonder tek-
stenn op, die niet 'van zichzelf zingen wat ze zijn', zoals hij zelf opmerkte.:,s 

Hett lijk t erop, dat Scriverius zich in de eerste plaats heeft gericht op het ver-
zamelenn van berichten over archeologische vondsten, en niet zozeer op het aan-
leggenn van een eigen collectie antiquiteiten. Er zijn tenminste geen bronnen 
overgeleverdd waaruit blijkt dat hij een groot antiquiteitenkabinet in bezit zou 
hebbenn gehad. Hij verzamelde natuurlijk wel het een en ander, zoals zoveel wel-
gesteldee burgers in zijn tijd.* ' Na Scriverius' dood werden vijftien grote beelden 
vann Romeinse keizers en Alexander de Grote geveild, samen met onder meer 

dill  werk ook door Plantijn werd uitgegeven, gaan Dijkstra en Ketelaar ervan uit dat hierin Ortelius' origineel recht-
streekss is nagevolgd. In het bovenstaande is bij de vergelijking niet Scriverius' plattegrond het exemplaar in Guic-
ciardini'ss werk aangehouden (afgedrukt in Dijkstra en Ketelaar, Brittenburg, afb. 1, /ie ook ibidem, 33). 
366 De plattegrond in Batavia Ulustrata in afb. 32 is identiek aan die in 'Naerder venlaringhe van tuit Batavier)'. 
377 De destijds gepubliceerde brief van Humphrey Lhwyd aan Abraham Ortelius over de Brittenburg was ook 
all  door Hadrianusjunius genoemd in diens Batavia. 
388 'Hactenus de Monumentis literatis, quae cantant a se (ut Plautus jocatur) cuja sint' ('Tot /.over voor wat 
betreftt de overblijfselen met teksten, die van zichzelf zingen wat /e zijn, zoals Plautus schertsend opmerkt'): Ba-
taviatavia Ulustrata, eerste paginering, 187; Plautus, Rudens 478. 
399 Zie daarover: Bergvelt en Kistemaker, De wereld binnen handbereik. 
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zess bustes van klassieke filosofen; of deze sculpturen 'van Grieksche Marmer' 
nuu werkelijk antiek waren, is echter maar de vraag."' Belangrijker is dat Scrive-
riuss soms lokaal gevonden Romeinse keizermunten aankocht: 'ick selve hebber 
[namelijkk te Voorburg] Penninghskens gekoft', schreef hij in zijn editie van het 
oudee Goudse kroniekje, 'die my de Boeren met kracht wilden op-strijen, dat van 
Koninghh Eseloor waeren, ende twee opperste blaetges van de Laurier Krans, die 
dee Keysers ghemeenlijck om 't hooft hebben, naemen sy voor ooren: wat dunckt 
uLeeser,, sou men soo niet wel yemandt ooren aen-naejen'.41 Waar het hier ech-
terr om gaat, is dat de vondstberichten in het 'Archief van Bataafse oudheden' 
inn Batavia illustrata door Scriverius voornamelijk bijeen zijn gebracht op basis 
vann literatuurstudie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de bespreking van een aantal hier 
tee lande gevonden Romeinse sleutelringen. De beschrijvingen van deze voor-
werpenn waren door Scriverius ontleend aan Junius' Batavia en aan de beken-
dee catalogus van gesneden edelstenen getiteld Dactyliotheca (Delft, 1601) van 
Abrahamm Gorlaeus (1549-1609), een verzamelaar van antieke gemmen en mun-
tenn in Delft. Tot besluit van zijn bespreking van de sleutelringen merkte Scri-
veriuss op dat er nog meer van dit soort ringen te zien waren 'apud Antiquarios V'J 

Inn dezelfde trant schreef hij over enkele door hem weergegeven Romeinse in-
scripties:: 'Van die soort zijn er nog veel meer in het bezit van Antiquaren; ik zal 
mee ervoor wachten die te beschrijven, omdat ze verminkt zijn en vrijwel van geen 
enkell  nut.'43 Scriverius liet hierbij in het midden of hij de collecties van deze 
antiquarenn nu daadwerkelijk had bezocht, en zo de antieke voorwerpen per-
soonlijkk eens had kunnen bekijken, óf dat hij verwees naar gepubliceerde col-
lectiecatalogi.. Waarschijnlijk is het laatste het geval. We weten dat bijvoorbeeld 
Gorlaeuss zijn verzameling wel degelijk aan geïnteresseerden toonde, aangezien 
Bucheliuss twee bezoeken heeft opgetekend in zijn dagboek.44 Verwacht mag wor-
denn dat Scriverius zijn lezers er wel van op de hoogte gebracht zou hebben, in-
dienn hij de in het 'Archief van Bataafse oudheden' beschreven antiquiteiten uit 
Gorlaeus'' collectie zelf zou hebben gezien. In plaats daarvan vermeldde Scri-
veriuss bij de meeste oudheden steeds de literatuur waarin hij ze had gevonden. 

Vann de meeste inscripties maakte Scriverius echter meer werk: hij raadpleegde 
niett alleen zeer veel epigrafische naslagwerken, maar nam in bepaalde geval-
lenn ook de moeite om het afschrift van een inscriptie te controleren - of voor 
hemm te laten controleren - aan de hand van het originele exemplaar. Veelvul-
digg geraadpleegde publicaties waren uiteraard de thesauri van Janus Gruterus 
enn Martinus Smetius, aangevuld met een groot aantal andere catalogi. Scrive-
riusrius noteerde vergelijkenderwijs de verschillende transcripties en uiteenlopende 
interpretatiess die hij in zijn literatuur had aangetroffen. Bovendien liet hij een 
zeerr belangrijke inscriptie voor zijn eigen 'Archief van Bataafse oudheden' op-

400 Libri appendkiarii, laatste blad. 
411 Het oude Goutsche chwnycxken, 206. Tilmans, Aurrlius, fl.'i-fiS gaat in op de middeleeuwse overlevering om-
trentt koning Ezcloor, die blijkbaar aan een zeer groot publiek bekend was. 
422 Batavia illustrata, eerste paginering, 190. 
433 Batavia illustrata, eerste paginering, 187: 'Ejus generis alia multa penes Antiquaries; quae parcam adscri-
bere,, quod mutila sint, & fere nullius frugis.' 
444 Namelijk in 1595 en 1598: 'Commentarius' II , fol. 204v, 228v. 
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33.33. Twee sleutelringen en een gecombineerde sleutel- en zegelring uit Gorlaeus' collectie, afgebeeld 
inin Batavia illustrata, eerste paginering, 190 en 192. Koninklijke Bibliotheek Den Haag. 

nieuww transcriberen. Het ging om een te Roomburg in de omgeving van Lei-
denn gevonden exemplaar, waaruit kon worden afgeleid dat in de tweede eeuw 
naa Christus de keizers M. Aurelius Antoninus en L. Septimius Severus daar een 
vervallenn wapenhuis van Romeinse hulptroepen - die mogelijk bemand werden 
doorr Bataven - hadden laten herstellen, onder toezicht van een zekere prefect 
mett de naam Caecilius Baeto. Deze inscriptie werd door de humanisten be-
schouwdd als een bewijs temeer voor de vriendschappelijke band tussen Romeinen 
enn Bataven.1" In de zeventiende eeuw stond de inscriptie opgesteld in het huis 
vann de familie Van Wassenaer, en Scriverius wist te melden dat hij niet correct 
wass getranscribeerd in het werk van anderen. 'Wij hebben deze inscriptie', 
schreeff  hij, 'naar de marmersteen zelf laten afschrijven, en we hebben haar hier 
tee goeder trouw laten weergeven, zelfs met behoud van de vorm van de letters, 
waarmeee zij is uitgegrift'.46 De lezing van andere inscripties wist hij soms te ver-
beterenn aan de hand van de thesaurus van Gruterus. Van een tweede inscriptie 
uitt het bezit van de familie Van Wassenaer gaf hij bijvoorbeeld een andere trans-
criptiee dan Junius in zijn Batavia: het deel van deze legioensinscriptie, waarin 
volgenss Scriverius een door het volk van de Baeti bemand cohort werd vermeld, 
hadd Junius getranscribeerd als COH. M TO RU, terwijl Scriverius COH.BAETORU. kon 
ontcijferen.. 'Nostra clariora sunt' ('onze transcriptie is duidelijker'), conclu-
deerdee Scriverius. Dit had hij te danken aan Gruterus' thesaurus, waarin hij in 
dee hoofdstukken over Romeinse oorlogvoering en inheemse volkeren verge-
lijkbaree inscripties had weten op te sporen.17 

Voortss gaf Scriverius de nodige tekst en uitleg bij de door hem opgesomde 
oudheden.. De abbreviaturen en ligaturen in de inscripties legde hij uit, onder 
anderee aan de hand van Gruterus' thesaurus, maar ook met behulp van Varro's 
DeDe vita populi Romani en De lingua Latina.K Tevens probeerde hij de belangrijk-
stee inscripties aan de hand van klassieke geschiedschrijvers zoveel mogelijk in 

455 Zie over het historiografische belang van deze inscriptie Tilmans, Aurelius, 139-140. De naam Baeto bracht 
dee humanisten tot de overtuiging dat deze prefect beslist een Bataaf moest zijn geweest. 
466 Batavia Mostrata, eerste paginering, 182: 'Nos earn ad ipsum marmor describijussimus, curavimusque trie 
bonaa fide exprimi, servata etiam characterum, quibus exarata est, forma'. In Beschrijvinghevan outBatavien, eer-
stee paginering, 15 zou Scriverius ook de maten opgeven van het steenblok waarin deze inscriptie was aangebracht 
(44 voet hoog, 6 voet breed). 
477 Batavia illustrata, eerste paginering, 185; Junius, Batavia, 115. 
488 Batavia illustrata, eerste paginering, 204 (het ging om een uitleg over het Romeinse monetaire systeem). 
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34.34. Bij Monster gevonden Ro-
meinsemeinse mijlpaal, afgebeeld in Ba-
taviaa illustrata, eerste pagine-
ring,ring, 214. Koninklijke Biblio-
theektheek Den Haag. 

ColumellaColumella miliari*, Monafterij referte^ 
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hunn historische context te plaatsen. Bij de beschrijving van een Romeinse mijl -
paal,, die halverwege de zestiende eeuw bij Monster in de buurt van Naaldwijk 
wass gevonden, probeerde Scriverius aan de hand van de zogenaamde Peutin-
gerkaartt - een laat-Romeinse wegenkaart, die door Konrad Celtis was terugge-
vondenn in een Duitse kloosterbibliotheek en in de zestiende eeuw in het bezit 
wass gekomen van Konrad Peutinger49 - de oorspronkelijke locatie van deze weg-
wijzerr te bepalen, maar hij gaf toe dat hij in het duister bleef tasten. Geïnte-
resseerdenn konden de mijlpaal bezoeken in Den Haag, in het huis van burge-
meesterr Persijn, voegde Scriverius toe. Dat plaatselijke edellieden of hoog-
waardigheidsbeklederss grote antiquiteiten in bewaring hielden, was overigens 
eenn vaak voorkomend verschijnsel; in de periode vóór de Reformatie waren het 

499 Smart, De Tabula Peutingmana. Commentaar, 3-4; een eerste, onvolledige editie verscheen pas in 1591 te Ve-
netië;; Plantijn-Moretus gaf in 1598 in Antwerpen de kaart in zijn geheel uit. 
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dee kloosters geweest, die deze taak op zich namen (de bewuste mijlpaal bij-
voorbeeldd bevond zich eerst in het klooster Sion bij Delft). De families Van Was-
senaerr en Persijn konden de oudheden als hun persoonlijk bezit beschouwen, 
wantt de vroegmoderne overheden namen normaal gesproken geen collectie-
vee verantwoordelijkheid voor de bewaring van archeologische overblijfselen/" 

Tenslottee probeerde Scriverius ook van de tekstloze voorwerpen in zijn 'Ar-
chieff  van Bataafse oudheden' de oorspronkelijke functie te achterhalen, aan de 
handd van allerlei klassieke en oudheidkundige literatuur. Hij beschreef bij-
voorbeeldd op basis van een epigram van Martialis de toepassing van een zeke-
ree koperen lamp met een merkwaardige vorm, die ooit onderdeel was geweest 
vann de collectie van Cornelius Nicolaas Aquanus, een goudsmid in Leiden, en 
diee eerder al eens was afgebeeld in Hadrianus Junius' Batavia:'1 Vooral van de 
beschrijvingg van de eerdergenoemde sleutelringen maakte Scriverius veel werk: 
inn een poging om hun originele gebruik te achterhalen citeerde hij onder an-
derenn Tacitus, Plinius en Cicero, een oudheidkundige verhandeling van Justus 
Lipsius,, de Dactyliothecavan Gorlaeus, en ook de Pandecten - Romeinse rechts-
tekstenn - om te laten zien dat alleen de Romeinse senatorenstand het recht had 
eenn gouden ring te dragen. -

Opp basis van zijn filologische en oudheidkundige kennis was Scriverius in staat 
omm kritiek te leveren op het werk van oudere geschiedkundigen, zoals Corne-
liuss Aurelius en Hadrianus Junius; zelfs Gruterus wist hij soms te verbeteren. Re-
gelmatigg keerde in zijn 'Archief van Bataafse oudheden' de opmerking terug 
datt eerdere oudheidkundigen uit onbegrip verschillende inscripties aan elkaar 
haddenn gebreid. Bovendien klopte hun interpretatie vaak niet, liet hij zien. Zo 
legdee hij uit dat een door Aurelius genoemde inscriptie, waarin het bestaan van 
eenn lees- en schrijfschool voor Bataafse jongens zou worden vermeld, bij nadere 
bestuderingg van de teksten van de klassieke auteur Vegetius, die over het Ro-
meinsee krijgsbedrijf had geschreven, een militaire oefenschool bleek te ver-
melden.. Zelfs Gruterus had de finesses hiervan nog niet helemaal door, beweerde 
Scriverius.'™™ Weer een ander kritiekpunt betrof de spelling van de naam van een 
geromaniseerdee inheemse godheid, Hercules Magusanus, de hoofdgod van de 
Bataven.. De aan deze godheid gewijde altaarstenen, die op het eiland Walche-
renn werden gevonden, vermeldden volgens Gruterus de naam Hercules Mar-
cusanus.cusanus. Op grond van allerlei andere lectuur, variërend van de bekende ver-
handelingg over de paradijselijke oertaal van Johannes Goropius Becanus, tot de 
grotee muntencatalogus van de beroemde numismaat Adolphus Occo, was Scri-
veriuss in staat dit met recht te verbeteren in Magusanus.""' 

