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Hoofdstukk 7 
Hett rijk van de bisschop 
DeDe Utrechtse Middeleeuwen volgens Buchelius 

Hett belangrijkste thema van Buchelius' oudheidkundige onderzoek was de her-
waarderingg van de rol van de Utrechtse bisschoppen gedurende de Middel-
eeuwenn en, daaraan gepaard, kritiek op de overschatte betekenis van het graaf-
schapp Holland in vroeger tijden. Buchelius was van mening dat zowel middel-
eeuwsee als humanistische geschiedschrijvers zich een verkeerd beeld hadden 
gevormdd van de positie van de middeleeuwse bisschoppen. Hiervan hoopte hij 
zijnn tijdgenoten en het nageslacht te overtuigen door deze kwestie aan te roe-
renn in zijn correspondentie, waarin uitgebreide briefverhandelingen van zijn 
handd zijn te vinden over dit onderwerp, en in zijn oudheidkundige commen-
taarr bij de editie van de geschiedwerken van Beka en Heda. 

Inn het navolgende zullen de methodologische betekenis van Buchelius' tekst-
editiee zowel als zijn voorstelling van de geschiedenis van het bisdom en van het 
optredenn van de bisschoppen in de middeleeuwse Nederlanden aan de orde 
komen.. Eerst zal echter uitgebreid aandacht worden geschonken aan de mid-
deleeuwsee geschiedschrijving over het bisdom in de traditie van Beka. Buche-
lius'' onderzoek naar de verhouding tussen de Utrechtse bisschoppen en de gra-
venn van Holland gedurende de Middeleeuwen vloeide voort uit zijn bezwaren 
tegenn de laat-middeleeuwse geschiedschrijving. In de Hollandse geschied-
schrijvingg vanaf de veertiende eeuw, de periode waarin de graven van Holland 
meerr en meer overwicht kregen over het bisdom, werd Utrecht doorgaans be-
schouwdd als een verlengstuk van het graafschap Holland.' De uiterst invloed-
rijkee kroniek van Beka stond aan het begin van deze tendens. Na een bespre-
kingvann Buchelius' alternatieve voorstellingvan de Hollandse en Utrechtse Mid-
deleeuwenn zal ter afsluiting een indruk worden gegeven van het onthaal dat Bu-
chelius'' denkbeelden hebben gekregen bij de Hollandse geschiedschrijvers van 
zijnn tijd. 

Bucheliuss en de kroniek van Beka 

Overr Johannes de Beke of Beka, zoals Buchelius hem noemde, is weinig zekers 
bekend.. Waarschijnlijk werkte hij als wereldlijk geestelijke in de eerste helft van 

11 Tilmans, Aurelius, 122-123 («ver Beka), zie ook 90 en 108 (over Aurelius). Zie ook Romein, Geschiedenis, xxvii i 
enn 75. 
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dee veertiende eeuw in Holland.- Rond het jaar 1350 schreef hij een kroniek waar-
inn heel de oudere Hollandse en Utrechtse geschiedschrijving werd samenge-
vat.11 Er zijn aanwijzingen dat Beka een zevenjarige studietijd heeft doorgebracht 
inn de abdij van Egmond, waar hij dan in de kloosterbibliotheek zijn kroniek zou 
hebbenn samengesteld, maar dit is niet geheel zeker.' De literaire vorm van Be-
ka'ss kroniek toont in ieder geval wel Egmondse invloed. Beka schreef rijmpro-
za;; dat was in de veertiende eeuw onder de schrijvende monniken van de abdij 
vann Egmond in zwang en was mogelijk door Beka ontleend aan de annalen van 
Wilhelmuss Procurator.' Het staat verder vast dat Beka de voor de geschiedenis 
vann het Hollandse graafschap zo belangrijke annalen en kronieken uit het kloos-
terr van Egmond heeft bestudeerd en die in zijn kroniek heeft verwerkt. De twin-
tigste-eeuwsee uitgever van Beka's kroniek, Bruch, noemt die daarmee zelfs 'een 
Egmondss werk'.1' Tegelijkertijd heeft Beka echter ook de belangrijkste ge-
schiedwerkenn uit Utrecht-waaronder vele heiligenlevens - in zijn tekst verwerkt. 

Bekaa schreef zijn Hollands-Utrechtse kroniek in een erudiete en welsprekende 
stijll  die een geleerd lezerspubliek moest aanspreken. Dat zijn bisschoppen-an-
nexx gravenkroniek inderdaad veel werd gelezen bewijst de grote hoeveelheid 
overgeleverdee afschriften van de Latijnse tekst. Ook het bestaan van een Mid-
delnederlandsee vertaling, waarvan eveneens een ruime handschriftelijke over-
leveringg voorhanden is, wijst daarop. Waar gewoonlijk van Nederlandse mid-
deleeuwsee geschiedwerken niet meer dan één of hoogstens een handvol hand-
schriftenn bewaard is gebleven, kennen we van Beka's Latijnse tekst maar liefst 
222 afschriften - een autograaf is niet bekend - naast nog eens 22 handschrif-
tenn met een vertaling van zijn kroniek. Dit wijst er op dat elke 'zichzelf respec-
terendee instelling' - kerken, kloosters - een afschrift van Beka's Latijnse kro-
niekk liet vervaardigen voorde eigen bibliotheek.7 De veelal duur uitgevoerde 
Middelnederlandsee vertalingen moeten in de smaak zijn gevallen bij de ont-
wikkelde,, gegoede burgerij die geen Latijn las.*  Voorts zette Beka's kroniek niet 
alleenn aan tot lezen, maar ook tot schrijven: er zijn vele gecontinueerde Beka's 
bekend,, dat wil zeggen afschriften van de Latijnse of Middelnederlandse kro-
niekk die aan het einde zijn uitgebreid met een vervolg op de kroniek tot in de 
eigenn tijd." Van alle middeleeuwse verhalende geschiedwerken over de ge-

22 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 296; Bruch, 'Inleiding', v-vii. Buchelius noemde Johannes de Beke ook wel Jo-
hanness Becanus. 
33 Ook over de datering van Beka's kroniek bestaat enige onduidelijkheid. De kroniek loopi tol 1 346 en is op-
gedragenn aan bisschop Jan van Arkel (1342-1364) en graaf Willem V (1346-1358). Bruch, 'Inleiding', viii stelt 
datt de kroniek waarschijnlijk in (eind) 1346, en uiterlijk vóór 1348, werd voltooid. Anderen stellen dat het werk 
dateertt uit de jaren 1351-1355, zie hierover Carasso-Kok, Repertorium, nr. 296. Over Beka's bronnen zie Bruch, 
'Inleiding',, xxxix-xhï. 
44 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 296. Bruch, 'Inleiding', v-vii gaal ervan uit dat bet Egmondse studieverblijf in-
derdaadd heeft plaatsgevonden. 
55 Bruch, 'Inleiding', xxxv. 
66 Ibidem, vi. 
77 Het citaat uit Romein, (leschisdenis, 87. 
88 Bruch, 'Inleiding Croniken'. 
99 Carasso-Kok, Repertorium, nrs. 296-299, geeft op: 22 bewaarde afschriften van Beka's oorspronkelijke Latijnse 
tekstt (waarvan 2 stuks vóór 1400, 12 tussen 1400 en 1500, 6 tussen 1500 en 1600, 1 rond 1600, en 1 begin ze-
ventiendee eeuw zijn opgesteld). Van deze 22 afschriften bevatten 15 exemplaren ook een afschrift van één van 
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schiedeniss van Holland of Utrecht is het kortom Beka's kroniek, waarvan we over 
verrewegg de meeste handschriften beschikken, en die daarmee dan ook het meest 
bekendd en invloedrijk moet zijn geweest.1" 

Vann de grote historiografische invloed van deze kroniek getuigen bovendien 
ookk de bexverkingen door verschillende geschiedschrijvers na Beka. De Bekabe-
werkingenn bestonden uit een min of meer rechtstreekse overname van Beka1s 
woordenn en betoog, die daarmee de hoofdlijn van de nieuw samen te stellen 
kroniekk gingen uitmaken, waarbij meestal wel in Beka's tekst werd ingegrepen 
doorr samen te vatten, te selecteren en nieuwe gegevens in te voegen. Zo wor-
denn onder meer de vijftiende-eeuwse kronieken van Theodericus Pauli (Dirk 
Pauw)) en Johannes a Leydis (dat wil zeggen, de eerste redactie van diens werk) 
alss bewerkte Latijnse Beka's beschouwd. Beiden prezen hun eigen werk bo-
vendienn uitdrukkelijk aan als een kroniek a la Beka." De Middelnederlandse Be-
ka'ss werden in de veertiende en vijftiende eeuw bewerkt door de Clerc uten la-
ghenn landen, heraut Beyeren, de anonieme Chronogrammist (die de Hollandse 
stofstof omwerkte tot een geschiedenisleerboekje), en Jan Veldener. Beka's stof kwam 
viaa al deze bewerkingen indirect in nóg meer vijftiende- en zestiende-eeuwse ge-
schiedwerkenn terecht. Voor vrijwel de gehele Hollandse geschiedschrijving na 
hett jaar 1350, tot en met het verschijnen van de Divisiekroniek in 1517, geldt 
datt Beka's stof op één of andere manier daarin werd verwerkt. Er wordt in dit 
opzichtt wel gesproken van het 'Bekacomplex'.1" Aurelius bijvoorbeeld nam voor 
zijnn beschrijving van de Hollandse gravengeschiedenis in de Divisiekroniek wel-
iswaarr als hoofdbron de tweede redactie van de kroniek van Leydis, die geen 
Bekabewerkingg genoemd mag worden, maar putte daarnaast vele aanvullende 
gegevenss uit een Middelnederlandse Beka en de kronieken van de Clerc, Pau-
lii  en Leydis in de eerste redactie." 

Daarmeee werd Beka's beeld van de sinds de oudste tijden tot zijn eigen eeuw 
verstrengeldee geschiedenis van het graafschap Holland en het bisdom Utrecht 

dee vijf veertiende-en vijftiende-eeuwse Latijnse Beka-continuaties {waarvan 1 vóór 1400, 1 rond 1400, 6 tussen 
14000 en 1500, 1 rond 1500, 4 tussen 1500 en 1600, I rond 1600, en 1 begin zeventiende eeuw zijn opgesteld). 
Daarnaastt zijn er 22 afschriften bewaard van de uit het Latijn vertaalde Middelnederlandse Beka uit ca. 1:503 
enn van continuaties daarvan (waarvan 3 vóór 1400, 1 rond 1400. 11 tussen 1400 en 1500, 1 tussen 1400 en 1700 
(sic),, 3 tussen 1500 en 1600, 2 tussen 1600 en 1 700, en 1 tussen 1 700 en 1800 zijn opgesteld). Beka's werk werd 
ookk in het Frans vertaald, waarvan eveneens een aantal handschriften bewaard is gebleven (Romein, (Geschiede-
nis,nis, nr. 30; Bruch, SupjAement, nr. 30). 
100 Waar het gaat om middeleeuwse verhalende geschiedwerken afkomstig uit de Noordelijke Nederlanden 
vann vóór 1500 wordt dee omvang van de handschriftelijke overlevering van Beka's kroniek door die van geen en-
kell  ander geschiedwerk overtroffen, tot het verschijnen van de eind-vijftiende-eeuwse Groningse kroniek van 
johann van Lemego (Carasso-kok, Repertorium, nr 307). Van diens kroniek zijn nog veel meer handschriften over-
geleverd,, maar op één na zijn die allemaal na 1500 vervaardigd. Ter vergelijking: uit de eerste helft van de veer-
tiendee eeuw (dat wil zeggen uit Beka's tijd) zijn onder andere overgeleverd de kroniek van Melis Stoke in 3 hand-
schriftenn (Carasso-Kok. Repertorium, nr 358), die van Wilhelmus Procurator in 1 handschrift (Carasso-Kok, Re-
pertorium,pertorium, nr. 407), en de anonieme 'Bella rampestria' in 1 handschrift (Bruch, Supplement, nr.SOB); en uit de 
Zuidelijkee Nederlanden in deze tijd het werk van Lodewijk van Velthem in 1 handschrift (Waterschoot, 'Ver-
antwoording',, 46) - maar Jacob van Maerlants populaire 'Spiegel Histonael' daarentegen in meer dan 250 hand-
schriften,, zowel geheel als fragmentarisch: Van Oostrom, Maerlants wereld, 382. 

111 Bruch, 'Inleiding', xi; zie ook Bruch, Supf)lement, nr. 30. 
122 Bruch, Supplement, nr. 37. 
133 Tilmans, Aurelius, 103-110. 