Watt de tekstloze oudheden betrof, blijk t Scriverius echter vaker zélf op het 

500 Dit was een algemeen Europees patroon; /ie daarover Weiss, The renaissance iliscoven. 
511 Batavia illustrata, eerste paginering, 217-218. Zie over het bewuste lampje Dijkstra en Ketelaar, BnUeril/urg, 
56;; /ie over de collectie van Aquanus, Heesakkers. 'Schatkamers', 98. 
522 Batavia illustrata, eerste paginering, 189-192. Zie ook Dijkstra en Ketelaar, Britlevburg, 56. 
533 Batavia illustrata, 220-225; Tilmans. Aurelius, 140. 
544 Tilmans, Aurelius, 227-229. Zie over Johannes Goropius Becanus: Eco, The search, 95-103; over Adolphus Occo 
(1524-1606)) en zijn Imperatorum Romanorwn numismala ('Munten van Romeinse keizers'. Antwerpen 1579): Schnap-
per,, l.e géarit, 161; over Hercules Magusanus: Roymans en Derks, De tempel van Empel. 
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35.35. Lampje uit de collectie, van \ . . . 
Aquanus,Aquanus, afgebeeld in Batavia JOtCeTfM fptymjXM, 'BiOtttéloburgi WVenS*, 
illustrata,, eerste paginering, 
217. 217. 

verkeerdee pad te zijn geleid. Het lampje uit de collectie van Aquanus bijvoor-
beeld,, dat hij aan de hand van Martialis illustreerde, was waarschijnlijk niet an-
tiekk maar middeleeuws." En onder de door Scriverius besproken sleutelringen 
bevondd zich wel tenminste één echt Romeins exemplaar, maar de authentici-
teitt van een gecombineerde sleutel- en zegelring, die hij in Gorlaeus' collec-
tiecataloguss had aangetroffen en die hij in zijn eigen 'Archief van Bataafse oud-
heden'' uitgebreid beschreef, was in feite uiterst dubieus."" In dit verband is het 
interessantt dat Buchelius, die de Delftse verzameling persoonlijk heeft bezocht, 
Gorlaeuss in 1598 in zijn dagboek een 'aartsvervalser van de heilige Oudheid' 
hadd genoemd. Hij had bemerkt dat deze verzamelaar zijn originele Romeinse 
gemmenn liet vatten in nieuw gemaakte ringen, die hij voor antiek liet doorgaan; 
zelfss in zijn Dactyliotheca deed Gorlaeus het voorkomen alsof zijn ringen au-
thentiekk Romeins waren. Ook in Gorlaeus' muntencollectie zaten vervalsingen, 
schreeff  Buchelius.57 Dankzij zijn regelmatige bezoeken aan collecties, in de Ne-
derlandenn en in het buitenland, had Buchelius een zekere oudheidkundige ex-
pertisee op dit gebied weten te ontwikkelen. Scriverius, die de collectie van Gor-
laeuss waarschijnlijk beschreef op basis van literatuurstudie in plaats van per-
soonlijkee bezichtiging, zal het zonder een dergelijke rijke 'veldwerkervaring' heb-
benn gesteld. 

Ditt nam niet weg dat Scriverius met zijn 'Archief van Bataafse oudheden' in 
dee Batavia illustrata een gezaghebbende reputatie verwierf op het gebied van 
dee in de Nederlanden gevonden Bataafs-Romeinse oudheden. Deze reputatie 
bleeff  hij zijn leven lang behouden. In 1647 was het Scriverius die door Constantijn 
Huygenss uit naam van stadhouder Frederik Hendrik werd geraadpleegd over 
dee spectaculaire vondst in dat jaar, aan het strand van Domburg, van een aan-
tall  antieke altaren, gewijd aan de tot dan toe geheel onbekende godin Neha-

555 Dijkstra en Ketelaar, Brittenburg, 56. 
566 Ibidem; aangaande de bewuste sleutel- annex zegelring merken de auteurs op dat ze geen vergelijkbare 
exemplarenn hebben kunnen vinden in literatuur of andere verzamelingen. Zie ook Groffen, 'Antiquiteiten', 
88,, over de beschuldiging van de oudheidkundige Joachim van Oudaen, dat Gorlaeus ook antieke munten na-
maakte. . 
577 'Commentarius' II , fol. 228v: 'Summits [...] antiquitatis sacrosanctae falsaiïus'. Nog in 1639 waarschuwde 
hijj  Pontanus tegen Gorlaeus' bedrog: Buchelius aan Pontanus, 10-4-1639. 
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lennia.'**  Huygens deed een beroep op Scriverius' deskundig oordeel namens 
dee stadhouder, aangezien de altaren op het domein van Zijne Hoogheid waren 
gevonden.. Hij vroeg Scriverius om een identificatie van deze inheemse godin 
enn om uitleg van de Latijnse inscripties op de stenen. Bij zijn brief voegde hij 
enigee tekeningen van de altaren toe/" Ook Hendrik Bruno, de privédocent van 
Huygens'' kinderen, schreef Scriverius op verzoek van Huygens een brief om hem 
nógg eens aan te sporen spoedig zijn interpretatie naar voren te brengen, en graag 
niett zo traag als destijds met de Martialiseditie. Bruno adresseerde zijn schrij-
venn aan 'de onovertroffen polyhistor Petrus Scriverius', en noemde de Leidse 
geleerdee vleiend de enige nog levende 'opzichter en schatmeester van de hele 
Nederlandsee Oudheid'.'*' Of Scriverius gereageerd heeft, weten we niet. Wel ver-
scheenn nog in het jaar van de vondst een serie boekjes over de godin Nehalennia 
vann Marcus Zuërius Boxhorn, te beginnen met Bediedinge van de tot noch toe on-
bekendebekende afgodinne Nehalennia, opgedragen aan de prinses van Oranje, gevolgd door 
VraagenVraagen voorghestelt ende opghedraegen aan de Heer Marcus Zuerius van Boxhorn over 
DeDe Bediedinge en Antwoord van Marcus Zuerius van Boxhorn.M Uit deze werkjes blijkt 
echterr niet dat Scriverius een rol gespeeld zou hebben bij de totstandkoming 
vann Boxhorns teksten. De boekjes handelden over de etymologische verklaring 
vann de naam Nehalennia, hetgeen werd aangegrepen voor een uiteenzetting 
overr de herkomst van de Griekse, Latijnse en Germaanse talen uit de zoge-
naamdee Scytische oertaal van Europa. Dit was een specialisme van Boxhorn zelf.62 

Vriendenn en broeders van het Romeinse rij k 

Ondankss het feit dat Scriverius zich opwierp als de meest kritische onderzoe-
kerr van de Bataafse voorgeschiedenis, en ondanks zijn enorme vertrouwdheid 
mett de schriftelijke en archeologische bronnen voor deze geschiedenis, blijkt 
dee voorstelling van de Bataventijd in zijn oudheidkundige publicaties in grote 
lijnenn overeen te komen met het beeld van Batavia, zoals dat door vele andere 
zeventiende-eeuwsee humanisten werd gekoesterd. Om te beginnen pochte Scri-
veriuss graag op het Bataafse verleden van zijn gewest Holland, evenals zoveel 
anderee Hollandse auteurs. Dit blijkt duidelijk uit de titels die hij zijn Neder-
landstaligee publicaties meegaf, Oudt Batavien nu ghenaemt Holland uit 1606 en 
'Naerderr verclaringe van out Batavien nu ghenaemt Hollandt' uit 1612. Ook 
dee opdracht aan de 'Staten van Batavia' in de drtikproef van zijn Batavia illu-

588 Huygens aan Scriverius, 15-2-1647. Zie «ver de altaren Bijvanck, l.xcerpta Romana II . 21-22; Hondius-Cro-
ne.. The temple of Xehalennia; en de tentoonstellingscatalogus Deae Sehalenniae. 
599 Ingebonden in 'Verzameling brieven, aantekeningen en platen, toebehorend aan P. Scriverius' (Konink-
lijk ee Bibliotheek te Den Haag, ms. 130  9), fol. 4r en 8r-23r. De door Scriverius ontvangen tekeningen van de 
altarenn lagen ten grondslag aan de gravures in een uitgave uit 1647 van Danckers, AfbeelAïnge van de over oude 
rariteyten.rariteyten. Scriverius komt niet ter sprake in de opdracht van Danckers aan de Staten van Zeeland. 
600 Bruno aan Scriverius, 23-2-1647: 'Petro Scriverio polyhistori incomparabili' en 'antiquitatis omnis praefectus 
Belgicae,, tam promus condus'. Ook eerder was Scriverius al eens geraadpleegd over nieuw gevonden Romeinse 
inscripties:: Bannius aan Scriverius, 9-2-1641. 
611 Boxhorn, Hediedirige (deze uitgave bevat tevens Boxhorns Vraagen). 
622 Dekker, '"The light under the bushel"', 210-213. 
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stratastrata - nadien veranderd in 'Staten van Holland en West-Friesland' - laat dit 
zien."""  Nu wilde Scriverius niet beweren dat Batavia uitsluitend op het grond-
gebiedd van het latere Holland had gelegen. In de genoemde publicaties stelde 
hijj  vast dat de Bataven op een zeker moment de hele landstrook van de Noord-
zeekustt tot aan Nijmegen hadden bewoond.M Maar de Bataven hadden zich vol-
genss hem wél, dadelijk nadat ze uit Germanië waren geweken en de Rijn wa-
renn overgestoken, 'omtrent de Rijn bij de Zee' gevestigd; daar stichtten ze ne-
derzettingenn als Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn.M Uit deze opmerking 
kunnenn we opmaken dat het oudste Batavia volgens Scriverius dus toch in Hol-
landd had gelegen, en wel in de omgeving van zijn woonplaats Leiden. 

Ookk met betrekking tot de vraag, op welk tijdstip de Bataven nu precies naar 
dee Lage Landen waren gekomen, sloot Scriverius aan bij een bekend thema in 
dee humanistische geschiedschrijving. Zijn veronderstelling luidde dat de Bataafse 
bewoningg van het Nederlandse rivierengebied al dateerde uit de periode vóór 
dee komst van de Romeinen naar deze streken onder aanvoering van Julius Cae-
sar;; hetzelfde was honderd jaar eerder al beweerd door Cornelius Aurelius, en 
zouu in 1610 door Hugo de Groot naar voren worden gebracht in zijn Liber de 
AntiquitateAntiquitate Reipublicae Batavicae.*6 Zo maakte Scriverius de Bataafse voorge-
schiedeniss zelfs weer wat ouder dan iemand als Hadrian us Junius had voorge-
staan.. Junius had in zijn Batavia namelijk geopperd dat de Bataven pas tijdens 
dee regering van Nero (54-68 n.Chr.), ten gevolge van een in Tacitus' Annates be-
schrevenn conflict met een naburige stam, uit Germanië waren weggetrokken en 
zichh naar het Nederlandse rivierengebied hadden begeven.67 Scriverius vestig-
dee echter de aandacht op het gegeven dat Caesar in Commentarii de bello Gallico 
-- de beschrijving van zijn veldtochten in Gallië (51 v.Chr.) - de aanwezigheid 
vann 'Rijnsche Batavieren' had vastgesteld. Dat de bewuste passage in Caesars tekst 
eenn latere, waarschijnlijk humanistische interpolatie betrof, realiseerde Scriverius 
zichh niet.'iH Volgens hem bewees deze passage dat de Bataven zich reeds op een 
zekerr moment vóór Caesars veldtochten hadden neergezet in het land van Rijn, 
Waall  en Maas, dat tot hun komst nog een 'wilt, woest, ende onbewoondt Land-
douwe'' zou zijn geweest.'" De 'Batavi [...] zijn ouder alsmen tot noch toe gemeent 
heeft',, luidde dan ook zijn conclusie.7" 

Voortss meende Scriverius, evenals vele andere geleerden in zijn tijd, dat de 

633 Zie daarover hoofdstuk 3, p. 129. 
644 Hetzelfde blijk t uit de titel van zijn 'Archief van Bataafse oudheden [...] in Holland, Zeeland en Gelders 
Nijmegen'' tri de Batavia illustrata. 
655 (huil Batavien nu ghenaemt Holland, 10-11; Beschrijvinghevan out Batavier), eerste paginering, 5-fi. De naam 'Kat-
wijk '' zou volgens Scriverius herinneren aan de voonaderen van de Bataven, de Germaanse stam der Chatti (of 
Katten);; de toevoeging 'wijk' moest worden uitgelegd als wijkplaats, en verwijzen naar het feit dat de Bataven/Chatti 
uill  Germanië 'de wijck hebben moeten nemen': Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 6. 
666 Tilmans, Aurelius, 137-138, 145-149 (over het 'arcadische' Batavia vóór de komst van Julius Caesar); Gro-
tius,, Liber, 1 7. 