268 8 Hett rijk van de bisschop 

rechtstreekss of met vele aanpassingen overgenomen in de Hollandse ge-
schiedschrijvingg van de late Middeleeuwen. Beka had het bisdom Utrecht dui-
delijkk beschouwd als ondergeschikt aan het Hollandse graafschap. Volgens hem 
warenn zowel het graafschap als het bisdom in de Karolingische tijd ontstaan uit 
eenn 'oer-Hollamr, een gebied dat het hele Nederlandse rivierengebied besloeg, 
doorr hem 'Holdlandia' genoemd." Dit 'oer-Holland' bestond al in de Romeinse 
tijd:: toen - zo vertelde Beka in zijn in leiding- kwam een Romeinse consul ge-
naamdd Antonius, op de vlucht voor de tirannie van Nero, in Holdlandia aan, 
waarr hij de naar hemzelf genoemde hoofdstad Antonina stichtte, die later be-
kendd kwam te staan als Traiectum ofwel Utrecht. 

Bekaa ving het chronologische deel van zijn kroniek aan met de tijd van Wil-
librord.. Wat verderop bracht hij de Hollandse graven voor het eerst ten tone-
le.. Hierbij voer Beka op Egmonds kompas door de oorsprong van het Hollandse 
gravenhuiss te verfraaien met oude en hoge rechten en imposante genealogieën. 
Dee verdere geschiedenis van Holland en Utrecht werd door Beka verteld aan 
dee hand van de levens van de achtereenvolgende graven en bisschoppen, waar-
bijj  steeds de aanvangs- en eindjaren van ieders regering werden vermeld. De 
verwevenheidd van de lotgevallen van de bisschoppen en graven kreeg veel na-
druk.. Vaak werden de zaken daarbij door Beka voorgesteld vanuit het perspectief 
vann de Hollandse graven. Dit betekende bijvoorbeeld dat hij bij de beschrijving 
vann de veelvuldige, vaak gewapende confrontaties tussen het bisdom en het graaf-
schapp de rol van de bisschoppen doorgaans negatief beoordeelde. Die con-
frontatiess vonden ook in zijn eigen tijd regelmatig plaats: nog in het jaar 1345 
hadd graaf Willem IV (1337-1345) de stad Utrecht na een beleg smadelijk op de 
knieënn gedwongen. Beka droeg zijn kroniek daarom op aan zowel de bisschop 
Jann van Arkel (1342-1364) als de juist aangetreden Hollandse graaf Willem V 
(1346-1358).. In zijn dedicatie spoorde Beka de bisschop en de graaf aan de on-
derlingee vrede te bewaren, gezamenlijk de vreemde vijand te bestrijden en het 
Utrechtsee en Hollandse volk, dat volgens hem een gelijke oorsprong had, te ver-
enigen.'"' ' 

Beka'ss Hollandse invalshoek in een Hollands-Utrechtse kroniek werd over-
genomenn door zijn vele navolgers. De Bekabewerking uit het begin van de vijf-
tiendee eeuw door de Clerc uten laghen landen bijvoorbeeld, die misschien aan 
dee kanselarij van de Hollandse graaf heeft gewerkt, was net als Beka's kroniek 
opgedragenn aan graaf én bisschop. De Clerc hield de lezer voor: 'Ghi suit we-
tenn dat gestichte van Utrecht optie tii t mede Hollant was, uutgenomen Over-
yssel'.. De Clerc schonk het Utrechtse aandeel in deze gemeenschappelijke ge-
schiedeniss echter veel minder aandacht dan Beka had gedaan; zijn bewerking 
bestondd als het ware juist uit een weglating van de Utrechtse stof. Bovendien 
verdedigdee de Clerc fel de grafelijke belangen tegenover de Utrechtse machts-
pretenties,, de 'onrechtelicke ghiericheyt' van de bischoppen. Zijn kroniek ge-
noott tamelijk veel bekendheid; in een aantal van de Middelnederlandse Beka-

144 Beka, Chronographia, 9. 
155 Beka, Chronographia, 3. 
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43.43. Titelpagina van Buchelius' 
uitgaveuitgave van de kronieken van 
BekaBeka en Heda. Koninklijke Bi-
bliotheekbliotheek Den Haag. 

handschriftenn waren de 'Hollandse' passages door de afschrijver zelfs geheel 
vervangenn door de kroniek van de Clerc.I6 Aurelius gebruikte de kroniek intensief 
bijj  het samenstellen van zijn Divisiekroniek.'7 

Eenn andere kroniek uit het begin van de \ijftiende eeuw die eveneens bekend 
staatt als een Bekabewerking is de Hollantsche cronike van Claes Heynenzoon 
aliass heraut Beyeren, de wapenkoning en kroniekschrijver van de Hollandse 
graaf.. Van dit werk zijn een Hollandse versie - opgedragen aan de graaf van Hol-
landd - en een Hollands-Utrechtse versie - opgedragen aan graaf én bisschop -
samengesteldd door de auteur. In de Hollandse, oudste versie ontbreekt de 
Utrechtsee stof uit Beka bijna geheel. In de Hollands-Utrechtse versie is een fi-
gurantenroll  voor de bisschoppen weggelegd, voor zover hun lotgevallen de ge-
schiedeniss van Holland kruisten: de kerstening door Willibrord en Bonifatius, 

166 Carasso-Kok, Repertorium, nr. 298. 
177 Tilmans, Aurelius, 104-105; citaten uit de Clerc ibidem, 123 resp. 105. 

file:///ijftiende
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dee vijandschap van bepaalde bisschoppen jegens de graven of juist hun steun 
-- waarvan eigenlijk alleen sprake was wanneer de bisschop verwant was aan het 
gravenhuis.. De graven werden door de heraut voortdurend op de voorgrond 
geplaatst,, en nergens werd geprobeerd het vijandige optreden van de bis-
schoppenn tegen de graven te rechtvaardigen.1* 

Viaa laat-middeleeirwse kronieken als die van de Clerc en van heraut Beyeren 
kwamm de Hollands-Utrechtse stof uit Beka, eventueel met een nóg meer versterkte 
pro-Hollandsee inkleuring, terecht in vroeg-humanistische geschiedwerken als 
dee Divisiekroniek, en uiteindelijk ook in het werk van vele tijdgenoten van Bu-
chelius.. In zijn commentaar bij de editie van Beka's kroniek wees Buchelius hier 
enn daar op de lange adem van vele op Beka teruggaande voorstellingen die de 
bisschoppenn zeer onwelgevallig waren of de oorsprong en wapenfeiten van de 
Hollandsee graven juist in een gunstig daglicht stelden. Zo probeerde Buchelius 
rechtt te doen aan de in zijn ogen zo belangrijke maar miskende rol die Utrecht 
enn de bisschoppen hadden gespeeld in het middeleeuwse verleden van de Ne-
derlanden,, om tegelijkertijd de arrogantie van de Hollandse laatkomers op het 
historischh toneel bloot te leggen. 

Bucheliuss schreef niet alleen een omvangrijk oudheidkundig notenapparaat bij 
dee kroniek van Beka, maar wilde ook een nieuwe teksteditie vervaardigen. Hij 
beschouwdee de door Suffridus Petrus voorbereide en in 1612 door Bernardus 
Furmeriuss uitgegeven Bekatekst terecht als flink bedorven. Suffridus Petrus had 
eenn handvol Bekahandschriften tot zijn beschikking gehad. Daarvan had hij het 
oudstee exemplaar, een eind-veertiende-eeuws handschrift, als basis gebruikt voor 
dee te bezorgen teksteditie. Dit handschrift ging echter terug op een ouder - niet 
bewaardd gebleven - afschrift van Beka's kroniek (tegenwoordig wel 'apograaf 
III '' genoemd) dat, zo hebben moderne historici vast weten te stellen, veel fou-
tenn bevat moet hebben. Daarnaast bezat Suffridus Petrus nog een tweede ma-
nuscript,, namelijk een zeer slordig afschrift van het eerdergenoemde eind-veer-
tiende-eeuwsee handschrift, waarbij hij niet heeft begrepen dat het één een ko-
piee van het ander was. Daarmee zal hij ten onrechte in de veronderstelling ver-
keerdd hebben dat de grote overeenkomst tussen beide handschriften een des 
tee betrouwbaarder tekstreconstructie opleverde.'' Dit alles resulteerde in een 
Beka-editiee vol fouten en foutjes, waar Buchelius zijn eigen verbeterde versie 
tegenoverr poogde te zetten. 

Buchelius'' zicht op de enorme omvang van de handschriftelijke overlevering 
vann Beka's kroniek kon het overzicht waarover wij tegenwoordig beschikken, 
mett onze openbare en goed geïndiceerde archieven en bibliotheken, natuur-
lij kk bij lange na niet benaderen. Vele Bekahandschriften waren in Buchelius' 
tijdd in particulier bezit en daarmee vaak onbekend of onbereikbaar. Zelf bezat 
Bucheliuss een vijftiende-eeuws handschrift van een geïnterpoleerde en ge-
continueerdee Latijnse Beka, dat hij in zijn editie uit 1643 steeds aanduidde als 

188 Verbij-Schillings, Brrltlvorming, 70-71, 120-121, 127, 131, 148-151. 
199 Zie over Sultridus Petrus, Bernardus Fm menus en hun Beka-editie: Brueh. 'Inleiding*, xii-xxvüi en xlvi-1. 
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'M.S.. metis' ('mijn manuscript').-" Hij zal ook inzage gehad hebben in het vijf-
tiende-eeuwsee handschrift uit het bezit van de Utrechtse kanunnik en geleer-
dee Lambertus van der Burch, dat in 1619 door Lap van Waveren werd verwor-
venn en waarvan de continuatie werd afgedrukt in Btichelius' editie.'' Voorts be-
zatt Scriverius een in de zestiende eeuw door Cornelis van Muiden vervaardigd 
handschrift,, dat hij in 1640, toen Btichelius hem vroeg alles wat hij over Beka 
hadd op te sturen, met annotaties naar Utrecht moet hebben gezonden; een aan-
tall  van die annotaties is namelijk opgenomen in de editie.~ 

Nuu was het niet zo dat Buchelius in de gelegenheid verkeerde om op basis 
vann betere Bekahandschriften een betrouwbaarder teksteditie te kunnen voor-
bereiden.. Hoewel hij dit zelf niet beseft kan hebben, gingen óók de door hem 
gebruiktee Bekahandschriften terug op de redelijk onbetrouwbare 'apograaf III'. ^ 
Bijj  het opsporen en verbeteren van corrupte plaatsen in Furmerius' editie heeft 
hijj  dan ook vaak een beroep moeten doen op zijn eigen 'gezond verstand' en 
antiquarischee expertise. In zijn editie ging Buchelius nergens expliciet in op de 
doorr hem gevolgde methode bij het opstellen van de Bekatekst. We kunnen er 
echterr van uitgaan dat Buchelius' uitgave niet bestond uit een weergave van de 
tekstt in zijn vijftiende-eeuwse Bekahandschrift of in de andere hem bekende 
handschriften,, maar op de tekst zoals die eerder door Furmerius was bezorgd. 
Dee varianten die Buchelius in de marginalia of in de noten aangaf waren dus 
-- zoals hier en daar ook expliciet door Buchelius werd aangegeven - varianten 
opp de bekende gedrukte tekst, die door Buchelius was gecontroleerd en ver-
beterdd aan de hand van zijn 'M.S. meus'. Daarbij besefte hij wel degelijk dat zijn 
'M.S.. meus' geïnterpoleerd was. Hij vergeleek dit 'M.S. metis' met andere ma-
nuscriptenn en slaagde er in om bepaalde passages in zijn eigen Bekahandschrift 
aann te wijzen als latere toevoegingen aan de oorspronkelijke kroniektekst, om-
datt die in de andere handschriften ontbraken. Waarschijnlijk waren het de exem-
plarenn van Lap van Waveren en Scriverius die hem het vergelijkingsmateriaal 
opleverden.211 Daarnaast vergeleek Buchelius de inhoud van de Latijnse kro-
niektekstt om dezelfde reden regelmatig met de inhoud van een Middelneder-
landsee Beka. Het handschrift met deze tekst, die hij 'Teutonica translatio anti-