677 Junius' referentie betrof Tacitus, Annates XIII.57, waarin sprake is van een conflict tussen de Chatti en de 

Hermunduri. . 
688 Bijvanck, Excerpta Romana I, 4fi; de passage betreft Caesar, Commentarii de bello (inlliro  IV, 10,2. Eerder stelde 
Corneliuss Aurelius dezelfde passage centraal in zijn verhandeling over Batavia: Tilmans, Aurelius, 137-138. 
699 (hult Batavien nu ghenaemt Holland, 7; ook in Besrhrijvirtghe van out Batavien, eerste paginering, 3. 
700 Oudl Batavien nu ghenaemt Holland, 9: Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 4-6 (citaat op p. 6). 
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vann oorsprong nomadische en in hoeven of, 's winters, in holen levende Bata-
ven,711 stedenbouwers waren geworden nadat ze de Rijn waren overgestoken en 
eenn meer beschaafde levenswijze hadden ontwikkeld onder invloed van een zach-
terr klimaat en een betere bodemgesteldheid. Dit was een algemene overtuiging 
inn de zestiende en zeventiende eeuw. Scriverius voerde aan dat de Bataven be-
halvee nederzettingen als Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn, ook echte ste-
denn hadden gesticht, namelijk Nijmegen ofwel Noviomagum - dat was de door 
Tacituss in zijn Historiae vermelde 'stad der Bataven1 ('oppidum Batavorum) -
enn Leiden ofwel 'Lugdunum Batavorum ,72 Leiden werd in de zestiende en ze-
ventiendee eeuw geïdentificeerd met de antieke plaats Lugdunum, die bij de mon-
dingg van de Rijn werd gesitueerd op de eerdergenoemde, laat-Romeinse Peu-
tingerkaartt en in twee andere antieke bronnen: het Itinerarium Antoninianum 
(eenn eind derde-eeuwse beschrijving van het Romeinse wegennet) en een Grieks 
geografischh werk uit de tweede eeuw van de Alexandrijn Ptolemaeus. Deze laat-
stee vermeldde zelfs als bijvoegsel Batavorum, daarmee veel humanisten aanlei-
dingg gevend tot de gedachte dat het antieke Lugdunum door de inheemse Ba-
tavenn was gesticht.7S 

Naastt deze Bataafse steden signaleerde Scriverius ook een serie Romeinse le-
gerkampenn in de Lage Landen. In Oudt Batavien nughenaemt Holland'uit 1606 
somdee hij alle hem bekende Romeinse 'sterckten, sloten, ende casteden' langs 
dee Oude Rijn op. Etymologische argumenten speelden een opvallende rol, want 
hett ging steeds om versterkingen die later 'burgen' zouden worden genoemd: 
dee Leidse burcht, Roomburg, Rijnsèwrg, Valkenèwr^en de Brittenèwrg-.71 In de Be-
schrijvingheschrijvinghe van out Batavien uit 1612 kon Scriverius op basis van archeologische 
gegevenss daaraan ook nog Alphen aan den Rijn en Voorburg toevoegen - even-
alss het Utrechtse Wilten£mg-en Loenersloot (een 'slot' in plaats van een 'burg')." 
Hijj  sloot deze opsomming af met de constatering: ' [I ] ck houde mijn genoech 
versekertt dat de Romeynen hier langh gedomineert hebben.'7f1 We dienen hier-
bijj  wel te bedenken dat Scriverius in Oudt Batavien nu ghenaemt Holland ook op-
merktee dat de door hem vermelde 'sterckten, sloten, ende casteelen' langs de 

711 Tacitus, Germania 16. 

722 Scriverius schreef over de/e plaatsen in Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 29-30, 38-40; Beschrijvinghe. van 
outout Batavier), eerste paginering, 47-48. Zie over Nijmegen ook de opmerkingen in de noten bij Grotius / iber 
111,113.. ' ' 

733 Tegenwoordig gaan archeologen er vanuit dat de verzonken ruïne voor de kust van Katwijk (de Britten-
burg)) misschien het Lugdunum uit deze Romeinse bronnen was. Er bestaat in ieder geval beslist geen verband 
tussenn Lugdunum en Leiden, waar nauwelijks archeologische overblijfselen uit de Romeinse tijd worden ge-
vondenn (Van Doc.kum en Van Ginkel, Romeins Nederland). Zie over de klassieke bronnen Bijvanck, Excerpta Ro-
mana\,mana\, 311-312 (Ptolemaeus: 'Batauoon Loukodeinon'), 53(5-537 (Itinerarium: 'Lugduno'), 543-545 (Peutin-
geii  kaart: 'Lugduno'); zie ook Stuart, De Tabula Peuiingeriana. Commentaar, 16. 
744 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 13. 

755 Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 12-13, 22-23, 29. Volgens de meest recente inzichten heeft 
bijj  Roomburg inderdaad een Romeinse versterking gelegen, die misschien Matilone heette; Wiltenburg zal door 
Scriveriuss wel zijn geïdentificeerd met de grote archeologische vindplaats bij Vechten, waar eveneens een Ro-
meinsee versterking lag. Te Voorburg situeren archeologen tegenwoordig de garnizoensplaats Forum Hadriani 
enn bij Valkenburg het Praetoriuni Agrippinae. Rijnsburg, Loenersloot en de Leidse burcht worden tegenwoordig 
niett in verband gebracht met een Romeins verleden. Zie Stuart, De Tabula Peutingenana. Commentaar, Van Doe-
kumm en Van Ginkel, Romeins Nederland, 

766 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 22-23; zie ook Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 29. 
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Oudee Rijn 'onghetwiiffelt bij de Romeynen ghesticht ziin, teghen den overval 
derr Heydenen ende ander Zee-Rovers'.77 Uit zijn lange en niet altijd even dui-
delijkk te volgen verhaal over de geschiedenis van de Leidse burcht kan worden 
opgemaaktt dat deze burcht volgens hem in de Romeinse tijd was gebotiwd als 
eenn controleposten tolhuis voor de Rijnvaart. De bescherming van de Rijnvaart 
zouu nadien zijn overgedragen op de heren van Wassenaer, de Leidse burggra-
ven,, die hij beschouwde als de afstammelingen van het door de Bataven geko-
zenn koningshuis waartoe Claudius Civili s had behoord.7*  Scriverius beschouw-
dee de Leidse burcht met andere woorden niet werkelijk als een legerkamp waar 
dee Romeinse rijksgrens werd beschermd tegen invallen van over de Rijn of van-
uitt het rijk zelf. Waarschijnlijk interpreteerde hij ook de andere Romeinse 'sterck-
ten,, sloten, ende casteelen' vooral als verdedigings- en tolplaatsen langs de be-
langrijkstee waterweg in de Lage Landen. Zes jaar later, in zijn Beschrijvinghe van 
outout Batavien uit 1612, zou Scriverius zijn formulering echter herzien: 'de Burch 
inn de Stadt' (dat was de Leidse burcht), Roomburg, Rijnsburg, Valkenburg en 
anderee burchten waren 'onghetwijfeltby den Romeynen ghesticht', schreef hij 
nu,, 'teghen den aenval ende oploop der Heydenen ende andere vyanden'.79 De 
bijj  deze plaatsen gevonden Romeinse munten dateerden op zijn vroegst uit de 
tijdd van Nero, noteerde hij.N" Misschien veronderstelde hij dat de burchten pas 
warenn opgericht in de keizertijd, maar over de omstandigheden van de stich-
tingenn liet hij zich verder niet uit. 

Uitt het vervolg van Scriverius' relaas in zijn publicaties uit 1606 en 1612 wordt 
duidelijkk dat hij onderscheid maakte tussen de Leidse burcht en de stad Lei-
den.. Op de vroegste geschiedenis van deze stad ging hij uitvoerig in. 'Soo veel 
aengaett de oorsprongh der Stad is niet minder onseker als die eerste stichtin-
gee van de Burch', gaf hij onmiddellijk toe. Toch liet hij daar op volgen dat hij 
hett niet kon nalaten om 'miins herten gront te openbaren' over het feit dat naar 
zijnn mening 'Leyden niet alleen de voornaemste maer ooc de oudste stad van 
Holland'' was.s' Dankzij zijn Bataafse verleden was Leiden veel ouder dan mid-
deleeuwsee Hollandse steden als Vlaardingen, Dordrecht en Haarlem, schreef 
hij ,, ook al namen deze plaatsen in de Hollandse Statenvergadering een aan-
zienlijkerr rang in en konden ze zich beroepen op de oudste oorkonden om hun 
stadsrechtenn te bewijzen.s-

Scriveriuss wees zijn lezers op enkele archeologische vondsten uit de nabije 
omgevingg van Leiden, die volgens hem bewijzen temeer leverden voor de Ba-
taafsee oorsprong van zijn woonplaats. Al aan het begin van de zestiende eeuw 
warenn er immers stenen met Romeinse inscripties gevonden te Roomburg, vlak-
bijj  Leiden; één van deze stenen droeg de eerdergenoemde inscriptie over het 

777 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 13. 
788 Oudt Batavien n u ghenaemt Holland, 12-13, 23-28. 
799 Beschrijvinghe van out Batavien, vt-rsic paginering, 12-13. 
800 Beschrijvinghe van out Batavien. eerste paginering, 29-30. 
811 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 28, 38; herhaald in Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 33 e.v. 
822 Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 40: 'dat Leyden veel ouder is magh men sekerlick bespeuren uyt 
t'glieenn wij daer of boven nvt Ptolomaeo ende t'Roomsrhe Reys-boeck verhaelt hebben'. Herhaald in Beschrij-
vinghevinghe van out Batavien, eerste paginering, 33 e.v. 
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inn de tweede eeuw door de Romeinse keizers bevolen herstel van een wapen-
huiss voor Bataafse hulptroepen. Daarbij zou destijds nog een andere inscriptie 
zijnn aangetroffen, die tegenwoordig echter als een vervalsing wordt beschouwd. 
Laatstgenoemdee inscriptie was voor het eerst vermeld in Cornelius Aurelius' 
handgeschrevenn chorografie 'Defensorium' en voor het eerst gepubliceerd in 
Gerardd Geldenhouwers Historici Batavica uit 1530.K< De tekst van de inscriptie 
luiddee 'Volk der Bataven, vrienden en broeders van het Romeinse rijk' : 

GENS S 
BATAVORL'M M 

AA MI Cl KI FRATRKS 

ROMANII  IMPKRII"4 

Dezee inscriptie werd door zestiende- en zeventiende-eeuwse humanisten over 
hett algemeen voor echt aangezien; men beschouwde haar als een duidelijk be-
wijss voor de uitzonderlijke positie van de Bataven binnen het Romeinse rijk. Aan-
gezienn Aurelius de inscriptie als eerste heeft vermeld, is het mogelijk dat deze 
geschiedschrijverr de inscriptie zelfheeft gefingeerd/" Aurelius begreep in ie-
derr geval als geen ander het grote belang van archeologische bewijzen voor zijn 
stellingg dat het oude Batavia in Zuid-Holland had gelegen; hij besteedde in zijn 
'Defensorium'' en in zijn Divisiekroniek veel aandacht aan antieke inscripties en 
anderee oudheden.Nf ' In de vroege zestiende eeuw werden in de omgeving van 
Leidenn inderdaad authentieke Romeinse inscripties gevonden, waarvan Aure-
liuss er tenminste één in het vrouwenklooster van Roomburg persoonlijk heeft 
kunnenn bezichtigen, zoals hij zelf vertelde."7 De inhoud van dergelijke inscrip-
ties,, bijvoorbeeld van die over de door de Romeinse keizers opgedragen res-
tauratiee van een wapenhuis voor hulptroepen, versterkte het vermoeden van de 
zestiende-eeuwsee humanisten omtrent het vriendschappelijke bondgenootschap 
tussenn Bataven en Romeinen en over het herstel van dit verbond met Rome na 
dee Bataafse opstand. Voor dit vermoeden hadden de humanisten in de teksten 
vann Tacitus al de nodige aanwijzingen kunnen vinden. Aurelius wekte in zijn 'De-
fensorium'' de indruk dat de inscriptie ("wens Batavorum amici et fratres Romani Im-

833 Tilmans. Aurelius, 87, 139-142; (ieldenhouwer, Ilistoria liafavica, 4r (in Geldenhouwer, Gerard Gelds»houwer 
vanvan Nijmegen, op p. 62-63). 
844 Zo gaf Scriverius haar weer in zijn Ratavia illustmta, eerste paginering, 194, naar het voorheeld van Aure-
lius'' 'Defcnsiorum'. De inscriptie wordt besproken in Bijvanck, Excrrf/tci Romuna II , 9-10 en nr. 335. Het Rijks-
museumm van Oudheden te Leiden verwierf in 1743 een baksteen niet de inscriptie '(,t.\s BATAVOKI' M AMICJ LT 
FRATRKSS R( >M IMP* (RMO, Foto-archief, PB 3; met dank aan dr. Leo Verhart. Zie ook Dijkstra en Ketelaar, Britten-
burg,burg, 56). Het moet hier echter om een latere 'duplicaat-vervalsing' gaan: Scriverius merkte in 1609 op dat de 
doorr Aurelius vermelde inscriptie was 'verdwenen'; waarschijnlijk is er nooit sprake geweest van een vervalsing 
uitgevoerdd in steen, en was er alleen de vermelding in Aurelius' tekst. 
855 Tilmans, Aurelius, 139. 
866 Ibidem, 87, 139-142. Zie ook Grafton. Forgers and critics en Defenders of the text, 76-103, over het gegeven dat 
(voorall  succesvolle) vervalsingen doorgaans juist door deskundigen (zoals Aurelius kan worden aangemerkt) 
wordenn vervaardigd. 
877 Tilmans, Aurelius, 139, n.40. Het gaat om de nrs. 332, 333, 334, 335 en 336 in Bijvanck, Excerpta Roman a II . 
Inn zijn Divisiekroniek gaf Aurelius overigens géén transcriptie van de/e en andere bij Roomburg gevonden in-
scriptiess 'diemen nauwelick ghelesen en can', wellicht omdat hij geen Latijn wilde gebruiken: Aurelius, Die cro-
nyckenycke van Holland! '/selandt ende Vrieslant, fol. XClv. 
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periiperii in dezelfde steen was aangebracht als die met de - authentieke - inscrip-
tiee over het wapenhuis. Hij kan zijn bericht hebben gebaseerd op andermans 
informatie,, maar het is ook mogelijk dat hij zelfde door de inscriptie over het 
wapenhuiss gewekte suggestie - namelijk dat de Bataven bijzonder werden be-
voorrechtt door de Romeinen - niet alleen in gedachten, maar ook in geschrifte 
heeftt aangevuld, door een gefingeerde tekst op te nemen in zijn 'Defensorium'.m 

Omdatt Scriverius, zoals de meesten van zijn tijdgenoten, geen vraagtekens 
plaatstee bij het vermeende vrijwillig e en vriendschappelijke karakter van de band 
tussenn Bataven en Romeinen, was er voor hem geen aanleiding om de gefin-
geerdee inscriptie verdacht te vinden. Hoe hij het bijzondere Romeins-Bataafse 
bondgenootschapp verzoende met de wetenschap dat er Romeinse legerkampen 
langss de Rijn hadden gelegen, wordt enigszins duidelijk uit zijn bespreking, in 
zijnn 'Archief van Bataafse oudheden' in de Batavia illustrata, van enkele bij Nij-
megenn aangetroffen inscripties. Hier stelde Scriverius dat vele inscripties ge-
tuigdenn van de dienst van Bataafse voetsoldaten en ruiters in de Romeinse le-
gioenenn - hun Germaanse strijdlust maakte hen daartoe nu eenmaal zeer ge-
schiktt - en van de Romeinse waardering daarvoor. Zelfs zou het bij Nijmegen 
gelegerdee tiende legioen bijgenaamd Gemina (het 'Dubbele Legioen'), bekend 
uitt Tacitus' Historiae, volgens hem wellicht niet zozeer uit Romeinse legionairs, 
maarr grotendeels uit Bataafse recruten hebben bestaan, aangezien 'dat tiende 
legioen,, ofwel omdat het zijn kamp had in het gebied der Bataven, of misschien 
omdatt een groot deel uit Bataven was gelicht, ook de bijnaam Batava kreeg'.*1' 
Dezee bijnaam bleek namelijk uit de gehavende inscriptie iJiaiON/s.x.BATAVORUM 
inn Gruterus' thesaurus, aldus Scriverius. Hij betreurde het dat de steen met deze 
inscriptiee niet ongeschonden was overgeleverd: 'Deze zou ongetwijfeld licht heb-
benn geworpen op onze Bataafse geschiedenis.'90 

Scriveriuss nam de inscriptie Gens Batavorum amici etfratres Rornani Imperii op 
inn zijn 'Archief van Bataafse oudheden'. Hij presenteerde haar samen met een 
anderr exemplaar, met een overeenkomstige inhoud en vindplaats. Daarbij op-
perdee hij dat de door Aureliusen Geldenhouwer vermelde inscriptie misschien 
slechtss een fragment van een vergelijkbare, veel langere inscriptie had betrof-
fen.. Hij had namelijk in de thesauri van onder anderen Martinus Smetius en 
Januss Gruterus een transcriptie aangetroffen van de volgende inscriptie, die vol-
genss Gruterus ooit zou zijn gevonden in Roomburg: 

888 Zie ook Waterbolk, 'Humanisten en Middeleeuwen', 42: in overweging kan worden genomen dat in dit 
soortt gevallen de vervalser zijn optreden mogelijk niet eens best bouwde als 'falsificatie', maar als 'restauratie'. 
Ziee ook Guenée, Histuire, 95-97: historiografische vervalsingen kunnen soms worden beschouwd als een voort-
vloeisell  van de praktijk van het aanbrengen van tekstverbeteringen in originele oude handschriften. Overigens 
beschrijftt Guenée dit als een middeleeuwse praktijk, maar het emenderen in de tekstoverlevering zelf gebeur-
dee ook tijdens de Renaissance: Janus Dousa bracht bijvoorbeeld stilistische verbeteringen aan in zijn perkamenten 
handschriftt van het Ghronicon Egtnundanum. fol. 27v. Scriverius had kritiek op de/e praktijk (/.ie daarover hoofd-
stukk 6, p. 253-255). 
899 Batavia illustrata, eerste paginering, 20b: 'quod legio ili a Decima, sive quod in Batavis stativa haberet, aut 
fortee quod magnam partem e Batavis esset conscripta, etiam HATAVA cognominata sit'. 
900 Batavia illustrata, eerste paginering, 206: 'Faceret proculdubio illustnindae Batavicae nostrae.' 
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Voorr dit exemp laar geldt dat het begin tegenwoord ig wél als au thent iek wordt 
beschouwd,, maar de laatste regels met de vermeld ing fralres et amici P.R. ( 'broe-
derss en vr ienden van het Romeinse volk') in terpreteert men als een toegevoegd 
falsum.'22 Ui t de Batavia illustrata blijk t dat Scriverius nogal verguld was met het 
gegevenn dat deze bi jzondere inscript ies vlakbij zijn woonplaats Le iden zouden 
zijnn aangetrof fen. In zijn opdracht aan de Hol landse Staten in dit boek stak Scri-
veriuss aan de h a nd van deze bodemvonds ten nameli jk de lof t rompet over de 
inwonerss van het ant ieke Leiden: 'Bravo voor deze h e l d e n m o ed [i n de strijd 
tegenn de Rome inen ], mijn stadsgenoten, over wie zelfs de zwijgende stenen spre-
kenn als broeders en vrienden van het Romeinse volk\'M In zijn 'Archief van Bataafse 
o u d h e d e n'' b e n a d r u k te hij nog eens dat de meest bekende inscriptie Gens Ba-
tavorumtavorum amici et fratres Romani Imperii samen met de inscript ie over het wapen-
huiss op het akker land van Roomburg aan het l icht was gekomen, en n iet bij de 
watt verder van Le iden gelegen Br i t tenburg, zoals o n d er a n d e r en Hadr ianus Ju-
niuss had beweerd.*'1 Twee t i jdgenoten van de vondst, Aurel ius en Ge ldenhou-
wer,, ge tu igden immers dat deze inscriptie te Roomburg was opgeploegd: 'Wie 
iss er zo 'n Pyrrhonius, dat hij daaraan nog zou twijfelen?"'5 

Hett was duidel i jk dat Scriverius ook niet twijfelde aan de echtheid van de in-
scripties,, terwijl enkele omstandigheden hem wellicht toch hadden kunnen alar-
meren.. Ten eerste was de inscriptie Gens Batavorum amici et fratres Romani Impe-
riirii  niet terug te v inden op de steen met de inscriptie over het wapenhuis, die Scri-
veriuss bij de Van Wassenaers opnieuw liet t ranscriberen, of op wat voor steen dan 
ook.. Scriverius n am de transcriptie over uit de teksten van Aurel ius en Gelden-
houwer,, en no tee rde daarbij dat de inscriptie naar zijn eigen men ing oor-
spronkeli jkk op een apar te steen moest hebben gestaan, die in zijn tij d inmiddels 
wass verdwenen.1" ' O ok over de tweede, langere inscriptie moest Scriverius mee-

911 Batavia illustrata, eerste paginating, 19.5. 
922 liijvanck. Exrerpta liomana II . nr. 407. 
933 Batavia illustrata, (*)3v: 'Macti hac virtuu' mei municipes; quos muta etiam saxa fratres & aimcos I'opuli 
Romanii  loquiuitur'. 
944 In Oudt Batavien nu ghenaemt Holland, 14-15. had Scriverius overigens nog de dooi Hadrianus Junius ver-
meldee vindplaats aangehouden. Hij verbeterde dit in Batavia illustrata, eerste paginering, 182-183. 193-196. en 
inn Brstfirijviitghr rmn ovt Batavieti, eerste paginering, 31-32. 
955 Batavia illustrata, eerste paginering, 195: 'Quis Pyrrhonius ille, qui adhuc dubitet?'. Een 'Pvrrhonius' was 
eenn aanhanger van de Griekse filosoof en scepticus Pyrrlio. Later - vanaf de tweede helft van de zeventiende 
eeuww - zou de term regelmatig worden gebezigd ter aanduiding van de aanhangers van het 'historisch scepti-
cisme'' jegens de betrouwbaarheid van de geschiedschrijving (zie daarover hoofdstuk I, p. 55-57). 
966 Batavia illustrata, eerste paginering. 194: 'archetypum periit'. Ook was er het feit dat de belangrijkste in-
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delenn dat men haar niet meer kon bezichtigen, omdat zij volgens hem op een 
zekerr moment was ontvreemd uit de Gravenzaal van de abdij van Egmond.97 Ten 
tweedee had het ontbreken van in de Oudheid gangbare epigrafische afkortin-
genn in beide inscripties argwaan kunnen wekken bij iemand als Scriverius, die 
sindss zijn assistentie bij de samenstelling van Gruterus' thesaurus een enorme 
epigrafischee bronnenkennis had weten op te bouwen en ook zeer goed op de 
hoogtee was van het systeem van klassieke abbreviaturen en ligaturen.98 En de ver-
meldingg Romani Imperii in de door Aurelius opgetekende inscriptie was eigen-
lij kk verdacht: authentieke inscripties vermeldden namelijk Rom[ani] Pop[uli] (of 
Popluli]Popluli]  Romfani]): het Romeinse volk in plaats van het Romeinse rijk." In de op-
drachtt aan de Staten in Batavia illustrata lijk t Scriverius dit laatste probleem in 
feitee stilzwijgend te hebben onderkend, door de alternatieve inscriptie, waarin 
Pfopuli]Pfopuli] R[omani] werd vermeld, te citeren. In de nieuwe uitgave van Scriverius' 
BataviaBatavia illustrata uit 1611 zouden beide inscripties nog eens zeer groot worden 
afdruktt op de versozijde van het titelblad.100 Eerder is al opgemerkt dat de gefin-
geerdee inscripties voor Scriverius boven alle twijfel verheven waren, omdat de 
daarinn tot uitdrukking gebrachte bijzondere relatie van de Bataven met Rome 
voorr hem een vast gegeven vormde. Ook Scriverius' methode, die voornamelijk 
bestondd uit literatuuronderzoek, zal hier een rol hebben gespeeld: hij verliet zich 
immerss wel vaker geheel op vermeldingen in teksten, zoals we bijvoorbeeld in 
hett geval van Gorlaeus' sleutelringen hebben gezien. 