200 Universiteitsbibliotheek l'trecht. ms. 783 Hist. lb; Bruch, 'Inleiding', xvi, schrijft dat hij dit handschrift juist 
niett heeft betrokken in zijn onderzoek naar de Latijnse Beka-handschriften, omdat hij het op grond van de vele 
interpolatiess beschouwt als een 'Uhronieon auctius'. 
211 Afgedrukt in loan ties de Beka canmtirus 1'l.trajerliuus, et Wilhelmus lleda ptaejiosilus Arnheinensis, eerste pagi-
nering,, 132-133. liet betreft het handschrift in de Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 785 Hist. 121; Bruch, 
'Inleiding',, xiv: nis. D3. Dit handschrift was door Lambertus van der Burch (hoogstwaai schijnlijk) eerder al uil-
geleendd aan [anus Dousa senior, samen met een Middelnederlandse Beka: zie Vermaseren, 'De werkzaamheid', 
54. . 
222 Universiteitsbibliotheek Utrecht, ms. 784 Hist. 1 7: Bruch, 'Inleiding', xiii : ms. A4. Het verzoek aan Scrive-
riuss in Buchelius aan Scriverius, 14-HM (HO. 
233 Bruch, 'Inleiding', xii-xxvüi en xlvi-1. 
244 Ion unes de Beka ranimicus ritrajertinus, el Wilhelmus lleda praepositus Arnhemensis, eerste paginering, 39, noot 
gg (overeen lange, verdachte passage 'in meo U[odke]. M[anu].S[cripto].' ('in mijn handgeschreven codex') 
diee ontbrak 'in quibusdam exemplaribus Bekani Uhronici' ('in bepaalde exemplaren van de kroniek van Beka'); 
ibidem,, 41, noot i (over een verdachte passage in 'meus MS.' die ontbrak in een ander geschiedwerk dat Be-
ka'ss kroniek volgde, namelijk het Chronicon Magnum Belgicum). 
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qua'' of 'Paraphrastes Teutonicus' noemde, had hij kunnen inkijken in de 
Utrechtsee stadsbibliotheek.-' 

Inn een brief aan Pontanus uit 1634 of 1635 gaf Buchelius een kijkje in de keu-
kenn van zijn editietechniek. De Bekatekst zoals die door Furmerius is bezorgd, 
iss 'op iedere pagina' corrupt, waarschuwde Buchelius. Vervolgens ging hij in op 
eenn passage uit Beka's beschrijving van een oorlog tussen de graven van Hol-
landd en Gelre, die ook Pontanus verdacht was overgekomen: Dito comes (ielriae 
suissuis paullatim diffugientibus trans Mosam in equo rursatili relrocessit, 'Otto, graaf van 
Gelre,, heeft zich, terwijl de zijnen de één na de ander uiteenvluchtten, op een 
renpaardd over de Maas teruggetrokken'.-" In de wetenschap dat deze slag op de 
Vell  uwe werd gevoerd, vroegen Pontanus en Buchelius zich af waar genoemde 
Maass dan wel gelopen had moeten hebben. Daarom moest volgens Buchelius 
opp grond van de handschriften en van de ligging van de plaats van handeling 
'transs Nodam' worden gelezen. Tegenwoordig heette die plaats de Grebbeberg, 
schreeff  hij verder, maar op basis van door hem opgespoorde oude vrijgelei-
debrievenn en andere Utrechtse archiefstukken wist hij dat destijds deze plaats 
inderdaadd de 'Noda' werd genoemd. Buchelius' methode bestond hier dus uit 
driee onderdelen: de Bekatekst zoals uitgegeven door Furmerius werd getoetst 
aann het 'gezond verstand' (hier: een argument op basis van de geografie), aan 
dee handschriftelijke overlevering van Beka's kroniek, en aan extern bewijs-
materiaall  afkomstig uit de archieven. In zijn teksteditie nam Buchelius inder-
daadd 'Nodam' op - vaak noteerde hij in de marge van de gedrukte Bekatekst 
variantenn op basis van zijn Bekahandschrift, in dit geval bracht hij een veran-
deringg aan in de tekst zelf- en verantwoordde dit vervolgens in zijn notenap-
paraat.27 7 

Bucheliuss hield in zijn eigen exemplaar van Furmerius' editie aantekeningen 
bijj  ten behoeve van de toekomstige verbeterde tekstuitgave. Deze aantekenin-
genn zijn in de editie van 1643 echter niet consequent overgenomen, terwijl Bu-
cheliuss nog persoonlijk betrokken is geweest bij de opmaak van het aan Beka 
bestedee deel in deze uiteindelijk postuum verschenen uitgave. Dit kwam mede 
doordatt Buchelius' aandacht in de eerste plaats moet zijn uitgegaan naar de ver-
zorgingg van zijn oudheidkundige commentaar in het notenapparaat bij de Beka-
tekst.-''' Buchelius was zich zoals gezegd zeer wel bewust van de enorme invloed 
vann Beka's kroniek op de latere middeleeuwse én humanistische geschied-
schrijvingg over Holland en Utrecht. Hij was bijvoorbeeld ook in staat Beka-
bewerkingenn als de kroniek van de anonieme Clerc uten laghen landen als zo-

255 Joannes de Heku canoiürus Ultrajecthms, et Wilhelmus Heda praepositus Aniheinensis, eerste paginering, 6, noot 
b:: 'vetus Teutonica translatie) ante annos ducentos p.m. facta, quae M.S. extat in bihl. Trajectina' ('een oude 
[Neder-]]  Duitse vertaling, tweehonderd jaar geleden met de liand geschreven, welk handschrift in de Utrecht-
see bibliotheek aanwezig is'). 
266 Buchelius aan Pontanus, [ I 634/1635J. 
277 loannes delieka rarionicu.s Ultrajertinus, et Wilhelmus lied» praepositus Arnhemensis, eerste paginering, 61, noot 
b.. Bruch.de moderne uitgever van Beka, heelt eveneens 'Noda': /ie Beka, Chwnographia, 141 ('Otto comes Gel-
riee suis paulative [variant: paulatimj diffugientibus trans Nodam in equo cursatili retrocessit). De bijbehorende 
indexx op p. 369 bevat overigens geen verklaring van 'Noda'. 
288 Vergelijk Bruch, 'Inleiding', xlix4; zie ook hoofdstuk '2, p. 103. 
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44.44. Pagina uit de uitgave van 
dede kroniek van Beka met Bu-
chelius'chelius' oudheidkundige an-
notatie.notatie. Koninklijke Biblio-
theektheek Den Haag. 
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qut t d e e 

danigg te identificeren. In 1621 wist hij, in een brief aan Scriverius, de onterechte 
toeschrijvingg door Lambertus van der Burch van deze kroniek aan Beka te ver-
beteren.299 In zijn commentaar op de tekst van Beka deed hij regelmatig zijn be-
klagg dat 'de hele Hollandse geschiedschrijving' bepaalde onverkwikkelijke voor-
stellingenn van Beka kritiekloos had overgenomen. Dit besef van de enorme in-
vloedd van Beka's werk was de belangrijkste reden voor Bnchelins' inspanningen 
omm de kroniek die reeds door Furmerius was uitgegeven, opnieuw te bezorgen. 
Hett ging Buchelius er niet in de eerste plaats om een nieuwe filologisch ver-
antwoordee teksteditie te bezorgen; zijn doel was vooral om de stof die Beka bood, 
enn die terug te vinden was in zoveel andere geschiedwerken, te voorzien van zijn 
eigenn kritiek. 

Bijj  het leveren van dit oudheidkundige commentaar bood de kroniek van 
Heda,, de vroeg-humanistische kritische verwerking van het 'Bekacomplex' uit 

299 Buchelius aan Scriverius, 4-4-1621. Lambertus van der Burch had op een handschrift van de kroniek van 
dee Clerc dat in zijn bezit was aangetekend: 'den Auctheur deser cronica is Joannes van der Beke' (geciteerd 
doorr Romein. Geschiedenis, 100). 
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Utrechtsee hoek, als het ware een geschikte kapstok: reden waarom Buchelius 
-- overigens net als Furmerius vóór hem - de editie van de kronieken van Beka 
enn Heda combineerde. Wilhelmus Heda (ca. 1460-1525), een tijdgenoot van Au-
relius,, was in Utrecht deken van de Sint Janskerk en Domkanunnik en proost 
tee Arnhem. Tevens werkte hij als secretaris in dienst van Filips de Schone.*' In 
15211 droeg hij zijn bisschopskroniek op aan de Utrechtse geestelijkheid.11 Ooit 
wass hem, schreef Heda, door deze geestelijken opgedragen zoveel mogelijk ge-
tuigenissenn aangaande de geschiedenis van stad en kerk te vergaren in archie-
venn en bibliotheken en de 'daden en levens' van de bisschoppen te beschrijven.5-' 
Hedaa stond in zijn eigen tijd al bekend als geschiedvorser, en zijn kroniek be-
vatvat een overzicht van archeologische vondsten en afschriften van vele middel-
eeuwsee oorkonden. Bij zijn onderzoek in archieven en bibliotheken was Heda 
doorr zijn opdrachtgevers de assistentie van niet minder dan vier geestelijken 
toegewezen.3* * 

Hett was de bedoeling dat de kroniek - zo schreef Heda in zijn opdracht - in 
drukk zou verschijnen, maar het werk bleef ongepubliceerd en raakte via hand-
schriftenn bekend. Beka's kroniek was voor Heda een belangrijke bron,S4 maar 
zijnn voorstellingen werden door Heda veelal van forse kritiek voorzien. In te-
genstellingg tot Beka sympathiseerde Heda namelijk met de bisschoppen en mi-
nimaliseerdee hij de rol van de graven in zijn beschrijving van de geschiedenis 
vann het bisdom. 

Buchelius''  'Paradoxen' 

Wanneerr we op zoek zijn naar een samenhangende uiteenzetting door Buche-
liuss van zijn ideeën over het middeleeuwse verleden van Utrecht, Holland en om-
streken,, kunnen we het best zijn notenapparaat bij de editie van Beka en Heda 
vergelijkenn meteen aantal van zijn oudheidkundige briefverhandelingen. Rond 
hett jaar 1630 schreef Buchelius een uitgebreide verhandeling over de geschie-
deniss van de stad en het bisdom Utrecht, die zou worden uitgegeven door Jo-
hanness de Laet. In dezelfde tijd vervaardigde hij tevens zijn 'Diatribe de Dur-

300 Sterk, Philips van Bourgondir, 38 en 84. 
311 Kampiiiga, Opvattingen, xxii i schrijft dat Heda de opdracht tot het schrijven van deze kroniek in het bij-
zonderr was verleend door de geestelijkheid van het Domkapittel, maar dat blijk t niet uit de opdrarhtsbrief van 
Hedaa {Joannes de Beka canonicus Vltrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis, tweede paginering, 1-4). 
De/i-- dedicatie werd ondertekend in 1521; het laatste bericht dat genoteerd werd dooi Heda (althans volgens 
Buchelius'' editie) betrof de aanstelling van bisschop Hendrik II van Beieren (1524-1529). Een nadere studie 
naarr Heda en diens interessante geschiedwerk is niet voorhanden. 
322 Heda, loan nes de Beka canonicus l 'Itrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemrn.su, tweede paginering, 2. 
333 Over Heda's eerste archeologische inventaris van Romeinse inscripties: Bijvanck, Exrerpta Romana II , 10-
11.. Aurclius werd in 1515 getipt om contact met Heda op te nemen in verband met het vergaren van informa-
tiee over Romeinse archeologica in Holland, nog vóórdat Heda zijn eigen kroniek voltooid had: Tilmans, Aure-
lius.lius. 141. Over Heda's kroniek als oorkondenverzameling: Kampinga, Opvattingen, 19-20, 103. 
344 Bruch, 'Inleiding', xlvi: 'Wilhelmus Heda [...] heeft een geschiedenis der Utrechtse bisschoppen geschreven, 
waarbijj  hij Beke, voor zijn tijd nogal cruisen, grondig gebruikt; zijn w-erk is enigermate een uitgave van Beke-
f'ragmeiiten'. . 
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drechto'' over de oorsprong van de stad Dordrecht.13 Van deze laatste briefver-
handelingg maakte hij afschriften die hij aan verschillende geïnteresseerde cor-
respondentenn in Holland liet lezen. Verder zijn ervan Buchelius' hand nog twee 
uiteenzettingenn in briefvorm bewaard gebleven over de relatie tussen graaf Flo-
risris V en het bisdom.36 Bij lezing van deze verhandelingen en van andere brieven 
vann Buchelius blijkt dat zijn visie op de middeleeuwse geschiedenis van de Ne-
derlandenn in belangrijke mate was geïnspireerd door de bisschoppenkroniek van 
Heda,, en bovendien verder was verdiept door zelfstandig archiefonderzoek. Voor-
all  uit archiefstukken leidde hij af dat deze geschiedenis er wellicht heel anders 
uitzagg dan de Hollandse historiografische traditie wilde. Buchelius voerde de door 
hemm verzamelde bronnen aan om te bewijzen dat de bisschop van Utrecht oor-
spronkelijkk een keizerlijk leenman was geweest, en in die hoedanigheid had ge-
regeerdd over het grootste deel van de Nederlanden. In verband daarmee wilde 
Bucheliuss tevens aantonen dat het graafschap Holland pas laat in de Middel-
eeuwenn was uitgegroeid tot de omvang die het gewest in de zeventiende eeuw 
inmiddelss aangenomen had. Dit druiste recht in tegen de gangbare Hollandse 
interpretatiee van het verleden van de Nederlanden. Daarom noemde Scriverius 
Buchelius'' verhandelingen over de Utrechtse en Hollandse Middeleeuwen stee-
vastt Paradoxa tua ('uw Paradoxen'), de door Buchelius naar voren gebrachte, op-
merkelijkee stellingen, die zo botsten met de heersende mening.17 

Inn de voor De Laet geschreven briefverhandeling over de geschiedenis van de 
stadd Utrecht en het Sticht begon Buchelius zijn historisch overzicht met de op-
merking,, dat de bewoners van de Nederlandse gebieden ooit onder het gezag 
vann de Romeinen hadden gestaan, om daarna te worden onderworpen door Frie-
zen,, Franken en Noormannen. De Frankische vorsten hadden ondertussen de 
Angelsaksischee missionarissen gesteund bij hun bekeringswerk in de Lage Lan-
den,, schreef Buchelius. Om deze kerstening veilig te stellen werd aan de Ne-
derlandenn vervolgens een bisschop gegeven die daarop met de steun van de Fran-
kischee vorsten een priestercollege in Utrecht stichtte. In de daaropvolgende pe-
riodee werden aan de bisschop en zijn priestercollege door de koningen en kei-
zerss vele 'plaatsen, burchten, tollen, graafschappen, privileges, en bovendien 
immuniteiten'' gegeven, zodat de bisschoppen 'niet alleen leraren van het kei-
zerrijkk - zoals in het begin - maar ook rijksvorsten werden, van wie de onder-
danenn zich langzamerhand hebben verdeeld in twee provincies aan beide zij-
denn van de IJssel, en de één werd de Opper-, de ander de Nederprovincie ge-
noemd'.5**  Buchelius opperde hier dus dat de wereldlijke macht van de bis-

355 Buchelius aan De Laet, [1630]; Buchelius aan G.J. Vossius, [ca. 1630]. 
366 Buchelius aan n.n., [ca. 1600]; Buchelius aan n.n., [na 1612]. 
377 Scriverius aan Buchelius, 30-7-1631, [ 17]-7-1632 en 19-4-1635. Buchelius gebruikt*' deze term ook zelf bij 
hett benoemen van zijn eigen manuscripten, blijkens zijn brieven aan Pontanus, [6-7-1633] en [1636/1637] en 
aann Van Beverwijck, 7-3-1640. Eerder gebruikte Buchelius deze term ook om de inhoud van de (irrmanüi anti-
quavmquavm Philippus Cluverius te omschrijven: zie hoofdstuk fi, p. 230. 
388 Buchelius aan De Laet, [1630], fol. 125v: 'His multa concessa loca, castra, telonia, comitatus, privilegia in-
superr & immiinitates; ita ut non tantum doctores, ut ab initi o sed et principes Imperij herent: quorum subditi 
populii  in duas paulatim provintias cis et ultra Issalam abierunt, et haec superior, ili a inferior dicta fuit.' 
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schoppenn zich over het Over- en het Nedersticht had uitgestrekt. Nergens in 
zijnn verhandeling bracht hij onderscheid aan tussen de wereldlijke en de reli-
gieuzee macht van de bisschoppen. Hij vervolgde: 'Ondertussen genoten de bis-
schoppenn en de priestercolleges onbezorgd van hun goederen en giften, en on-
dernamenn ze geen enkele oorlog tegen hun buren, noch beslechtten ze ont-
stanee geschillen, tenzij ze steunden op de bevelen en de autoriteit van de kei-
zers'.1""  De bisschoppen opereerden in wereldlijke zaken aanvankelijk nog niet 
opp eigen gezag, beweerde Buchelius hier, maar stelden zich geheel afhankelijk 
opp van de keizers. Hier kwam pas verandering in toen ten gevolge van de inves-
tituurstrijdd de omstandigheden ingrijpend zouden wijzigen. 

Dezee oorspronkelijke status van rijksvorsten van de Utrechtse bisschoppen 
enn hun relatie tot de Roomse koningen en keizers was door de geschiedschrij-
verss maar al te vaak over het hoofd gezien, meende Buchelius: hij zou om deze 
redenn 'vele fabels uit de annalen' kunnen weerleggen, die betrekking hadden 
opp de oorlogen tussen de bisschoppen en hun buren, waaronder in de eerste 
plaatss de graven van Holland."' In zijn verhandeling voor De Laet, noch in zijn 
laterr uitgegeven commentaar op de kronieken van Beka en Heda, benoemde 
Bucheliuss de schrijvers van deze 'fabels'. Uit de editie uit 1643 wordt echter wel 
duidelijkk dat het hem om Hollandse geschiedschrijvers ging. Die hadden voort-
durendd - zo schreef Buchelius — aangenomen, dat de bisschoppen in de mid-
deleeuwsee Utrechts-Hollandse oorlogen geheel zelfstandig opereerden in de 
politiekk en op het slagveld, en bovendien de aanstichters van de strijd met de 
gravenn waren geweest. Dit begon bij Beka zelf. Op diens opmerking dat bisschop 
Willemm I geprobeerd had te profiteren van een machtsvacuüm in Holland ten 
tijdee van het aantreden van de jonge graafDirk Vi n 1061 om zichzelf het graaf1 

schapp toe te eigenen, reageerde Buchelius in zijn noten met een sneer: 'Hier 
begunstigtt de auteur zijn Hollanders al te veel'. Naar Buchelius' mening deed 
dezee bisschop slechts een poging het hem eerder ten onrechte afgetroggelde 
gebiedd terug te winnen." Een nog neteliger kwestie was de oorlog tussen bis-
schopp Adalbold en graaf Dirk II I in 1018. Beka had geschreven dat de bisschop 
eenn vijand van graaf Dirk met goederen in de buurt van Bodegraven had be-
gunstigdd en later, nadat Dirk deze tegenstrever had uitgeschakeld, op eigen hout-
jee 'een wrede oorlog' tegen de graaf en het volk van Holland had ondernomen.'-
Bucheliuss tekende hierbij aan dat de 'Hollandici annales', die dit verhaal met 
veell  omhaal oprakelden, het helemaal mis hadden.4S Heda's verslag van de ge-
beurtenissenn rond deze oorlog kwam min of meer overeen met het relaas van 
Beka.. Buchelius was er ontevreden over voor zover ook Heda de bisschop op 

399 Buchelius aan De Lat-1, [1630], fol, 1 2<ïr: 'Antistites interim et collegia sacerdotum bonis ac donationibus 
qnietee fruebantur, nee bella ulla suscipiebant contra vicinos, aut controversias exortas componebant, nisi Im-
peratorumm iussis ac auctoritate niterentur [...]'. 
400 Buchelius aan De l.aet, [1630], fol.I26r: 'multas annalium fabulas'. 
411 loannes de Beka canonüus Ultrajectinus, el Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis, eerste paginering, 42, noot 
b.:: 'Plus nimium hic auctor suis favet Hollandis'. 
422 Beka, Chronographia, 75 ('crudele bellum'), 77. 
433 loannes de Beka canonicus Ultrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis, eerste paginering, 38, noot d. 
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45.45. Kaart van hei Utrechtse bisdom tijdens de Middeleeuwen in Buchelius' uitgave van de kro-
niekennieken van Beka en Heda. Koninklijke Bibliotheek Den Haag. 

eigenn initiatief had laten handelen. Adalbold, wierp Buchelius tegen, 'nam op 
keizerlijkkeizerlijk torfsamen met anderen de wapens op - hoewel het niet zijn eigen wa-
penss waren; gebeden en tranen zijn immers de wapens van bisschoppen, niet 
zwaardenn of lansen (zoals Ambrosius getuigt). Maar heel dit verhaal is obscuur 
enn verward, zowel bij onze als bij buitenlandse schrijvers'." Buchelius kon ech-
terr wel instemmen met Heda's uiteenzetting van de achterliggende oorzaken 
vann de strijd tussen Adalbold en Dirk. Heda ging namelijk net als hijzelf uit van 
eenn groot wereldlijk gezag van de bisschoppen over de Nederlandse territoria, 
datt steeds verder was teloorgegaan sinds het Karolingische rijk was uiteengevallen 
enn de landen van de bisschoppen door de Noormannen en vervolgens de gra-

444 loannes de Heku canonicus UUrajectinus, et Wilhelmus Hedapraepositus Arnhemensis, tweede paginering, 115. noot 
a:: '[...] Adelboldus [...] imperatorio praecepto arma cum aliis induit, quamvis non propria. Preces enim & la-
chrimaee sunt Episcoporum arma, Ambrosio teste, non gladii, aut hasrae. Omnis vero hacc narratio obscura Sc 
confusaa est, tam nostris qnam exteris scriptoribus'. Zie ook ibidem, 116, noot c. Ambrosius (vierde eeuw) was 
bisschopp van Milaan en schrijver van een verhandeling over bet gezag van de bisschop in geestelijke zaken te-
genoverr dat van de keizer in wereldlijke zaken. 
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venn van Holland waren ingenomen, louter en alleen volgens het recht van de 
sterksten,, aldus Heda en Buchelius.45 

Datt de bisschoppen niet de aanstichters, maar eerder de slachtoffers van de 
Hollands-Utrechtsee oorlogen waren geweest, hing volgens Buchelius dus samen 
mett de territoriale ontwikkeling van de Nederlanden in deze vroege tijd, die 
heell  anders moest zijn verlopen - zo stelde hij vast — dan het merendeel der Hol-
landsee geschiedschrijvers wel meende. In zijn voor De Laet geschreven ver-
handelingg over de Utrechtse stad en provincie ging hij hierop in. Nog vóór de 
tijdd van graaf Floris V strekte het gezag van de bisschop zich volgens Buchelius 
uitt over een groot gebied aan beide zijden van de IJssel. Zijn territorium om-
vattee toen ook gebieden in het latere Holland. Buchelius kon bewijzen voor de 
vroegeree uitgestrektheid van het bisschoppelijk gezag aanvoeren op grond van 
enkelee door hem opgedoken oude documenten, namelijk een stuk betreffen-
dee Hollands-Utrechtse broodwetten uit 1356 en twee Utrechtse vrijgeleidebrieven 
uitt een iets latere periode."1 

Inn brieven aan verschillende Hollandse correspondenten voerde Buchelius 
tenn bewijze bovendien nog een 'liber Camerae Ecclesiae Trajectensis' aan. Dit 
handschriftt bevatte een drie eeuwen oude lijst waarin de goederen van het 
Utrechtsee Domkapittel opgesomd stonden. Buchelius omschreef zijn bron als 
afkomstigg 'ex libro Camerae diet. Ecclesiae Traject., dat anders genoempt wert 
Liberr statutorum ecclesiae Tr. eertijts gecolligeert door H. Hugo Vuysting, ont-
rentt 300. jaeren geleden, dat noch alhier [=in Utrecht, S.L.] in pergameno ges-
crevenn bewaert wert'. Geduldig kopieerde Buchelius daarbij de lange lijst met 
namenn van in het latere graafschap liggende decanaten in zijn brieven aan Hol-
landsee geschiedkundigen als Pontanus: in de moderne spelling ging het om Rijn-
land,, Schouwen, Zuid-Beveland en Walcheren, Kennemerland, Westflinge, Be-
tuwe,, Holland, Gooi en Amstel.47 

Inn een brief aan Pontanus uit 1636 of 1637 en in zijn 'Diatribe de Durdrechto' 
werktee Buchelius dit gegeven nader uit. Het decanaat Holland moest volgens hem 
wordenn gesitueerd in de omgeving van Dordrecht, het mondingsgebied van de 
Merwede.. Dit had hij begrepen uit een bisschoppelijke oorkonde uit 1126, waar-
bijj  een kerk, geheten 'Tiezelineskercka', in 'Hollant' aan de Pieterskerk te Utrecht 
werdd geschonken. Dit oude Holland nu, het Merwede-eiland, werd door de 
Utrechtsee bisschop samen met de grafelijke titel geschonken aan een leenman, 
diee vanaf dat moment op grond van het 'clyentelare ius' ('leenrecht1) aan de bis-
schop,, zijn 'feudi dominus' ('leenheer1) was gebonden. In zijn verhandeling over 