Dee Oudheid van de Republiek 

Scriverius,, die zich goed kon vinden in de algemeen heersende opvattingen over 
hett vriendschappelijke karakter van het bondgenootschap tussen de Bataven 
enn de Romeinen, deelde ook het door de grote meerderheid van de zestiende-
enn zeventiende-eeuwse Hollandse geschiedkundigen aangehouden standpunt 
overr de regeringswij ze van de Bataven. Dit standpunt kwam erop neer, zoals we 
hebbenn gezien, dat Batavia steeds op aristocratische wijze was bestuurd door een 
'standenvergadering',, die desgewenst telgen uit adellijke of zelfs koninklijke ge-
slachten,, zoals Claudius Civilis, voor bepaalde tijd kon aanstellen als legeraan-
voerders.. De mening van Scriverius over deze voorstelling van zaken komt het 
duidelijkstt naar voren uit het oudheidkundige notenapparaat dat hij in 1630 

scriptieverzamelaarr uit de vroege zestiende eeuw, Wilhelmus Heda, de bewuste inscriptie niet had vermeld in 
zijnn overzicht van bodemvondsten (Bijvanck, Exrerpta Romana II , 11, n.3). Het is echter mogelijk dat Scriverius 
ditt overzicht niet kende: Heda's kroniek was in 1609 nog niet gedrukt, en het overzicht van bodemvondsten 
wass niet in alle handschriften van deze kroniek te vinden (ook in de Furmerius-editie uit 1612 zou het overzicht 
ontbreken;; Buchelius publiceerde het overzicht als eerste). Scriverius verwees in de Batavia illustrata, eerste pa-
ginering,, 211-212, eenmaal naar Heda, en wel naar de kroniektekst. 
977 Beschrijvinghe van out Batavien, eerste paginering, 31. 
988 Zie daarover hoofdstuk 3, p. 114-118. 
999 Dit gegeven dank ik aan een vriendelijke mededeling van drs. Simon Wynia. 

1000 Inferioris Germaniae Provinciarum Unitarum antiquitates, ):(lv, notabene met de opschriften 'Antiqui lapi-
diss inscriptio' ('Inscriptie van een antieke steen') en 'Ali a vetusti itidem saxi epigraphe' ('Nog een inscriptie, 
eveneenss van een zeer oude steen*). 
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heeftt vervaardigd bij een nieuwe uitgave van het Liber de Antiquitate Reipublicae 
BatavicaeBatavicae van Hugo de Groot. 

Dee nieuwe uitgave van De Groots traktaat verscheen bij de Leidse uitgever Jo-
anness Maire in een zakboekje getiteld RespublicaHollandiae, et urbes ('Republiek 
enn steden van Holland'). Hierin waren een aantal toen al wat oudere teksten 
samengebrachtt over de ontwikkelingvan de staatsinrichting van de Nederlandse 
Republiek,, of liever gezegd van Holland, vanaf de Bataafse Oudheid. Kenne-
lij kk bestond er in deze tijd een grote behoefte aan informatie over de politieke 
organisatiee van de Republiek en de historische achtergronden daarvan; in het-
zelfdee jaar verscheen ook het boekje van Johannes de Laet in de serie Elzevierse 
Republiekjes,, met een bijdrage van Buchelius, zoals we al hebben gezien.'"1 In 
Maire'ss Respublica Hollandiae, et urbes was, naast de tekst van De Groot over de 
Oudheidd van de 'Bataafse Republiek','"2 ook een verkorte versie opgenomen van 
Scriverius'' reeks levensbeschrijvingen van de Hollandse graven in Batavia illu-
strata.strata.]m]m Bovendien vond men in dit boekje ook de eerste Latijnse vertaling van 
Francoiss Vranckens bekende verhandeling over de sinds de vroege Middel-
eeuwenn gehandhaafde Statensoevereiniteit in Holland.104 

Hett traktaat van De Groot was in deze editie verrijkt met een uitgebreide reeks 
nieuwee oudheidkundige eindnoten.105 Deze waren door Scriverius vervaardigd, 
all  werd de naam van de auteur er niet bij vermeld. Over het auteurschap van 
dee eindnoten in deze editie bestond in de literatuur altijd enige onzekerheid. 
Warenn ze door De Groot zelf vervaardigd, die in de jaren 1623-1625 aan enke-
lee correspondenten had geschreven dat hij het plan had opgevat om van zijn 
verhandelingg uit 1610 een herziene uitgave te verzorgen, en dat hij eerder al 
eenss nieuwe noten bij de tekst had gemaakt? De Groot schreef echter ook dat 
hijj  de papieren met deze annotaties was kwijtgeraakt op zijn vlucht naar Frank-
rijk ,, nadat hij uit slot Loevestein was ontsnapt. In Parijs kon hij niet over het be-
nodigdee archiefmateriaal beschikken om nieuwe te vervaardigen, schreef hij ver-
der.. Desondanks liet De Groot tweejaar later nogmaals aan zijn correspondenten 
inn de Republiek weten dat hij de verhandeling graag wilde herzien, hoewel hij 
err weinig tijd voor kon vrijmaken. Tenslotte moest De Groot in 1630 via één van 
dee Elzeviers, die hem in Parijs bezocht, horen dat in Leiden bij Joannes Maire 
inmiddelss aan een nieuwe editie van zijn verhandeling werd gewerkt."16 Dit wijst 
err op dat Maire op eigen houtje aan de slag was gegaan met een heruitgave van 
Dee Groots traktaat in Respublica Hollandiae, et urbes. Na het verschijnen van dit 
zakboekjee schreef De Groot over de nieuwe eindnoten aan zijn broer Willem: 

1011 Zie daarover hoofdstuk 2, p. 102. 
1022 Respublica Hollandiae, eturbes, [[1]-120 (steeds wordt venvezen naar het exemplaar Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam,, 494 G 6; de volgorde en de paginering variëren in andere exemplaren). 
1033 Respublica Hollandiae, et urbes, [355J-434. 
1044 Respublica Hollandiae, et urbes, [ 141 ]-l62. Vertaald is de als ordonnantie van de Staten van Holland in 1587 
gepubliceerdee Corte verlhoningke, ondertekend 16 oktober 1587, waarin de auteursnaam van Vrancken niet werd 
vermeldd (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Pfl. F 6). Zie over deze ordonnantie Van Gelderen, Op zoek naar 
dede Republiek, 79. 
1055 Respublica Hollandiae, et urbes, 87-120. Vertaald in Grotius, Liber, 93-135. 
1066 Collegium Classicum c.n. E.D.E.P.O.L., 'Inleiding', xxiii ; Rademaker, 'Scriverius and Grotius', 55. 
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'Ikk heb de vriendenhand van Scriverius herkend in de noten bij De Oudheid 
enn ben hem dankbaar/107 Deze opmerking doet vermoeden dat Scriverius op 
eigenn initiatief en zonder De Groots voorkennis nieuwe eindnoten aan het trak-
taatt heeft toegevoegd. Dat Scriverius inderdaad de auteur was van de eindno-
ten,, blijkt uit een verwijzing in een van deze noten naar zijn eigen werk.1"*  Deze 
veronderstellingg wordt verder ondersteund door een latere opmerking over Scri-
verius'' auteurschap, afkomstig van de Nijmeegse oudheidkundige Johannes Sme-
tius,, een bekende van Scriverius.1"1' Het nieuwe notenapparaat blinkt dan ook 
uitt in antiquarische eruditie, en geeft verwijzingen naar allerlei archeologische 
gegevens,, middeleeuwse handschriften en humanistische oudheidkundige li-
teratuur."""  Zo werd het toen reeds twintig jaar oude traktaat van De Groot in-
gebedd in de actuele stand van zaken op het gebied van de Bataafse geschied-
schrijvingg en oudheidkunde. Dat Scriverius een nieuw notenapparaat bij het trak-
taatt heeft willen verzorgen geeft aan dat De Groots zo duidelijk politiek geïn-
spireerdee visie op het oude Batavia toch op de steun van een van de grootste 
bronnenvorserss van zijn tijd kon rekenen. 

Wellichtt hoopte Scriverius De Groot, die hij kende sinds zijn studietijd en die 
hijj  had gesteund tijdens diens gevangenschap in slot Loevestein, met deze no-
tenn een goede dienst te bewijzen.m Het was destijds immers bekend dat De Groot 
graagg wilde terugkeren naar de Republiek en verwachtte met een herziene uit-

1077 Grotius, Briefwisseling van Hugo Grotius IV, nr. 1558: 'Scriverü amicam man urn agnovi in notis ad Antiqui-
tatem,, gratias ei ago.' Rademaker, 'Scriverius and Grotius', 55 citeert de/e opmerking. Tuynman, 'Petrus Scri-
verius',, 21 geeft een overzicht van Scriverius' publicaties waarin de eindnoten echter niet zijn opgenomen. Bell, 
'Hugoo (Irotius' en Haitsma Muiier, 'Grotius, Hooft', 59-60 schrijven de eindnoten toe aan De Groot. Collegi-
umm Classicum c.n. E.D.K.P.O.I.., 'Inleiding', xxii i heeft: 'onduidelijk blijf t of [De Groots] eigen noten [...] hier-
inn zijn verwerkt en hoe groot zijn eigen bijdrage aan de eindnoten van 1630 is geweest.' 
1088 De auteur van de eindnoten venvees de lezers namelijk met de opmerking 'Dat dit onjuist is. bewijzen wij 
elders'' (vertaling overgenomen uit: Grotius, Liber, 125) naar eigen, niet nader benoemd werk, waarin men een 
uitgebreideree uiteenzetting kon vinden over een onjuiste interpretatie van HadrianusJunius inzake de Brittenburg. 
Dezee uiteenzetting blijkt te vinden in Scriverius" overzicht van Romeinse oudheden (het 'Art hief van de Bataafse 
overheden')) in Batavia illustrata, eerste paginering, 180-183. 
1099 [ohannes Smetius citeerde in zijn Oppidum Batavoritm, sen Ntwiomrigitmuil 1644/1645 namelijk een op-
merkingvann 'de zeer vermaarde, encyclopedisch geleerde schatmeester van alle wetenschap over de wereld der 
Bataven,, Petrus Scriverius' ('Glariss. [...] polyhystor, rerum Batavicarum promus condus Petrus Schriverius'), 
diee hij had gevonden 'in zijn commentaar op het boek van de doorluchtige heer Hugo de Groot over de ou-
derdomm van de Republiek der Bataven' ('in suis ad Illustr. Hugonis Grotii de Reipublicae Batavicae antiquita-
tee librum notis': Smetius, Oppidum Batavoritm, 1 19; vertaling overgenomen uit: Smetius, S'ijmegeti, stad der Bata-
venven II , 218). Zie ook Langereis, 'Inleiding', 65 en 127, n.57; idem, 'Petrus Scriverius and the 1630 edition'. Dat 
dee geleerden elkaar kenden blijkt ondermeer uit een als brief verstuurd lofdicht san Scriverius op Smetius' pu-
blicatiee (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, ms. 20 Az 11-3). 
1100 De Groot had in 1610 zelf al enige 'zijnoten' aan zijn traktaat toegevoegd, waarin hij voornamelijk ver-
weess naar Tacitus, Caesar, en teksten van klassieke filosofen en Franse rechtsgeleerden over de ideale staatsvorm. 
Incidenteell  vermeldde De Groot ook wel oude documenten, zoals het Groot Privilege uit 1477, waarin gravin 
Mariaa van Bourgondië de belangrijkste rechten van de .standenvergadering had vastgelegd (Grotius, Liber, 57-
59,, 129). Zie ook Langcreis, Petrus Scriverius and the 1630 edition', 29. 
1111 Tijdens de gevangenschap in Loevestein bedacht Scriverius de hilarische maai riskante truc om De Groot, 
diee bezoek noch post maar wel boeken mocht ontvangen, berichtjes van buiten te sturen, verborgen in een druk-
proeff  van Scriverius' editie van de erotische poëzie van Janus Secundus, de Basta ('Kusjes') uit 1534. De truc 
werdd door de bewaarders ontdekt toen Rombout Hogerbeets, De Groots medegevangene, al te nadrukkelijk 
doorr zijn familie werd aangemoedigd om niet alleen de bijbel, maar toch ook en vooral de frivole gedichtjes 
vann Secundus eens te lezen, waar de oude man aanvankelijk geen acht op had geslagen. Scriverius ontsnapte 
aann vervolging omdat de overheden geen sluitend bewijs in deze zaak konden vinden. Rademaker, 'Books and 
Grotius',, 4-5; idem, 'Scriverius and Grotius', 52. 
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gavee van zijn oude verhandeling de publieke opinie gunstig te kunnen stemmen. 
Dee inhoud van de nieuwe eindnoten laat zien dat Scriverius het betoog van De 
Groott in grote lijnen ondersteunde. Dit blijk t vooral uit de noten over de in de 
jarenn na 1610 over Batavia gevoerde polemiek tussen Philippus Cluverius enjo-
hanness Pontanus. Cluverius, een in Leiden werkzame, uit Danzig afkomstige 
geleerde,, had als relatieve buitenstaander een tegendraadse interpretatie van 
dee Bataafse voorgeschiedenis ten beste gegeven in zijn Commentarius de tribus Wie-
nialveisnialveis ('Verhandeling over de drie Rijnlopen') uit 1611 en zijn Germaniaean-
tiquaetiquae libri  tres ('Drie boeken over het oude Germania') uit 1616."- Daarin had 
hijj  zich kritisch uitgelaten over de heersende opvattingen met betrekking tot 
hett vrijwillig e en vriendschappelijke karakter van het Romeins-Bataafse bond-
genootschap,, de Bataafse stedenbouw en de aristocratische regeringswijze van 
dee Bataven. Volgens Cluverius bleek uit klassieke teksten duidelijk dat de Ro-
meinenn in de Lage Landen de scepter hadden gezwaaid, dat er geen sprake was 
geweestt van Bataafse stedenbouw voordat Caesar hier arriveerde, en dat de Ger-
manen,, en dus ook de Bataven, geregeerd werden door koningen. Om dit laat-
stee te bewijzen wees hij op verschillende passages in de teksten van Tacitus. Hier-
opp had Johannes Pontanus het eerder door Hugo de Groot naar voren gebrachte 
beeldd van het oude Batavia verdedigd in zijn Disceptationes chorographicae ('Cho-
rografischee twistpunten') uit 1614 en opnieuw in 1617.m Scriverius, die in 1611 
Cluverius'' verhandeling nog had opgenomen in zijn nieuwe editie van de Ba-
taviatavia illustrata, koos in zijn noten bij de tekst van De Groot de zijde van Ponta-
nus.. In een brief uit 1615 had Scriverius de laatste al eens gewaarschuwd voor 
dee op stapel staande uitgave van de Germaniae antiquae libri  tres: Tn ieder geval 
iss Vetus Germania ['Het oude Germania'] van Philippus Cluverius gereed voor 
dee slag, die ook zijn eigen gedachten over de Franken publiekelijk voor het voet-
lichtt heeft gebracht. En die uw persoon in boek twee van de Germania en in het 
voorbijgaann in boek drie op boerse of beschaafde wijze - dat kan ik niet uitmaken -
behandelt.. Hij heeft zich niet verwaardigd om op enige plaats uw naam te ver-
melden.. Kijk en oordeel zelf."1 In het notenapparaat uit 1630 maakte Scrive-
riusrius verschillende stekelige opmerkingen aan het adres van Cluverius, die toen 
overigenss al was overleden. Zo schreef hij naar aanleidingvan het twistgeschrijf 
vann Pontanus en Cluverius over de woonplaatsen van de Bataven en andere Ger-
maansee stammen in de Lage Landen: 'Over deze volkeren moet men onze Pon-
tanuss raadplegen in zijn Descriptiones chorographicae. Cluverius heeft deze zaken 
mett zijn al te eigenwijze karakter in een wonderbaarlijke metamorfose omge-
vormdd [...]. Wie plezier schept in lachwekkende dingen, moet diens Germania 
antiquaantiqua [...] eens lezen'."5 