455 Heda, loannes de Beka ranomcus lltrajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Arnhemensis, tweede paginering, 
108-109. . 
466 Buchelius aan De Laet, [ I 630], lol. 127r-v. 
477 Buchelius aan Van Beverwijck, [00-4-1640]; Buchelius aan Pontanus, [1636/37]. Buchelius citeerde een 
fragmentt uit het dertiende-eeuwse statuutboek van het Utrechtse Domkapiiiel dat bekend staat als het Liber 
Camerae.. In dit boek waren bepalingen vastgelegd over het beheer van de kapittelgoederen en de levenswijze 
vann de kanunniken. Dit statuutboek was in 1342 herzien en uitgebreid door Hugo Wstinc (uitgegeven door Sa-
muell  Muller: zie Wstinc. Het rechtsboek van den Dom van Utrecht). V.r werden reeds in de veertiende eeuw vele af-
schriftenn van Wstinc s tekst gemaakt. Buchelius raadpleegde de versie van Wstinc; het door hem geciteerde frag-
mentt (ibidem, 62) was echter door Wstinc overgenomen uit het oudere Liber Camerae (Muller, 'Inleiding', xxi). 
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dee Utrechtse stad en provincie wees Buchelius erop dat blijkens de broodwet-
tenn uit 1356 de Hollandse graaf zich op dat moment nog steeds 'clyens' ('leen-
man')) van de bisschop noemde.18 Nadat na verloop van tijd de macht van deze 
vroegee graven was toegenomen, verzaakten zij hun leenplicht aan de bisschop. 
Zee gingen het Merwede-eiland als hun eigendom beschouwen en stelden er een 
toll  in; van daaruit breidden ze gewapenderhand hun gebied almaar verder uit. 
Hunn leenheren, de bisschoppelijke rijksvorsten, riepen hierop verschillende ma-
lenn de hulp van de keizers in. Deze probeerden - meestal zonder resultaat - door 
middell  van een militaire interventie de bisschoppelijke gebieden voor hun recht-
matigee leenheer terug te winnen. Daarom behoorden de Hollandse graven vol-
genss Buchelius beschouwd te worden als de aanstichters van de Hollands-Utrecht-
see oorlogen, en kregen de bisschoppen ten onrechte vaak een slechte pers.49 

Dee streeknaam Holland werd na verloop van tijd, volgens Buchelius in bo-
vengenoemdee brief aan Pontanus en in zijn 'Diatribe de Durdrechto', door de 
graaff  als verzamelnaam toegepast op de verschillende gebiedjes die hij, als leen-
mann van de bisschop of van de keizer, bestuurde. Buchelius merkte dan ook in 
zijnn brieven aan Scriverius op, dat de oudste munt en zegels van het graafschap 
pass rond het jaar 1200 verschenen waren.50 Met de leenplicht sprongen de gra-
venn volgens Buchelius flexibel om: 'wanneer over het keizerlijk recht getwist werd, 
dektenn [de graven] zich in op grond van hun leenmanschap van de bisschop, 
enn wanneer daarentegen de bisschop duidelijk in zijn recht stond, getuigden 
zee dat ze alleen de keizer als opperste heer van Holland erkenden.' '' 

All  met al stemde het beeld dat door Buchelius werd geschetst van de vroege ge-
schiedeniss van het Hollandse graafschap niet bepaald tot vrolijkheid: de toon werd 
immerss gezet door feodaal verraad, militair machtsvertoon en politieke intriges. 
Dee bisschoppen van Utrecht hadden hun aanvankelijke glansrol als rijksvorsten 
deelss door eigen optreden, deels door omstandigheden waar zij geen vat op kon-
denn hebben, niet weten te handhaven, meende Buchelius. De latere indrukwek-
kendee geschiedenis van het graafschap Holland had deze oude glansrol van het 
bisdomm volgens hem in de vergetelheid doen raken. 

Hett  bisdom en Flori s V 

Evenalss Scriverius heeft Buchelius zich uitgebreid beziggehouden met het le-
venn van Floris V, maar hij kwam tot een heel andere waardering van het leven 
vann deze graaf dan zijn Leidse collega. Buchelius was Scriverius wel behulpzaam 

488 Buchelius aan De Laet, [1630], fol. V>7r. 
499 Alles uitgebreid in Buchelius aan Pontanus, [1636/1637] en in Buchelius aan ( i j . Vossius, [ca. 1630], lol. 
122v-123rr ('C.lventelari iure' in Buchelius aan Pontanus; in Buchelius aan Vossius schreef" Buchelius 'elventelae 
iure'.. 'Feudi dominus' in Buchelius aan Vossius; in Buchelius aan Pontanus worden de bisschoppen 'patronos' 
genoemd). . 
500 Buchelius aan Scriverius, 16-8-1631. 
511 Buchelius aan G.J. Vossius, [ca. 1630], fol. 123r: '[.,.] cum de Imperiah iure decertaretur, Episcopi clyen-
telaa se protcgebant, et contra cum F.piscopo suurn ius apertum esset, Imperatorem se solummodo agnoscere 
utsupremumm Hollandiae dominum testabantur'. 
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doorr hem desgevraagd allerlei nieuwe genealogische gegevens over de moor-
denaarss van de graaf te sturen. Illustratief voor Buchelius' 'Floriskennis' - en 
voorr het grote belang Nan zijn 'schaduwarchieven' - is ook het feit, dat de in de 
twintigstee eeuw teruggevonden boedelinventaris van Floris' bezittingen uit 1297 
bewaardd is gebleven in een afschrift van zijn hand.'- Uit Buchelius' verhande-
lingenn wordt duidelijk wat voor hem het motief moet zijn geweest om zich in 
Floriss V te verdiepen. Naar zijn mening was namelijk vooral sinds het optreden 
vann deze graaf het territoriale en politieke overwicht van het graafschap Hol-
landd over het Utrechtse bisdom meer en meer toegenomen. In zijn verhande-
lingg over de stad en provincie Utrecht, geschreven voor De Uaet, merkte Bu-
cheliuss aangaande de middeleeuwse omtrek van het bisdom op dat zeker tot 
dee tijd van Floris V de Utrechtse 'Nederprovincie' veel groter was geweest dan 
inn de hele periode nadien. Floris V nam immers Amstelland, Waterland en het 
landd van Woerden ('Amstelandia, W^aterlandia, Woerdensis tractus') in bezit: 
'mett welk recht of onrecht is me nog niet geheel duidelijk1.'1 De oorspronke-
lijk ee grootsheid van het Utrechtse bisdom en, vergeleken daarbij, de late groei 
vann het graafschap werden door de geschiedschrijvers te vaak over het hoofd 
gezien,, meende Buchelius, en bovendien verdoezelden zij de dubieuze om-
standighedenn waaronder het graafschap in omvang was toegenomen. 

Inn dezelfde verhandeling kwam Buchelius als het ware terug op zijn op-
merkingg dat de rechtmatigheid van de grafelijke overname van de Utrechts-
II  lollandse grensgebieden hem nog niet duidelijk was, door op te merken dat 
zo'nn vijfti g jaar na de moord op Floris in een officieel document - namelijk 
hett stuk betreffende de eerdergenoemde broodwetten - de Hollandse graaf 
zichh openlijk een 'elyens' van de bisschop betoond had waar het ging om de 
lenenn van Amstel, van Woerden en van Cuyck. Ook in twee andere briefver-
handelingen,, beide onuitgegeven, ongedateerd en gericht aan onbekende per-
sonen,, heeft Buchelius zich over Floris' optreden jegens het bisdom uitgela-
ten.. Het 'Kort verhaal of discours belangende de conspiratie van Gerard van 
Velsen'' is na 1612 opgesteld, zo kan uit enkele literatuurverwijzingen worden 
opgemaakt.V ll Het betreft voornamelijk een verzameling notities over de mo-
tievenn van de moordenaars van Floris, met verwijzingen naar een aantal der-
tiende-eeuwsee oorkonden.'"' De tweede verhandeling gaf hij de titel 'Corte on-
dersoeckingee vande goederen van Aemstel ende Woerden'. Dit betrof een meer 
uitgewerktt relaas, waarin Buchelius een overzicht bood van de territoriale ge-
schiedeniss van het bisdom, waar de bisschoppen als 'vorsten des rijcx' had-

522 Het Utrechts Archief, ms. 319, fol. 21v. Afgebeeld in Hugenholt/,, Floris \\ afh. 2f>. Zie over deze hoedeliri-
venn ta ris ook Verkaik, De moord, 10. 
533 Buchelius aan De l.aet. | 1630], fbl. 127r.: 'quo inre quave iniuria nondum bene exploratum haheo'. 
544 Buchelius aan n.n., [na UU 2]. Het volledige opschrift luidde 'Kort verhaal of discours belangende de con-
spiratiee van Gerard van Velsen en sijn complicien vandien, ter oorsake soo particulieren, als publijquen die daar 
toee moveerden'. Buchelius verwees hierin naarScriverius' Ilesrhrijvinghevan nut iinlavien uit Kil 2 (p.3). Hij noem-
dee ook de naam 'Melis Stocke' (p.2); Scriverius publiceerde bij wijze van primeur de naam van Stoke pas in Ki l 4, 
ziee hoofdstuk 3, p. 142-143. 
555 Buchelius aan n.n. [na lo l2 ] , 8-11. 
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denn geregeerd tot de 'pauselicke tyrannie' daar voorgoed een einde aan had 
gemaakt/'" " 

InIn de eeuwen voorafgaand aan de tijd van Floris V hadden naburige potentaatjes 
reedss met list en geweld de bisschoppen allerlei gebied weten af te pakken, zo 
schreeff  Buchelius: de streek van 's-Hertogenbosch, Tiel en Bommel viel in han-
denn van de hertogen van Brabant, de Veluwe en de Betuwe in die van de graven 
vann Gelre, en een groot deel van Friesland werd ingenomen door de graven van 
Holland.. Het hoogtepunt, of vanuit Buchelius' perspectief gezien liever gezegd 
hett dieptepunt van deze ontwikkeling vond echter plaats na de moord op graaf 
Floriss V in het jaar 1296. Toen werden diens moordenaars, de heren Van Amstel 
enn Van Woerden, door de nieuwe Hollandse graaf op onrechtmatige wijze beroofd 
-- aldus Buchelius - van de landen die zij eigenlijk van de bisschop in leen hiel-
den.. Tot op dat moment had het Nedersticht zich nog uitgestrekt van de Noda 
(dee Grebbeberg) tot en met Bodegraven, liet Buchelius zien, en had het verder 
dee steden Woerden, Oudewater, Weesp, Muiden en Diemen omvat; allemaal plaat-
sen,, die sinds de veertiende eeuw buiten het grondgebied van het gewest Utrecht 
vielen.. Dat de inneming van de landen van de Van Amstels en Van Woerdens on-
rechtmatigg was geweest, wilde Buchelius bewijzen aan de hand van enkele vre-
desverdragenn en de eerdergenoemde Utrechtse vrijgeleidebrieven, die volgens 
hemm uitwezen dat nog in de veertiende eeuw de bisschop de jure de soevereiniteit 
overr deze gebieden had genoten. De laat-middeleeuwse Hollandse graven had-
denn geen ander recht gehad op deze landen van Woerden en Amstel dan het recht 
vann de sterksten, concludeerde Buchelius, aangezien de bisschoppen ooit door 
dee keizers met deze gebieden waren beleend. Hij kon excerpten toevoegen uit 
tweee tiende-eeuwse keizerlijke schenkingsoorkonden en andere archiefstukken 
diee volgens hem het bewijs leverden voor zijn stellingname. 

Hett  Hollands onthaal 

Buchelius'' correspondentie laat zien dat hij jarenlang, heel beleefd en gedul-
digg maar tegelijk uiterst gedreven en vasthoudend, heeft geprobeerd zijn over-
tuigingenn aangaande de vroegste geschiedenis van het Utrechtse bisdom ook 
bijj  Hollandse geschiedkundigen aan de man te brengen. Nu eens nam hij, na 
lezingg van een nieuw verschenen Hollandse publicatie, uit zichzelf pen en pa-
pierr ter hand en richtte zich tot de schrijver, soms direct, soms via een ge-
meenschappelijkee kennis. Dan weer ging hij desgevraagd in op Hollandse ver-
zoekenn om hulp bij de voorbereidingen van een geschiedwerk, en stuurde hij 
bronnenmateriaall  en eigen uiteenzettingen. Hier en daar is in Buchelius' cor-
respondentiee een heel concreet voorbeeld van de confrontatie tussen Buche-

566 Biidielius aan n.n., ka. 1600), fol. [lv-2r] . De volledige titd luidde: '(lorte ondersoeckinge vande goede-
renn van Aemstel ende Woerden, met wal tyiel ofte reeht die varide gestichte van l'credit mogen vet vreemt ofte 
affgetrokenn sijn' (Tol. 2v). In een passage over de gebeurtenissen rond het jaar I 300 (fol. 2i) merkte Buchelius 
opp dat die plaatsvonden 'tsedert ontrent 300 jaeren'. De tekst /on daarom rond 1600 geschreven kunnen zijn, 
indienn we de/e globale aanduiding tenminste letterlijk opvatten. 
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lius'' Utrechtse interpretatie en die van Hollandse geschiedschrijvers te vinden. 
Dezee voorbeelden vormen aanknopingspunten op basis waarvan de funda-
menteleree verschillen tussen Buchelius' Utrechtse en de Hollandse geschied-
schrijvingg blootgelegd kunnen worden. Zijn kritiek op de Hollandse geschied-
schrijvingg is hierboven al aan de orde gekomen. Hier zal aan de hand van de 
briefwisselingg worden ingegaan op enkele Hollandse reacties op Buchelius' 
ideeënn en kritiek. Wat namen de Hollanders die bij Buchelius te rade gingen 
tijdenss de voorbereidingen voor hun publicaties, van zijn ideeën over, en waar 
lagg voor hen de grens van het toelaatbare en het geloofwaardige? Het zal blij -
kenn dat de oude Buchelius in 1632, in zijn brief aan een nieuwsgierige Scrive-
riuss die hem weer eens om allerhande informatie had gevraagd, niet voor niets 
verzuchtte:: 'Mij n [afschriften uit mijn oudheden] heb ik aan meerdere perso-
nenn meegedeeld - dit doe ik graag -, maar ik weet niet, met wat voor vrucht. 
Voorzekerr heb ik van slechts enkelen welwillendheid ervaren.'57 