1122 Zie over deze geleerde Fockema Andreae, 'Philippus Cluverius'. 
1133 De uitgave uit 1617 was getiteld Disceptationum chorographirarum advmus Phi/. Cluvvermn nova .sylloge. Zie 
overr het twistgeschrijf tussen Cluverius en Pontanus: Haitsma Muiier, 'De Bataafse mvthe', 353-355; I.angereis, 
'Inleiding',, 58-61. 
1144 Scriverius aan Pontanus, [vóór 4-10-1615]: LJtique in procinctu est Vetus Germania Ph. Cluveri, qui etsuas 
dee Francis observationes publico proposuii. Et te in Germaniae libro secundo rusticatim arme urbanatim tan-
gitt tu'scio, obiterque libro tertio. Non dignatus ullo in loco nomen mum apponere. Videbis ipse & censebis.' 
1155 Grotius, IJber, 108, 110: 'De quibus populis consulendus in Descriptionibus chorographicis noster Pon-
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Bovendienn behandelde Scriverius in de noten ook de door De Groot, Pon-
tann us en Cluverius geleverde interpretaties van passages in klassieke teksten aan-
gaandee het Germaanse koningschap. De Groot had in zijn traktaat opgemerkt 
datt de Germanen altijd een meerhoofdig bestuur hadden gekend, en dat de Ba-
taafsee koningen, die in sommige klassieke teksten werden vermeld, blijkens Ta-
citus'' Germaniaen Annates beschouwd moesten worden als optimatium primos, als 
'eerstenn onder de aanzienlijken'."6 De exacte lezing van de passage in de An-
nates,nates, waarin Tacitus had opgemerkt 'voor zover de Germanen zich door ko-
ningenn laten regeren', vormde naderhand echter een twistpunt voor Cluveri-
uss en Pontanus.117 Volgens Cluverius had Tacitus' tekst hier oorspronkelijk heel 
anderss geluid en leverde deze passage dan ook geen argument voor De Groots 
stelling,, dat de Bataven geen echt koningschap hadden gekend. Pontanus was 
daaropp De Groot bijgevallen. Scriverius vermeldde de twee strijdende inter-
pretatiess in zijn annotatie bij de tekst van De Groot, en merkte op: 'Over bei-
dee lezingen strijden de zeer beroemde en geleerde heer Johannes Isacius Pon-
tanuss en de bijzonder brutale Philippus Cluverius met elkaar; men raadplege 
henn beiden'.118 Elders in zijn notenapparaat gaf Scriverius alsnog zijn eigen me-
ningg over de vraag, of de Bataven door koningen werden geregeerd: 'De ko-
ningenn die hier [door de vierde-eeuwse geschiedschrijver Ammianus Marcelli-
nus]]  genoemd worden, kunnen, naar mijn volle overtuiging, beschouwd wor-
denn als koningen van groepen soldaten of van legerafdelingen, of als aanvoer-
derss daarvan, en tevens als Bataven.'"9 Hiermee beweerde Scriverius dat deze 
Bataafsee koningen in feite alleen als militaire leiders optraden. Zo sloot zijn no-
tenapparaatt aan bij de teneur van de verhandeling van De Groot, die de rege-
ringswijzee van de oude Bataven had voorgesteld als een precedent van de door 
dee zeventiende-eeuwse Hollandse regenten voorgestane bestuurlijke constellatie. 
Daarbinnenn gaf immers de Statenvergadering de toon aan terwijl de stadhou-
ders,, die de rol van leger- en vlootleider toebedeeld hadden gekregen, dienst-
baarr waren aan deze vergadering. Scriverius' noten bij het relaas van De Groot 
overr het voortbestaan van de Bataafse regeringswijze gedurende de Middel-
eeuwenn waren wat oppervlakkiger, maar spraken de hoofdtekst niet tegen. Uit 
eenn andere bron wordt duidelijk dat Scriverius zich ook op dit punt waarschijnlijk 
well  heeft kunnen vinden in de voorstelling van De Groot. Scriverius' handge-
schrevenn marginalia in de codices van het Chronicon Egmundanum en van de 
kroniekk van Wilhelmus Procurator laten namelijk zien dat hij bij het woord con-
siliumsilium (de grafelijke raad, aanvankelijk bestaande uit de belangrijkste leen-

tanus.. Cluverius mira metamorphosi haec ex ingenio suo nimis quam confidenti refingit [...]. Si cui ridkularia 
placent,, adeat eius Germaniam antiquam'. 
1166 Grotius, Liber, 18. 
1177 Tacitus, AnnatesXIII,54: 'in quantum Germani regnantur'. 
1188 Grotius, Liber, 106: 'De utraque lectione contendunt inter se clarissimus doctissimusque vir Ioannis Isa-
ciuss Pontanus, et insignitae audaciae Philippus Cluverius. Qui ambo videantur.' 
1199 Grotius, Liber, 120: 'Reges hic, ut ingenue fatear, possunt videri numerorum militarium et vexillationum 
reges,, sive Duces, ipsique Batavi'. Zie ook Scriverius' noot bij de opmerking van De Groot dat Strabo een 'Ko-
ningg der Bataven* had vermeld: Scriverius voegde hieraan toe dat deze plaats in Strabo's tekst corrupt was (ibi-
dem,, 105). 
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m a n n enn van de graaf en later m e er u i t jur is ten) in de kantli jn 'de Ridderschap 
e n dee Staten vande Lande' aantekende, alsof de s tandenvergader ing al vóór de 
latee Midde leeuwen zou hebben bestaan.'1" 

Bucheliuss en Romeins Batavia 

'Terr perse is de Germania antiqua van Cluverius, een zeer elegant en uiterst door-
wrochtt werk, waarin vele paradoxen uit de nadere bestudering der klassieke schrij-
verss zelf naar voren worden gebracht.'1" ' Met deze lovende woorden prees Bu-
chel iuss in 1616 het werk van de vermetele Cluverius aan bij J o h a n n es de Witt , 
dee kameraad met wie hij ja ren eerder archeologische tochtjes r o n d om Utrecht 
hadd o n d e r n o m e n. Buchelius kon zich als niet-Hol lander waarschijnlijk goed vin-
denn in Cluverius' relativering van het gangbare Batavenbeeld. Korte tij d na zijn 
te rugkomstt uit Parijs in mei 1586 schreef hij aan Adam Verduin een brief, waar-
inn hij n iet al leen verslag deed van zijn recente inwijding in het oudhe idkund ig 
veldwerk,, maar ook een opval lende opmerk ing maakte over de inscriptie Gens 
BatavorumBatavorum amici etfratres Romani Imperii. Hij was deze inscriptie tegengekomen 
inn de in dat j aar door Bonaventura Vulcanius bezorgde eerste uitgave van Au-
rel ius'' 'Defensor ium gloriae Batavinae'. Buchel ius had zo zijn twijfels: 

Ikk weet nog steeds niet, nu ik hier temidden van onze Bataven verkeer, of zij vroeger 
dee broeders en vrienden van het Romeinse volk zijn geweest. Van het feit dat deze eretitel 
doorr de Romeinen aan de Bataven is gegeven, getuigt een antieke marmeren steen, 
nabijj  Leiden gevonden; ik zal hem toevoegen, voor het geval u hem misschien niet 
hebtt gelezen: 

IMP.. CAES. L. SEPT. SEVERLJS AUG. ET M. 

Ziee Divaeus, hoofdstuk 26 in zijn Belgiaen Gaudanus [Aurelius] in zijn Batavia.'" 

H ett d o or Buchel ius weergegeven begin van de inscript ie betrof het exemplaar 
waarinn het herstel van een wapenhuis voor hu lp t roepen op last van de Romeinse 
keizerss werd gememoreerd. Volgens Aurelius was deze inscriptie immers in com-
binat iee met de inscript ie Gens Batavorum amici etfratres Romani Imperii gevonden. 
Off  Buchel ius nu werkeli jk twijfelde aan de authent ic i te it van laa ts tgenoemde 
inscript iee valt n iet met zekerheid te zeggen; in ieder geval vroeg hij zich af of 
dee Bataven wel de vriendschappeli jke bondgeno ten van de Romeinen waren ge-
weest,, die Aurel ius van ze had willen maken. In de navolgende j a r en zou Bu-
chel iuss definit ief tot de conclusie komen dat de voorstel l ing van het Bataafse 

1200 Bijvoorbeeld in het handschrift van Wilhelmus Procurator (Staats-und Universitatsbibliothek te Hamburg, 
ms.. Hist. 17), lol. 18r. 
1211 Buchelius aan De Witt, [1616]: 'Sub prelo est Germania antiqua Quverij, elegantissimum atque adeo la-
boriosumm opus, in quo multa paradoxa, ex ipsis scriptoribus classicis attentius animadversis producuntur.' 
1222 Buchelius aan Verduin, 20-9-1586: 'Ego hic apud Batavos nostros fratres olim et amicos pop. Rom. sint 
eüamnumm nescio. Batavis id Eclogium a Romanis tributum testatur marmor antiquum prope Lugdunum Bata-
vorumm inventum quod adscribam si forte non legeris / IMP. CAES. L. SF.PT. SEVERUS AUG. ET M. / 26. vid. Divaeum 
inn Belgia suaet Gaudanum in sua Batavia'. Petnis Divaeus (1536-1581) was de auteur van De Galliae Belgicae an 
tiquitatibustiquitatibus ('Over oudheden in de Zuidelijke Nederlanden', Antwerpen 1566). 
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36.. Romeinse munten, door Buchelius gevonden in de omgeving van Utrecht. Tekening in Bu
chelius'chelius' album 'Commentarius'. Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 7982, fol. 197v. 

verledenn bij Aurelius en andere geschiedschrijvers de nodige bijstelling behoefde. 
Hi jj  kwam tot deze vaststell ing op g rond van zijn oudhe idkund ige veldwerk in 
dee omgeving van Utrecht. 

I nn de j a r en volgend op de thuiskomst van zijn tweede grote reis door Duits-
landd en Italië, in ju l i 1588, o n d e r n am Buchel ius met J o h a n n es de Wit t ver-
schi l lendee malen een archeologische expedit ie in de omgeving van Utrecht. Zij 
zochtenn in 1589 en nogmaals in 1595 samen naar sporen van een Romeinse ne-
derzet t ingg bij Vechten (tussen Ut recht en Bunn ik ). Daar heeft op een heuvel 
aann de verzande O u de Rijn inderdaad ooit het Romeinse legerkamp 'Fectio' 
gelegen;; tegenwoord ig worden er zeer veel overblijfselen uit de Romeinse tijd 
opgegraven.1233 In 1591 speu rden Buchel ius en De Wit t ook r o nd op de Hoge 
Woerdd (bij De Meern) - w a ar eveneens Romeinse soldaten gelegerd zijn geweest 
enn ant ieke voorwerpen gevonden k u n n en worden. In het dagboekgedeel te van 
zijnn 'Commentar ius' deed Buchel ius verslag van de Romeinse overblijfselen die 
zee ti jdens deze tochten on tdek ten, waaronder aardewerk, m u n t en en een dak-
pann met een legioenstempel.124 Buchel ius n am teken ingen van deze en andere 
Romeinsee vondsten op in zijn dagboek.125 

1233 Stuart, De Tabula Peuteringiana. Commentaar, 17. 
1244 'Commentarius'II, fol. 113v (oktober 1589: een tochtnaar Vechten),fol. 136v(april 1591: een tocht naar 
dee Hoge Woerd), fol. 197v (mei 1595: een tocht naar Vechten). Zie over deze tochten ook Graafstal, 'Aernout 
vann Buchell bezoekt De Meern' (de huidige locatie De Meern lag bij de Hoge Woerd) en idem, 'Aernout van 
Buchelll  verkent de "limes'". 
1255 Tekeningen van in heel de Nederlanden gevonden Romeinse overblijfselen zijn te vinden in 'Commen-
tarius'' I, fol. 9r; 'Commentarius' II , fol. 134v, 136v, 178r, 197v, 219v. 
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Buchelius'' berichten over zijn bevindingen met betrekking tot de Bataafse voor-
geschiedeniss dateren voornamelijk uit deze vroegejaren. Ze zijn te \inden in zijn 
brievenn aan De Witt en in de stadsbeschrijving in de 'Commentarius'. Buchelius 
besteeddee de eerste vijf folia van deze stadsbeschrijving geheel aan het oude Ba-
tavia,, geïllustreerd met een zelf vervaardigde kaart van het Nederlandse rivie-
rengebiedd tijdens de Oudheid.11'6 In de tweede stadsbeschrijving, die hij in of kort 
voorr 1630 heeft opgesteld voor Johannes de Laet, zou Buchelius slechts een kor-
tee alinea wijden aan de antieke voorgeschiedenis van Utrecht en de Lage Lan-
den.. Verder vinden we in Buchelius' annotatie bij de kronieken van Beka en Heda 
nogg een aantal verspreide opmerkingen over het antieke verleden van Utrecht 
enn omgeving. Er zijn geen verzamelalbums en nauwelijks briefverhandelingen 
vann Buchelius te vinden die speciaal zijn gewijd aan de Romeins-Bataafse Oud-
heid.1277 Sterker dan bij Scriverius het geval was, nam de mediëvistische belang-
stellingg bij hem al snel de overhand op het onderzoek naar het oude Batavia. 

Buchelius'' relaas over Batavia in de stadsbeschrijving voorin de 'Commen-
tarius'' bestond voor een groot deel uit een bespreking van de opinie van Ha-
drianusJunius,, wiens werk voor het eerst werd uitgegeven in 1588, hetjaar waar-
inn Buchelius aan zijn eigen 'Commentarius' begon. Buchelius verwees de 'nieuws-
gierigee lezers' van zijn 'Commentarius' voor uitgebreidere informatie 'naarJu-
nius,, de zeer doorluchtige en zorgvuldige beschrijver van Batavia, wiens ijver 
mijj  des te beknopter heeft gemaakt'.128 Buchelius was het ondanks deze loven-
dee woorden lang niet altijd eens met Junius. Bijvoorbeeld had hij kritiek op diens 
ideee dat er sprake was geweest van een zeer groot Batavia, dat zich had uitge-
strektt over het hele gebied tussen de Maas en de IJssel. Junius' argument was 
datt de IJssel via de door de Romeinen gegraven 'Drususgracht' een zijtak was 
gewordenn van de Rijn. Daarom zou Tacitus de IJssel hebben bedoeld toen hij 
schreeff  dat het 'eiland der Bataven' ingeklemd lag tussen de Rijn aan de ene 
kant,, en de Maas en Waal aan de andere kant. Buchelius voerde hiertegen aan 
datt de Drususgracht, die inderdaad door de Romeinen was uitgegraven om de 
Rijnn met de IJssel te verbinden, nog lang niet bestond in de tijd van het oudste 
Batavia.121'' In zijn zelfgetekende kaart van de Lage Landen in de Romeinse tijd, 
diee hij met enige eigen aanpassingen had vervaardigd naar het voorbeeld van 
Abrahamm Ortelius' historische kaart in de wereldatlas Theatrum orbis terrarum 
('Schouwtoneell  van de wereld') ,,so situeerde Buchelius een Batavia antiqua ('Oud 
Batavia')) tussen de Oude en Kromme Rijn, de Waal en de Maas.131 Dit maakte 
datt ook Utrecht deel had uitgemaakt van het 'eiland der Bataven', en dat Bu-
cheliuss in het opschrift bij zijn stadsbeschrijving kon stellen: Tk begin mijn tekst 

1266 'Commentarius' I, fol. 4r-9r. 
1277 Een uitzondering vormt een ongedateerde brierverhandeling over de loop van de Oude Rijn: Buchelius 
aann A. Vorstius, 00-00-0000 (met het incipit 'De obstructione ostij Rheni ap. '). 
1288 'Commentarius' I, fol. 5r: 'adjunium, amplissimum diligentissimumque Bataviae scriptorera, curiosos mit-
tam,, cujus diligenua me breviorem fecit'. Zie over de grote betekenis van het verschijnen van Junius' Batavia 
inn 1588 voor Buchelius ook Graafstal, 'Aernout van Buchell verkent de "limes'", 14. 
1299 'Commentar ius' I, fol. 4v. 
1300 Graafstal, 'Aernout van Buchell verkent de "linies"', 19. 
1311 'Commentarius' I, fol. 4r. 
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37.. Kaart van het Nederlandse rivierengebied tijdens de Oudheid. Tekening op de eerste pagina 
vanvan de Utrechtse stadsbeschrijving in Buchelius' album 'Commentarius'. Universiteitsbibliotheek 
Utrecht,Utrecht, ms. 798', fol. 4r. 

mett de vaderstad [...]; deze heette vroeger Traiectum Batavorum, en nu nog, 
indienn ik de meer waarachtige opinie aanhoud.'1'2 

Buchelius'' kaart bood een gedetailleerde blik op de Romeinse i ijksgrens langs 
dee Rijn. De plaats waar in het oosten de 'kop' van het 'eiland der Bataven' be-
gon,, Lobith, gaf Buchelius aan met een eenvoudige stip. Vervolgens gaf hij vier 
legerplaatsenn een vignet met torens: van oost naar west ging het om Arenacum, 
Vada,, Grin [n] es en Batavodurum. Deze plaatsen werden in Tacitus' Hisloriae uit-
drukkelijkk vermeld als Romeinse versterkingen."1 Buchelius situeerde deze le-
gerkampenn aan de noordoever van de Rijn, evenals dat het geval was op de kaart 

1322 'Commentarius' I, fol. 4r: 'A patria urbe [...] exordiar; Traiectum Batavorum et olim, et iam, si veriorem 
sequamurr sententiam, haec appellata'. Hij ondertekende met 'Arnoldus Buchelius Batavus' een eigen gedicht 
voorinn zijn album amicorum (het exemplaar te Berlijn), fol. lv; een voor zichzelf vervaardigd grafschrift in het 
aantekenboekk 'Adversaria de epitaphiis et sepulchris, de templis antiquis; Inscriptiones veteresquaedam' ('Aan-
tekeningenn over grafschriften en graven, en oude kerken; Enkele oude inscripties'; Universiteitsbibliotheek 
Utrecht,, ms. 841), fol. 9r (vertaald in Pollmann, Een andere weg, 77-78); en zijn gedicht voor Scriverius' album 
amicorum,amicorum, fol. 145r. 

1333 Tacitus, Hi.storiaeV,20. Tegenwoordig wordt Arenacum wel in verband gebracht met Rindern (Kleef), Grin-
ness met Rossum (Gelderland) en Batavodurum met Nijmegen; Vada is niet geïdentificeerd. Bijvanck, Excerpta 
RomanaRomana I, 248; Van Dockum en Van Ginkel, Romeins Nederland. 
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vann Ortelius; ze werden door veel humanisten om etymologische redenen na-
melijkk geïdentificeerd met Arnhem, Wageningen, Rhenen en Wijk bij Duurstede. 
Bucheliuss vervolgde zijn opsomming met plaatsen langs de Rijn die hij Mana-
ricum,, Traiectum, Albiniana en Lugdunum noemde, en die eveneens een vig-
nett kregen. Deze namen kon hij vinden in de wegenbeschrijving van het Itine-
rariumrarium Antoninianum.VM Manaricum, Albiniana en Lugdunum zal hij hebben geï-
dentificeerdd met Maurik, Alphen aan den Rijn en Leiden; Traiectum was na-
tuurlijkk Utrecht. Bij de Rijnmonding, dus in de buurt van de ruïnes van de Brit-
tenburg,, tekende Buchelius het wapenhtiis van Romeinse hulptroepen, dat werd 
vernieldd in de door Aurelius opgetekende inscriptie die in feite echter niet bij 
dee Brittenburg was gevonden, maar bij Roomburg. Junius' Batavia en de kaart 
vann Ortelius hadden Buchelius hier op het verkeerde spoor geleid. Bij de mon-
dingg van de Lek en de Menvede tekende Buchelius vervolgens nog twee plaat-
senn met een vignet: Phalditinga - de middeleeuwse naam voor Vlaardingen, zo-
alss Buchelius die ergens had aangetroffen - en Dordracum ofwel Dordrecht. 
Dee vignetten met torens hoefden blijkbaar niet iedere keer te verwijzen naar 
eenn Romeinse plaats of versterking. Langs de Merwede kreeg een 'Arx Mero-
vei'' nog een stip: dat was waarschijnlijk slot Loevestein. Een opvallende plaats 
werdd tenslotte nog door Buchelius ingeruimd voor het in Tacitus' Hisloriaexcr-
meldee 'sacrum nemus', het heilige woud, waar Claudius Civili s en zijn Bataven 
hunn opstand tegen de Romeinen beraamden, en dat door Hollandse humanisten 
inn de omgeving van Den Haag werd gesitueerd. Daar lag namelijk een 'Scha-
kenbos',, dat deze geschiedschrijvers aanleiding had gegeven om te denken dat 
'Schakenbos'' het equivalent in de volkstaal zou zijn van 'sacrum nemus'.L,r' 

Juistt door de aanwezigheid van dit soort gangbare gegevens over de topografie 
vann het oude Batavia tussen de Noordzeekust en Lobith wordt duidelijk waar 
dee kracht van Buchelius' eigen onderzoek lag. Het meest interessante aspect 
aann zijn kaart is namelijk dat hij Ortelius' plattegrond bleek te kunnen aanvullen 
mett zelf verzamelde gegevens waar het ging om de directe omgeving van Utrecht, 
hett deel van 'Batavia' waarvan hij de geografie en archeologie persoonlijk goed 
kende.. Op basis van zijn oudheidkundige veldwerk aldaar voegde hij een nieu-
wee plaats toe aan de uit klassieke en humanistische bronnen zo bekende Ro-
meinsee locaties, door iets ten westen van Utrecht een duidelijke stip aan de noor-
delijkee Rijnoever te tekenen. Dat was de Hoge Woerd, waar hij in 1591 sporen 
vann een Romeinse nederzetting had aangetroffen.LV> 

Vervolgenss is Buchelius' uitleg over het karakter van deze Romeinse plaatsen 
vann belang. Aan het begin van zijn stadsbeschrijving in de 'Commentarius' gaf 
hij ,, in het kader van een bespreking van Hadrianus Junius' en andermans opi-
nies,, de gangbare visie op het bondgenootschap tussen Bataven en Romeinen 

1344 Bijvanck, Excerpta Romana I, 536-537: Lugduno, Albanianis, Traiecto, Mannaricio. Tegenwoordig worden 
dezee plaatsen geïdentificeerd met achtereenvolgens de Brittenburg bij Katwijk aan Zee, Alphen aan den Rijn, 
Utrechtt en Maurik. Zie ook Van Dockum en Van Ginkel, Romeins Nederland. 
1355 Tacitus, HistoriaeTV, 14. Dit 'heilige woud' zou ook gaan figureren op de historieschilderijen van Rembrandt 
enn Otto Vaenius: Van der Waal, ifrw eeuwen; Teitler, De ojntand. 
1366 Zie ook Graafstal, 'Aernout van Buchell verkent de "limes'", 20. 
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3Ó\\ Romeinse dakpan met legioenstempel en munten, door Buchelius gevonden in de omgeving 
vanvan Utrecht. Tekening in Buchelius'album 'Commentarius'. Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 
79879822,ïo\.,ïo\. 136v. 

weer.. Hij g ing in op de o n d er vele human is ten levende gedachte dat de Bata-
venn voor tdurend over h un vrijheid en de eer van het geli jkwaardige bondge-
nootschapp waren blijven beschikken, totdat de Franken de val van het Romeinse 
rij kk h a d d en ingeluid en de Germaanse en Gallische volksstammen h a d d en on-
derworpen.. Ook de inscriptie Gens Batavorum amici etfratres Romani Imperiiwerd 
hierbijj  door h em gereproduceerd .1" Elders in de stadsbeschrijving zien we ech-
terr dat Buchel ius zelf in deze kwestie een kritisch s tandpunt i nnam. Hi j b racht 
dee vroegste geschiedenis van Utrecht namelijk in verband met de Romeinse fun-
damenten,, aardewerken voorwerpen, ke izermunten en een dakpan met het Ro-
meinsee legioenstempel GER.IN'E, die hij op zijn tochten met De Wit t langs de O u de 
Rijnn had aangetroffen op de Hoge Woerd en bij Vechten.': i s Deze vondsten in-
te rpre teerdee Buchel ius als de resten van Romeinse legerkampen, n iet van bur-
gerlijkee nederzet t ingen. 