Monnikeniverk Monnikeniverk 

Inn 1628 verscheen voor de derde maal een beschrijving van Haarlem van de hand 
vann haar predikant Samuel Ampzing, de Beschrijvinge ende lof (Ier stad Haerlem in 
Holland.Holland. Dit werk had, zoals we eerder hebben gezien, een hoofdtekst in ver-
zen,, doorspekt met vele gegevens en citaten uit geschiedwerken en archief-
stukkenn die Ampzing veelal waren aangeleverd door Scriverius.™ Dadelijk na het 
verschijnenn van Beschryvinge ende lof der stad Haerlem schreef Buchelius Ampzing 
enkelee brieven waarin hij een aantal onvolkomenheden in diens boek besprak, 
enn zond hij aanvullend bronnenmateriaal. Dat was Ampzing welkom, want hij 
wass alweer bezig aan een volgende herziene editie van zijn stadsbeschrijving -
diee niet meer zou verschijnen, daar hij al in 1632 overleed. Ampzing schreef te-
rugg zeer dankbaar te zijn voor Buchelius' commentaar, 'ende verblijde mij ook 
buytenn onse Stad goede Heren te vinden, die de ere van onse Stad, ende be-
voorderingee van de waerheyd der Historie ons betreffende ter harten gaet.'*' 
Bucheliuss reageerde met de opmerking, dat hij Ampzing had geschreven met 
hett doel de vaderlandse geschiedschrijving in het algemeen te bevorderen, die 
naarr zijn smaak niet beperkt zou horen te zijn tot die van één Hollandse stad.fi" 

Mett datzelfde doel stuurde Buchelius Ampzing vervolgens een afschrift van 
dee volgens hemzelf oudste oorkonde die was uitgevaardigd en getekend door 
eenn graaf van Holland: 'Welke oorkonde ik voor een kleinood uit onze vroeg-
stee geschiedenis houd, omdat de waarheid omtrent de geschiedenis van dat tijd-
vakk zwaar te lijden heeft'.fi l Helaas vermeldde Buchelius hierbij niet, in welkjaar 

577 Buchelius aan Scriverius, 23-6-1632: 'Ego non uni tnea [ex antiquis meis descripta] communicavi [in de 
kantlijnn bijgeschreven: libens id facio], sed quo fnirtu ignoro. Certe paucorum benevolentiam sen tij' . 
588 Zie daarover hoofdstuk 4, p. 189-191. 
599 Ampzing aan Buchelius, 11-1 2-1630. 
600 Buchelius aan Ampzing, [25-12]-1630 (zie ook hoofdstuk 4, p. 191). 
611 Buchelius aan Ampzing, [25-12]-1630: 'Quod ego diploma ut kcimclion habeo antiquitatis nostrae, cum 
inn eius aevi historia Veritas maxime laboret*. 
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dee oorkonde was opgemaakt; misschien ging het om een privilege uit 1198, uit-
gevaardigdd door Dirk VIL' *  De reden om Ampzing dit afschrift te sturen, was 
datt deze in zijn stadsbeschrijving alle voorgaande Dirken en Florissen aange-
duidd had als dragers van de titel 'graaf van Holland'. Zijn relaas over de stich-
tingg van slot Brederode door graaf Arnulf - de derde graaf, zoon van Dirk II -
enn de bijbehorende citaten uit de kronieken die Johannes a Leydis en Reinier 
Snoyy rond het jaar 1500 hadden geschreven waren wat dit betreft illustratief. 
Hett lange citaat uit Leydis betrof Arnulfs schenking van slot Brederode, nabij 
Haarlem,, aan zijn zoon Sicco, die daarmee de vermeende grafelijke stamvader 
derr Brederodes werd.M Deze legende impliceerde bovendien dat Arnulf het be-
windd gevoerd zou hebben over een gebied dat al in de tiende eeuw de omtrek 
vann het latere graafschap Holland zou hebben aangenomen. Buchelius waar-
schuwdee Ampzing in zijn brief voor het grote aantal vervalsingen onder de do-
cumentenn over de eerste eeuwen van het Hollandse gravenhuis. Hij kwam Amp-
zingg wat tegemoet door toe te geven, dat er ongetwijfeld oudere grafelijke oor-
kondenn hadden bestaan dan het exemplaar waarvan hij nu een afschrift stuur-
de,, maar dit exemplaar was nu eenmaal het oudste, dat Buchelius - 'zo matig 
inn deze antiquarische worstelschool geverseerd' - met eigen ogen had mogen 
aanschouwenn en op betrouwbaarheid had kunnen beoordelen.64 Bronnen die 
dee vroegste geschiedenis van het graafschap Holland nog verder terug in de tijd 
plaatsen,, moesten zijn vervalst door leugenachtige en inhalige monniken. 

Datt tijdvak was immers zó vol slechtheid en bedrog, en verkeerde zozeer in opperste 
barbarijj  - het is werkelijk ongelooflijk - dat het de geestelijken toegestaan was te zeg-
genn en te doen wat ze maar wilden, als er maar uitzicht op voordeel lonkte. Vandaar 
datt er door de monniken vele mirakelen zijn verzonnen, en toen die niet genoeg wa-
renn zijn er, zonder enige angst voor de Lex Cornelia,1" valse schenkingsoorkonden ge-
fabriceerd,, waarvan ik eveneens voorbeelden heb gezien; maar net als spitsmuizen ver-
radenn ze zich onwillekeurig door hun spoor. Daarom moet dit soort geschriften met 
gezondd verstand beoordeeld worden. De zeden en gewoonten van iedere eeuw moe-
tenn worden onderzocht, want het grootste deel van de schrijvers is gewoon zich aan 
dee verwarring daarvan te bezondigen."" 

Dee vervalsers lieten sporen achter waaraan ze te herkennen waren, want meest-
all  sijpelde wel iets van de zeden en gewoonten van de eigen tijd door in hun 

622 Een oorkonde uit dit jaar komt namelijk voor in de voorafgaande brief van Ampzing aan Buchelius, 11-12-
1630;; of dit nu ook de voor Ampzing afgeschreven oorkonde was, is niet duidelijk. Tegenwoordig houden his-
toricii  het erop dat in 1101 de aanduiding 'graaf van Holland' {'comes de Hollant') voor het eerst in een do-
cumentt werd gebruikt, als de titel van Floris II die voorkwam onder de getuigen van een bisschoppelijke oor-
konde.. Zie De Boer, Boone en Hessing, Delta, 144. 
633 Ampzing, Reschrijvirigf mde lof, 16-17. 
644 Buchelius aan Ampzing, [25-12]-1630: 'sic mediocriter in hat palaestra Amiquaria versato'. 
655 Lex Cornelia: een Romeinse wet tegen vervalsingen. 
666 Buchelius aan Ampzing, [25-12]-1630: 'adeoquippe malitiosum et fraudnlentum erat istud aevum, in sum-
ma,, quod minim, barbarie, ut illis, qui sat ris praefecti erant, quidvis dicere et facere, modo lucri spes affulge-
ret.. licitum esset. Hint multa a Monachis conficta miracula, et cum ili a non sufficerenc, nullo legis Corneliae 
metu,, falsae donationes cusae sunt, quales itidem vidi, sed sese ut sorices suo inditio facile prodentes. Qnare 
sann o iuditio hoc genus scriptorum expendendum est; Mores et ritus cui usque seculi examinandi, in quorum 
confusionee maxima scribentium pars peccare solet'. 
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teksten.. H i e r m ee bood Buchelius als het ware een beknop te hand le id ing voor 
dee toepassing van de humanist ische fi lologische m e t h o de op de Neder landse, 
midde leeuwsee tekstoverlevering. 

Hett pr inc ip ië le wantrouwen van Buchel ius j egens de in het middeleeuwse 
kloosterr opgeste lde documenten, die zulke belangri jke b ronnen voor de vroeg-
stee geschiedenis van het Hol landse graafschap waren, werd gevoed door zijn 
Utrechtsee krit iek op de Hollandse geschiedschri jving enerzijds, en door zijn an-
t iquar ischee exper t ise en methodologische interesse anderzi jds. Ampzing kon 
zijnn m e n i ng niet geheel delen. Zijn an twoord werd door Buchel ius interessant 
genoegg bevonden om er een afschrift van op te n e m en in zijn br ievenboek. 

Ikk weet dat hetgeen uwe eerbiedwaardigheid in uw brie!" invoegt aangaande de on-
zorgvuldigheidd en, sterker nog, de kwade trouw van die kletskousen van Monniken, 
maarr al te waar is, en dat daarom hun geschriften behoedzaam, selectief en oordeel-
kundigg gebruikt moeten worden. Ik voor mij echter voer hun stukken en de Hollandse 
Kroniekk van de Haarlemmer Karmelietermonnik [Johannes a Levdis] nu en dan op 
eenn dusdanige manier aan, dat ik, door plaats, boek en hoofdstuk aan te geven, de 
geloofwaardigheidd bij de auteur laat; net zoals, naar ik merk, on/e grote [Hadrianus] 
Juniuss in zijn Batavia meer dan eens heeft gedaan. Echter, ik erken het gewicht van 
uww vaker gehoorde en ten /eerste gegronde waarschuwing, en sta er graag voor open."7 

Hiermeee was Buchelius' uiteenzetting over de onbetrouwbaarheid van de vroegste 
documentenn voorde geschiedenis van het graafschap Hol land en daarmee ook zijn 
commentaarr op Ampzings Beschrijving? eridefof (let-skulHfierlrm (waarbij hij overigens 
niett eens was ingegaan op Ampzings gebruik van Levdis' kroniek) afgedaan. On-
dankss het in de stadsbeschrijving regelmatig geventileerde wantrouwen van de steil-
calvinistischee predikant zélf jegens de geschiedschrijven de monniken,*  greep Amp-
zingg deze gelegenheid niet aan om met Buchelius tot een gedachtenwisseling over 
ditt onderwerp te komen. Hij beschouwde blijkens zijn antwoord op Buchelius' brief 
eenn belangrijk deel van de kloosterlijke documenten en geschiedwerken toch als 
betrouwbaar,, en borduurde kritiekloos voort op de Hollandse historiografische tra-
diti ee wanneer hij bijvoorbeeld de Brederodelegende opvoerde, geschraagd door 
citatenn uit de kronieken van Levdis en Snoy. Deze b ronnen heeft Ampzing kunnen 
vindenn in Scriverius' Beschrijving/w van out Hatavien uit 1614, waar echter tevens de 
aandachtt werd gevestigd op de onger i jmdheid van deze legende."'' Ampzing had 

677 Ampzing aan Buchelius, [begin 1031]: Quod dignitas tua de Monachorum rabulanmi incuria at potissi-
minnn mala tide uteris tuis inseiït, scio verissinium esse; ai proinde ipsorum sciïptis caute cum delectu ac iudi-
cioo uiendum. F.go vciosic nomiumquam ipsorum nionunienta & Chronicum Holl. Carmelhae Monarhi Haer-
lemensiss allego, ut expresso loco, libro, &Capite, fidem penes autorrm relinquam; quemadmodum & magnum 
illu mm Junium nostrum in Batavia sua non seniel fecisse compcrio. Communis tarnen & iustissimi tui moniti. & 
ponduss agnosco, & libentcr admitto'. Ampzing moet hiermee verwezen hebben naar zijn Beschrijving!- ende lof, 
16-17,, waar hij de passage aangaande de grafelijke afstamming dei Brederodes citeerde uit Levdis" kroniek en 
daarbijj  opmerkte dat dezelfde informatie in Hadrianus Junius' Batavia gevonden kon worden. 
688 .Amp/.ing, Beschnjvingeende lof,4]7. 'de levens van veel verdichte Santen, ende andere Historikens schijnen 
veeltijdss niets anders te wesen dan opgevvorpene leugens van ledige Monnicken' waaronder "t Monnickx-boek, 
vann LevdscheJan geschreven": daarbij in kantlijn: 'Magnus nugator' ("Grote beuzelaar'). 
699 Scriverius, Hesclnijvinghe vati out Batavini. eerste paginering, 88-91. Johannes a Levdis' kroniek wordt indi-
rectt geciteerd op basis van Bockenbergs kroniek, evenals in Ampzing, Beschrijving? ende lof, 16-1 7; bet citaat uil 
Snoyy aldaar op p. 18. 
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zijnn kritiek op de onbetrouwbare geschriften van de monniken niet geformuleerd 
inn de hoedanigheid van 'bronnenvorser', maar als predikant en in het kader van 
dee beschrijving van de Reformatie en de religieuze misstanden in de voorafgaan-
dee eeuwen aan het slot van zijn stadsbeschrijving. Aan de andere kant had ook Scri-
veriuss in zijn boek tii t 1614 de grafelijke titel van de vroegste graven en hun machts-
uitoefeningg over een gebied dat bij voorbaat al heel het latere Holland besloeg ge-
handhaafd.70 0 

Ampzingg liet Buchelius wel weten erg dankbaar te zijn voor het opsturen van het 
afschriftt van de grafelijke oorkonde: hij zou het in de volgende uitgave opnemen, 
schreeff  hij, 'of tenminste van het gebruik [daarvan] en ook van u een eervolle ver-
meldingg maken'.71 Een nogal lauwe reactie voor iemand, die volgens Buchelius van 
zo'nn kostbaar 'kleinood' als de oudste grafelijke oorkonde was voorzien. 

HetHet begin van Holland 

Johann van Beverwijck, de Dordtse stadsarts en schrijver van het bekende De schat 
derder gezondheid, correspondeerde al een tijdje met Buchelius toen hij in 1639 zijn 
plann opperde de geschiedenis van zijn woonplaats te beschrijven en daarbij Bu-
chelius'' hulp inriep. Van Beverwijck was een typisch voorbeeld van de ontwik-
kelde,, in literatuur, geschiedenis en oudheidkunde geïnteresseerde stedelijke 
functionaris,, die in een stadsbeschrijving de loftrompet zou steken over zijn woon-
plaats.. Van Beverwijck was in zijn geboortestad actief als raad, schepen en wees-
meesterr en trad verschillende malen op als afgevaardigde in de Statenverga-
dering;; tevens was hij betrokken bij de Dordtse Latijnse school. Hij droeg, zo-
alss zoveel zeventiende-eeuwse regenten, een wapenschild. Vooral over de ge-
neeskundee heeft hij veel gepubliceerd. Afgezien van twee werkjes die de strijd 
tegenn Spanje tot onderwerp hadden, was zijn Dordtse stadsbeschrijving eigen-
lij kk zijn enige werkelijk historische exercitie.7-

Bucheliuss liet Van Beverwijck wreten dat hij diens plannen voor de stadsbe-
schrijvingg dapper vond: Gerard Vossius en Wouter van Gouthoeven hadden zich 
ooitt hetzelfde voorgenomen, maar vooralsnog was er alleen een stadsbeschrij-
vïngg verschenen van de hand van Boxhorn, in diens Theatrum uit 1632.71 Bu-
cheliuss zond Van Beverwijck, in de hoop hem van dienst te zijn, niet alleen vele 
genealogischee en heraldische gegevens over Dordtse families, maar ook zijn zo-
genaamdee 'Diatribe de Durdrechto', de verhandeling die hij eerder al aan Vos-
sius,, Van Gouthoeven en Scriverius had laten lezen.71 

Watt ik vroeger omtrent Dordrecht heb verzameld stuur ik in afschrift naar u toe, maar 

ikk vrees dat het niet naar uw smaak is. U zult immers zeggen dat ik paradoxen verkondig; 

700 Scriverius, Besdirijxiinghe van out Batavien, eerst*.1 paginering, K8-91. 
711 Ampzing aan Buchelius, [begin 1631 ]: 'aut saltern & usus & tui quoque [...] Iionorifkam faciam mentio-

n tm '. . 
722 Van Beverwijck publiceerde ook werkjes over de zeeoorlog tussen Spanje en Nederland, vergeleken met 
diee tussen het oude Per/ië en Griekenland, en over het schrikbewind van Al va en de Opstand. 
733 Buchelius aan Van Beverwijck, [begin 1640]. 
744 Buchelius aan GJ. Vossius, [ca. 1630], fol.l2()r-124r. Zie ook hoofdstuk 4, p. 191-192. 
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maarr ik. denk dat die dingen waar zijn, hoezeer ze ook verhuld zijn door de duister-
niss des tijds.7" 

Vann Beverwijcks reactie op dit schrijven van Buchelius is helaas niet terugge-
vonden.. Op basis van Buchelius' eigen brieven en van Van Beverwijcks stads-
beschrijving,, die het volgende jaar inderdaad zou verschijnen, valt echter te ach-
terhalenn wat voor onthaal de 'Diatribe' bij de arts heeft gekregen. 

Dee kern van Buchelius' 'Diatribe' moet in feite koren op de molen van de 
Dordtenaarr zijn geweest. Buchelius beweerde dat de vroegste geschiedenis van 
hett graafschap Holland juist met deze stad in verband gebracht diende te wor-
den.. De streek rond Dordrecht droeg zijn oorspronkelijke naam en titel, 'graaf-
schapp van Holland', namelijk over aan het latere, zich van Zeeland tot Mieiand 
uitstrekkendee graafschap.76 Om deze veronderstelling te staven voerde hij in zijn 
brievenn aan Van Beverwijck 'de bewijsstukken aangaande het ware en alleroudste 
Holland'' aan: het eerdergenoemde Liber Camerae en de bisschopsoorkonde 
betreffendee Tiezelineskercka. 'Wanneer', besloot Buchelius zijn begeleidende 
briefjee bij de toegezonden 'Diatribe' bescheiden, 'deze wellicht al te anti-
quarischee zaken mochten bevallen, gebruik ze; zo niet, beschouwt u ze dan als 
afvall  en rommel.'77 Uit de titel van Van Beverwijcks stadsbeschrijving alleen al 
blijk tt dat Buchelius' idee en bronnenmateriaal op vruchtbare bodem zijn ge-
vallen.. In 1640 verscheen 7 Begin van Hollant in Dordrecht. En uit een brief van 
Bucheliuss uit april van dat jaar, vóór het verschijnen van de stadsbeschrijving, 
blijk tt dat Van Beverwijck hem om een uitgebreidere verwijzing naar het voor 
dee vroegste geschiedenis van Holland en Dordrecht zo belangrijke, door Bu-
cheliuss aangedragen bronnenmateriaal had gevraagd.7" Deze bronnen gaf Van 
Beverwijckk inderdaad een belangrijke plaats in zijn boek, waarbij hij overigens 
eenn gepast dankwoord aan Buchelius achterwege liet.7' 

Tochh blijk t uit dezelfde brief van Buchelius aan Van Beverwijck uit april 1640, 
enn uit Van Beverwijcks naderhand verschenen boek, dat er sprake was van me-
ningsverschillenn over enkele belangrijke onderwerpen uit de 'Diatribe'. In zijn 
brieff  schreef Buchelius: 'Wijders wat aengaet mijne voorgaande scryvens, dat U.E. 
daarr van bent discreperende, en is niet vreemt noch nieuw, quisque enim suo sen-
susu utitur, éf pleraque mortalium opinionibus constant [immers ieder heeft zijn me-
ning,, en de meeste stervelingen houden vast aan hun gevoelens].' Een belang-
rijkk punt dat Van Beverwijck niet zal hebben aangestaan was Buchelius' kritiek 
opp de gangbare overtuiging, dat Dordrecht de oudste stad van Holland was. Dit 
ideee stond uiteindelijk centraal in Van Beverwijcks boek. Buchelius had in zijn 

755 Buchelius aan Van Beverwijck. 7-3-1640: 'De Dordrechto quae olim collegi exscripta mitto, sed vereor, ut 
vestrii  sint saporis, paradoxa enim me loqui dices; at vera puto, quamvis aevi tenebris involuta'. 
766 Buchelius aan G.[. Vossius, [ca. 1630], fol.l22v-123r. 
777 Buchelius aan Van Beverwijck, 7-3-1640: 'De Hollandia vera & primitiva testimonia [..,] Si haec nimis for-
teann antiquaria placeant, mere, sin, vobis sint inter lejectanea & quisquilias'. 
788 Buchelius aan Van Beverwijck, [004-1640]. 
799 Van Beverwijck, ï Begin nan Hollant in Dordrecht, hoofdstuk 6, met de decanatenlijst op p. 104-105, de oor-
kondee op p. 10"). Heel hoofdstuk 6 handelt over de door Buchelius aangedragen kwestie van het oude graaf-
schapp Holland hij Dordrecht. 
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'Diatribe'' daarentegen gesteld dat Dordrecht deze reputatie te danken had aan 
hett feit dat het de belangrijkste stad was geweest van het oudste, nog kleine Hol-
landd en dat het op basis daarvan de eerste plaats in de Statenvergadering innam; 
hett was volgens hem niet zo, dat de stad werkelijk ouder was dan Vlaardingen, 
Rijnsburgg of Leiden.*0 In zijn brief aan Van Beverwijck ging Buchelius hier ech-
terr niet verder op in. Hij verdiepte zich in hun verschil van mening over de ety-
mologiee van Dordrecht. Van Beverwijck had blijkbaar aangenomen dat het woord 
'drecht'' - hij moet hierbij Kiliaans etymologische woordenboek hebben aange-
voerdd - 'stad' of, liever, 'gerecht' betekende; Buchelius schreef nu dat volgens 
hemm 'drecht' was ontleend aan het Latijnse 'traiectum', dat 'overzetveer' bete-
kende.811 Desondanks zou Van Beverwijck in 't Begin van Hollant in Dordrecht zijn 
eigenn interpretatie handhaven. Hij beweerde daar zelfs dat Dordrecht kwam van 
'Dorcs'' recht', lees 'Theodoricus' recht' of 'Dircks' recht'; en dat de oudste naam 
voorr de stad, die naar de mening van 'de hoogh-geleerde ende seer ervarene in 
dess Vaderlants outheyt, Mr. Arent van Bucchel' Durfort had geluid, kwam van 
'Dorcs'' fort', vernoemd naar haar stichter, graaf Dirk I. Vanaf het moment dat 
dezee versterkte nederzetting was uitgegroeid tot een echte stad waar de graven 
hunn gerecht hielden, werd de stad voortaan 'Dorcs' recht' genoemd, legde Van 
Beverwijckk uit.*2 Hoe ijverig Van Beverwijck ook naar verifieerbare gegevens en 
bronnenn mag hebben gezocht-hij had hiertoe bijvoorbeeld de rentmeester-ge-
neraall  van Holland geconsulteerd - hij kon de verleiding niet weerstaan zijn ge-
boortestadd op te sieren met een zo onwaarschijnlijke etymologie als deze/3 Dat 
hijj  zich hiermee op glad ijs begaf leek Van Beverwijck wel te beseffen: hij nam 
tott besluit van zijn etymologische uiteenzetting een slag om de arm, en verwees 
naarr Varro's uitspraak over de oncontroleerbaarheid van de naamkunde.84 Ety-
mologie,, of liever gezegd het onderdeel daarvan dat de naamkunde betrof, speel-
dee desalniettemin een belangrijke rol in zijn argumentatie, evenals in die van 
velee andere zeventiende-eeuwse geschiedschrijvers. Het was een symptoom van 
eenn vorm van historisch besef dat aan het optreden van belangrijke individuen 
eenn centrale rol in de geschiedenis toekende, en bijvoorbeeld het ontstaan van 
stedenn aan het optreden van stedenstichters toeschreef. Dit idee en pogingen 
tott uitwerking daarvan waren zeer wijdverbreid, en Buchelius en ook Scriverius 
spandenn zich in om oude en nieuwe etymologische exercities te bekritiseren, wan-
neerr zij die ongeloofwaardig vonden. 