Overr de oorsprong van U t recht schreef Buchel ius het volgende: 'Ik voor mij 
[meen]]  dat de stad T ra iec tum Batavorum' door de Franken, misschien o n d er 
dee auspiciën van Dagobert, de zoon van Chlotar ius, is gesticht aan be ide zijden 
vann de Rijn - nadat de barbaren, Wilten, N o o r m a n n en en Denen verjaagd en 
onderworpenn waren - op of a l thans in de buurt van de ruïnes van Wi l tenburg; 

1377 'Commentarius' I, fol. 5r, 7r. 
1388 'Commentarius' I, fol. 8v-9r. Van de op de Hoge Woerd gevonden dakpan nam hij een tekening op in het 
dagboekgedeeite:: 'Commentarius' II , fol. 136v. 
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welkk Wiltenburg weer reeds eerder was gesticht op de oude ruïnes van een Ro-
meinss legerkamp'.rV ( De plaats Wiltenburg werd vaak vermeld in middeleeuw-
see geschiedwerken, zoals de kroniek van Beka. Soms situeerden de kroniek-
schrijverss Wiltenburg bij het in de buurt van Utrecht gelegen Vechten, en soms 
vereenzelvigdenn ze de plaats met Utrecht."0 Volgens Buchelius was dit oude Wil-
tenburgg zelf weer gebouwd op de ruïnes van een Romeins legerkamp, en hij 
steldee dat er 'zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de stad' dergelijke 
ruïness waren te vinden." Buchelius doelde hiermee op de ruïnes bij Vechten 
enn de Hoge Woerd.1'1- Waarschijnlijk veronderstelde Buchelius dat Wiltenburg, 
waaropp of waarbij in de buurt volgens hem later Traiectum zou verrijzen, was 
gebouwdd op de Romeinse ruïnes bij Vechten, iets stroomopwaarts van Utrecht. 
Hijj  gaf de Hoge Woerd immers een aparte stip op zijn historische kaart van Ba-
tavia.. Dat de grote archeologische vindplaats Vechten géén aparte vermelding 
vann hem kreeg op deze kaart, wordt begrijpelijker wanneer we ervan uitgaan 
datt hij Vechten als de verre voorloper van het wel op de kaart aangegeven Tra-
iectumm beschouwde. 

Overr de functie van de Romeinse legerkampen in de Lage Landen was Bu-
cheliuss ondubbelzinnig. In het dagboekgedeelte van zijn 'Commentarius' trok 
hijj  bij het beschrijven van zijn oudheidkundige expeditie naar Vechten dade-
lij kk de conclusie, dat de daar aangetroffen 'verschillende stukken steen, frag-
mentenn ook van urnen en vaatwerk, van Romeinse makelij'"1 wezen op een \roe-
geree 'versterking van Romeinse soldaten, die daar gelegerd waren om de Rijn-
oeverr te verdedigen tegen de barbaren'."4 Ook wist hij dat volgens klassieke 
tekstenn verschillende casteUaen munimenta, forten en versterkingen, van dit soort 
tee vinden waren langs de gehele oever van de Oude Rijn, van Utrecht tot Kat-
wijkk aan Zee."3 In een brief aan De Witt uit 1591 schreef hij over Vechten: 'Ik 
voorr mij twijfel er niet aan dat op deze plaats aan de Rijnoever een pmesidium 
[garnizoensplaats]]  en een munimentum [versterking] van de Romeinen heeft 
gestaan'."66 Vervolgens wees hij op een opmerking van Tacitus dat er verschil-
lendee Romeinse militaire versterkingen langs de Rijnoever hadden gelegen: 
'enn dat waren immers geen oppida [steden] of coloniae [volksplantingen]', voeg-

1399 '(Commentarius' I, fol. 8v: 'Kgo Trajectum Batavorum oppidum ad utramque ripam Rheni a Francis, ejec-
tiss et subjugatis barbaris, Vultis, Normannis, Danis, fortean auspitiis Dagoberti Clotarii fili i conditum, vel in rui-
mss Vultaburgi vel saltern prope; qui etiam Vultiburgus in antiquis Roinanonim castrorum minis jam ante ron-
ditus'. . 
1400 Zie daarover Broer en De Bruijn, 'Antonina, Wiltenburg, Traiectum'. 
1411 'Commentarius' I, fol. 8v: 'tam supra quam infra urbem'. 
1422 Buchelius beschouwde beide vindplaatsen als de overblijfselen van een Romeinse legerplaats: zie Buchelius 
aann De Witt, 00-00-1591 (over Vechten); en zie de annotatie in Buchelius' editie van de kroniek van Heda, Jo-
annesannes de Beka canomcus Ullrajertinus, et Wilhelmus Heda praepositus Amhemensis, tweede paginering, 229, noot h 
(overr de Hoge Woerd). 
1433 'Commentarius' II , fol. 113v: 'varialapidarum fragmenta, umarum etiam et poculorum Romani operis'. 
1444 'Commentarius' II , fol. 113v: 'munimentum Romanorum militum, qui ad tuendam Rheni ripam contra 
barbaross collocati erant'. 
1455 Ibidem; zie ook 'Commentarius' I, fol. 6v, 9r. 
1466 Buchelius aan De Witt, 00-00-1591: Ego ad ripam Rheni presidium et monumentum Romanorum fuisse 
hocc in loco non dubito'. Waarschijnlijk verschreef Buchelius zich en bedoelde hij met 'monumentum' maar 
'munimentum'' (iets verderop in de brief gebruikte hij deze term alsnog met betrekking tot Vechten). 
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dee Buchelius daaraan toe, 'maar alleen versterkingen tegen vijandelijke in-
vallen.'"7 7 

Hett bijzondere aan de opmerkingen van Buchelius over de antieke voorge-
schiedeniss van de Lage Landen was dat hij zonder voorbehoud het oudst be-
kendee verleden daarvan in verband bracht met de militaire overheersing van 
dee Romeinen in het Nederlandse rivierengebied. Later, in zijn tweede be-
schrijvingg van Utrecht die in 1630 door Johannes de Laet zou worden afgedrukt 
inn Belgii Confoederati Respublica, schreef hij daarover nog eens: 'de Bataven, Ca-
nanefaten,, Saliërs, Tencteren en hun andere buren aan de grenzen van Ger-
maniëë en Gallië [...] hebben eerst - verbonden met de Romeinen in een ver-
dragg en bondgenootschap, daarna tot onderdanen gemaakt - de Romeinse wet-
tenn gebruikt, totdat ze [...] zijn overgegaan naar de rechtsorde der Franken, na-
datt eindelijk de Romeinen geheel waren verdreven.'11*  Ook de voorgeschiede-
niss van zijn eigen woonplaats had volgens Buchelius op een bepaalde manier 
tee maken met de aanleg van een serie Romeinse legerkampen langs de Rijn, ter-
wij ll  vele andere zestiende- en zeven tiende-eeuwse humanisten graag wezen op 
dee Bataafse in plaats van Romeinse, en burgerlijke in plaats van militaire oor-
sprongg van hun geboortesteden en woonplaatsen. Zo hebben we Scriverius zien 
betogenn dat Leiden ouder was dan alle andere Hollandse steden daar het een 
antiekee voorgeschiedenis kende als het uit de klassieke bronnen bekende Lug-
dunumm Batavorum, dat door hem als een Bataafse stad werd beschouwd. 

Tegelijkertijdd valt Buchelius' bewering op dat Traiectum ofwel Utrecht naar 
zijnn mening pas was gesticht in de tijd van de Franken. De door hem gebezig-
dee benaming 'Traiectum Batavorum verwees daarom niet naar de oude Bata-
venn als stadsstichters, maar diende eerder als een soort geografische aanduiding 
omm verwarring met het andere 'Traiectum', Maastricht, te voorkomen."'1 De stich-
tingg van Utrecht had volgens Buchelius plaatsgevonden onder de Frankische 
koningg Dagobert (623-639). Met diens regering wordt de kerstening van de Lage 
Landenn geassocieerd. Dagobert was de stichter van het oudste kerkje in Utrecht, 
datt enige tijd later door de eerste Utrechtse bisschop Willibrord zou worden 
hersteldd en aan Sint Maarten gewijd, zoals Buchelius in zijn aan de Utrechtse 
kerkenn en kloosters gewijde album 'Monumenta' beschreef.1"1 De vroegste ste-
delijkedelijke geschiedenis van Utrecht ving volgens Buchelius dus niet aan met de Ro-
meinsee legerplaats bij Vechten, maar in de vroege Middeleeuwen, met de Fran-
kischee stadsstichting. Dit is des te opmerkelijker, daar hij 'Traiectum' in het Ro-
meinsee Itinerarium Antoninianum heeft kunnen terugvinden.1'1 Buchelius ver-

1477 Buchelius aan De Witt, 00-00-1591: 'nee n, oppidaaut coloniae erant sed tantum contra h ostium insult us 
munimenta'. . 
1488 Buchelius aan De Laet, [1630]: '[...] Batavi, Caninefatcs, Salij, Tenten, alijque eorum vicini [...] ad Ger-
maniarumm Gallianimque extrema [...] primum foedere ar sorietate Romanis iuncti, inde subditi iarti, eorum 
legibuss usi sunt, doner [...] Romanis [...] tandem omnino expulsis Francorum in ius abierunt'. 
1499 Zie over deze verwarring 'Commentarius' 1, tol. 9r. In klassieke bronnen komt ook geen 'Traiectum Ba-
tavorum'' voor (wel een T.ugduniun Batavorum', zoals wc hebben gezien op p. 220). 
1500 'Monumenta', fol. 4v (zie ook hoofdstuk 2, p. 83); Van Vlierden, Willibrord, In. 
1511 Dit 'Traiectum' in het Itinerarium verwees inderdaad naar Utrecht; tegenwoordig hebben archeologen 
inn het stadscentrum de sporen van een Romeins fort en bijbehorende woon- en handelswijken opgegraven. Op 
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kondigdee in zijn stadsbeschrijving in de 'Commentarius' dat de handschriften 
vann dit Itinerarium lang na de Romeinse tijd aangevuld waren met verschillen-
dee middeleeuwse steden. Traiectum dateerde beslist uit de zevende eeuw, stel-
dee Buchelius, en werd toen in de volksmond 'Vuertrecht' ofwel 'Trecht' ge-
noemd:: 'en [de vermelding in het Itinerarium] heeft voor mij niet /o veel au-
toriteit,, dat ik zou geloven dat Utrecht als stad door anderen dan de Franken, 
nadatt eerst de Wilten - de in Batavia van de Slaven overgeblevenen - uitgeroeid 
enn te gronde gericht waren, gesticht zou zijn en voorzien van een naam in de 
landstaal'.1'J J 

Bucheliuss legde in zijn stadsbeschrijving de nadruk op een andere periode 
dann de Bataafs-Romeinse waar het ging om het begin van de beschaafde ge-
schiedeniss van Utrecht en de Lage Landen. Volgens hem nam die een aanvang 
inn de vroege Middeleeuwen, met de kerstening van de Nederlanden en met het 
ontstaann van het religieuze en wereldlijke territorium van de Utrechtse bis-
schoppen,, het Sticht en Oversticht. Zijn woonplaats had hierin eeuwenlang ge-
functioneerdd als centrum van bestuur en beschaving. Voor Buchelius als Utrech-
terr was de Romeins-Bataafse periode werkelijk een tworgeschiedenis, namelijk 
vann de enorme politieke en culturele opbloei van het bisdom Utrecht gedurende 
dee Middeleeuwen. Dit verklaart ook waarom hij zich na zijn jonge jaren en zijn 
werkk aan de beschrijving van Batavia in de 'Commentarius' niet langer inten-
sieff  met de Bataven heeft beziggehouden - in tegenstelling tot Scriverius, voor 
wiee de in de Hollandse geschiedschrijving zo belangrijke Bataafse Oudheid een 
steedss terugkerend onderwerp van aandacht bleef vormen. 

dee ruïnes van dit castellum is na de Romeinse tijd in verschillende fasen de Sim-Maartens- ofwel Domkerk ver-
re/en.. Van Mierden, Willibrord, 1 1-16; Dekker, (itschiedenis van de provincie l 'trecht I. 43-63, 75-86. 
1522 'Commentarius" I, tol. 9r: 'nee tantae mihi autoritatis est, ut Trajectum in forinam civitatis ah aliis, quam 
aa Francis, excisis ac protligatis prins Vultis, Sclavorum in Batavia reliquiis, conditum patriaque lingua vocatum 
eredam'. . 