800 Buchelius aan (i.J. Vosshis, [ca. 1630], fol.l23v-124r. Kritiek op de veronderstelde ouderdom van Dordrecht 
ookk in Buchelius aan Scriverius, 16-8-1631 en in Buchelius aan Pontanus, 7-11-1634 en [1636/1637]; in deze 
laatstee brief vergelijkt Buchelius Dordrecht met Haarlem, Leiden en Vlaardingen. 
811 Buchelius aan Van Beverwijck, [00-4-1640]. Het Etymologirum Teutoniro-Latinumvan Cornelis Kiliaan (Ki-
lianus)) was in 1599 verschenen in Antwerpen. Volgens Buchelius had Kiliaan zijn etymologie van [Dor-]drecht 
gebaseerdd op lladrianus funius' Batavia, 
822 Van Beverwijck, V Begin van Hollant in Dordrecht, 75-76 en 82; citaat op p. 75. Buchelius had in zijn 'Diatri-
be'' overigens niet Durfort vermeld, maar Durfurt: Buchelius aan ( i j . Vossius, [ca. 1630], fol.l21r-v. 
833 Cornelis van Beveren, de rentmeester-generaal, had Van Beverwijck meegedeeld dat hij geen spoor van een 
doorr Buchelius in verband met de etymologische kwestie naar voren gebracht riviertje 'de Dort' had kunnen vin-
denn in de oude documenten: 'F.nde wie beeft beter gelegentheyt gehadt om, na naerstigh ondersouck, sulex wel 
tee vinden, indien het maer te vinden ware geweest?' (Van Beverwijck, 't Begin van Dordrecht in Hollant, 79). 
844 Van Beverwijck, V Begin van Hollant in Dordrecht, 83-84. 



288 8 Hett rijk van de bisschop 

Aann het eind van de brief van Buchelius uit april 1640 wordt echter duidelijk 
datt er meer op het spel stond dan deze etymologische kwestie alleen. Buche-
liuss vatte daar zonder verder commentaar een heel principieel punt samen, als-
off  hij het nogmaals Van Beverwijck op het hart wenste te drukken: 

lekk nebbe geobserveert, dat de Bisschoppen ofte Stichtse noit Steden beleit [-bele-
gerd]]  , overwonnen, ende geruineert hebben, dan die daerse op pretendeerden, ende 
[die]]  de kercke rebel waren, alse men leest van Dordrecht, Isselstein, Muden, Neer-
den,, Oudewater, &c. 

Dee 'Diatribe' had in weinigg vleiende bewoordingen de stichting van de stad Dor-
drechtt verbonden aan de volgens Buchelius wederrechtelijke opkomst van po-
tentatenn als Dirk III . Van deze graaf zei Buchelius dat hij andermans landen, na-
melijkk het gebied van de Merwede dat aan de bisschoppen toebehoorde, had 
ingenomenn en met een tol had opgescheept, en zo 'als een gewelddadige in-
dringerr op eigen gezag de grondslagen van deze stad heeft gelegd.""3 Van Be-
verwijckk zou in zijn boek een geruststellender versie geven van de vroegste ge-
schiedeniss van zijn woonplaats. Volgens hem stonden de Hollandse dorpen en 
steden,, waaronder ook Dordrecht, aanvankelijk onder het gezag van afzonder-
lijk ee graaf]es die aangewezen werden door de standenvergadering: "T is seker, 
datt van alle oude tijden Hollandt Staets gewijs, gelijck huydensdaeghs, geregeert 
iss gheweest bij den Adel, ende de aensienlijckste uyt de Borgerij: dan werde in 
elckk deel door de gemeente een Hooft ofte Prince verkoren, om haer recht te 
doen,, dien sij daerom Grave, ofte Richter noemden.'*  De graven van het oud-
stee Holland bij Dordrecht wisten hun macht te vergroten door tollen en 'giften 
dess Keysers', en breidden zo hun territorium allengs uit/7 Over hoe dit in zijn 
werkk ging kon Van Beverwijck bij wijze van voorbeeld vermelden dat Amstelland 
inn 1297 aan de Hollandse graaf toeviel door de confiscatie van de goederen van 
Gijsbrechtt van Am stel, en Gouda door de versterving van de plaatselijke heren/" 
Bucheliuss daarentegen had in zijn 'Diatribe' juist willen wijzen op de grafelijke 
machtsusurpatiee in het Dordrechtse en op de daaropvolgende loochening van 
zowell  het bisschoppelijke als het keizerlijke leenheerschap in het oude Holland, 
Maasland,, Kennemerland, Westf linge en West-Friesland. Daarom hadden volgens 
hemm de Utrechtse bisschoppen meermalen een poging moeten doen, hun goe-
derenn - waaronder Dordrecht - van hun grafelijke 'cliënten' terug te vorderen/" 

VerdachteVerdachte oorkonden 

Aann het begin van de jaren dertig wisselden Scriverius en Buchelius een aantal 
zeerr lange brieven over de inhoud van Buchelius' antiquarische verzamelalbums. 

855 Buchelius aan GJ. Vossius, [ca. ICK-SO], tol. 122r: 'iia propria author iiate violentus invasor fiindanu-uta huius 
Opidii  iecit', 
866 Van Beverwïjck, 7 BfgiJi van Hollant in Dordrecht, 74. 
877 Ibidem, 106. 
888 Ibidem, 105-107. 
899 Buchelius aan GJ. Vossius, [ca. 1630], lol. 123v. 



Dee Utrechtse Middeleeuwen volgens Buchelius 289 9 

Scriveriuss had deze nu en dan mogen lenen en ontving desgevraagd ook af-
schriftenn van Buchelius' briefverhandelingen. Vele opmerkingen van Buchelius 
vervuldenn hem met grote bewondering voor de eruditie en kritiek van de Utrecht-
see geleerde, maar een aantal punten riepen wel vragen bij hem op. Hij ver-
wonderdee zich met name over Buchelius' constatering in diens 'Diatribe de Dur-
drechto'' dat een overmeestering door de Hollandse graaf Dirk II I van de plaats 
Dordrechtt ('Durdrecht' of 'Thuredrecht' geheten) en zijn omliggende landen 
dee aanleiding was geweest tot de Utrechts-Hollandse oorlogen in de elfde eeuw. 
Bovendienn had Buchelius deze grafelijke 'usurpatie' de reden genoemd waar-
omm Roomskoning Hendrik IV de stad Dordrecht en omringende landen in 1064 
blijkenss een oorkonde uit dat jaar weer had teruggegeven aan de rechtmatige 
leenheer,, bisschop Willem van Utrecht."0 Scriverius vroeg zich af: 

Maarr vanwaar staat het voor u vast dat de stad Dordrecht en het omliggende gewest 
doorr Keizer Hendrik aan Bisschop Willem van Utrecht is teruggegeven in 1064? Op 
grondd van een oorkonde, zult u zeggen. Maar voorwaar, ondervraag ik uw geweten: 
ziett die er authentiek uit? Denkt u niet dat daarin dingen voorkomen, die haar be-
trouwbaarheidd kunnen beschadigen? Onze [Marcus] Zuërius [Boxhorn] heeft in ie-
derr geval (op mijn aanraden, meen ik) in zijn Hollandse Theatrum niet geschroomd, 
diee oorkonde van valsheid te beschuldigen." 

Inn de kantlijn van Scriverius' brief tekende Buchelius aan, dat hij op diens vraag 
hadd geantwoord. Deze briefis helaas niet bewaard gebleven. Buchelius kwam ech-
terr op deze kwestie terug in zijn editie van de kroniek van Heda. De gewraakte 
oorkondee uit 1064 werd namelijk samen met nog een andere oorkonde uit het-
zelfdee jaar en van dezelfde strekking in extenso geciteerd door Heda, die, in te-
genstellingg tot Beka, wees op het recht van de bisschop op de door de Hollandse 
graaff  ingenomen gebieden rondom Dordrecht/'- In zijn notenapparaat merkte 
Bucheliuss over deze oorkonden op, dat Scriverius en Boxhorn ze als vervalsin-
genn beschouwden. Hij meende daar echter bij vast te kunnen stellen dat hun ar-
gumentenn niet zwaar genoeg wogen, ook al waren er punten in de oorkonden 
aann te wijzen die verdacht schenen. Toch hield hij het erop dat de stukken au-
thentiekk waren, aangezien beide oorkonden waren overgeleverd op perkament 
vann enige honderden jaren oud en in de Utrechtse archieven werden bewaard." 

Dee oorkonden waarover Scriverius en Buchelius de degens kruisten zijn nog al-
tijdd berucht. Een van beide oorkonden wordt tegenwoordig over het algemeen als 
eenn vervalsing beschouwd, de andere als authentiek. Men gaat ervan uit dat het 
falsumm in de twaalfde eeuw is vervaardigd naar het voorbeeld van het authentie-

900 Buchelius aan G.J. Vossius, (ca. 1630], fol.l2ür. en 122v. 
911 Scriverius aan Buchelius, [17J-7-1632: 'Caeterum, unde tihi coti.si.Ht Dordrechtum opiduin cum adjacent*1 

provinciaa per Imp. Herricuni Wilhelmo Kpiscopo Tr. restitutum anno 1064? Ex diplomate, inquies. Verum enim-
vero,, conscientiam tuam interrogo, videturne illud genuinum? Nonne in eo contineri putas, quae fidem eias 
sugillaree possint. Noster sane Suerius in Theatro Hollandico illud falsi (suasu, opinor, nostro) insimulare Veri-
tass non fait'. 
922 Heda, laan nes de Beka ranonicus Ultrajectinus, et Wilhelmus Heda pmepoütus Arnhemensü, tweede paginering, 
128-131. . 
933 hannes de Beka canonicus L'Urajectinus, et Wilhelmus Heda praepositus Ainhemensis, tweede paginering, 134, noot c. 
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kee exemplaar. Volgens de echte oorkonde schonk Roomskoning Hendrik IV de 
grafelijkheidd van Dirk V (1061-1091) in Westflinge en bij de Rijn -inclusief de ab-
dijj  van Egmond - in april 1064 aan de kerk van Utrecht. Het falsum bevat een veel 
uitgebreideree beschrijving van de Hollandse plaatsen, streken en kerken die door 
Hendrikk IV aan de Utrechtse kerk werden gegeven en vermeldt bovendien dat deze 
goederenn ooit wederrechtelijk door graaf Dirk II I waren ingenomen.14 

Zoalss gezegd beschouwde Buchelius beide oorkonden als authentiek. Scriverius 
opp zijn beurt beoordeelde óók het exemplaar dat tegenwoordig zonder enige te-
rughoudendheidd als authentiek wordt beschouwd als een vervalsing, zo blijkt uit 
Buchelius'' opmerking over Scriverius in de editie van Heda's kroniek. De discus-
siee tussen de twee geleerden over dit bronnenvraagstuk was blijkbaar behoorlijk 
gepolemiseerd.. Een passage in de 'Toets-steen' bij de editie van het oude Goud-
see kroniekje maakt iets meer duidelijk over het standpunt van Scriverius. Hij schreef 
hierr dat hij het niet eens kon zijn met Buchelius, die in zijn notenapparaat bij de 
kroniekenn van Beka en Heda had gesteld dat de oorlogen tussen de Hollandse gra-
venn en de Utrechtse bisschoppen in de elfde eeuw niet door de bisschoppen wa-
renn uitgelokt, zoals Beka en andere Hollandse geschiedschrijvers wilden doen ge-
loven,, maar door de graven. Volgens de Utrechtse geleerde hadden de graven het 
bisdomm van zijn landen beroofd en werden zij om die reden beoorloogd door de 
leenheerr van de bisschoppen, de Duitse keizer. Scriverius refereerde aan Buche-
lius'' woorden in verband met een opmerking in het oude Goudse kroniekje, dat 
'Hollandtt in voorleeden üjde ghestaen heeft onder dat Bisdom'. Dit was een on-
aanvaardbaree voorstelling van zaken voor Scriverius, die maakte dat hij beide door 
Hedaa en Buchelius naar voren gebrachte keizersoorkonden verdacht vond. Hij wil-
dee nog wel toegeven dat de Hollandse graaf mogelijk ten koste van de bisschop 
eenn tol bij Dordrecht had ingesteld, maar hij verwierp uitdrukkelijk de suggestie 
vann de anonieme kroniekschrijver dat heel het latere Holland oorspronkelijk aan 
hett bisdom leenplichüg was geweest, hetgeen ook Buchelius' overtuiging was ge-
weest."55 In de beide oorkonden uit 1064 werd dtis een kwestie aangeroerd die Bu-
cheliuss nauw aan het hart lag, namelijk de soevereiniteit van de Utrechtse bis-
schoppenn in Holland. Zoals Scriverius' trots op de Hollandse Oudheid werd ge-
streeldd door de inscriptie Gens Batavorum, amici etfratres Romani Imperij, waardoor 
allee epigrafische vakkennis even naar de achtergrond gedwongen werd, bleef Bu-
cheliuss vasthouden aan de oorkonde waarin overduidelijk werd verkondigd dat 
dee vroegste Hollandse graven de usurpators van het rijk van de bisschop waren ge-
weest,, in weerwil van zijn eigen lessen over de sporen van oorkon denvervalsers aan 
Samuell  Ampzing. Het gedegen oudheidkundige bronnenonderzoek van Scrive-
riusrius en Buchelius leidde niet vanzelfsprekend tot een herziening van gangbare en 
gekoesterdee geschiedbeelden. Hun kritische instelling en hun antiquarische ex-
pertisee werden aangemoedigd, maar soms ook tegengehouden door hun wens om 
dee eigen geboortestreek op historische gronden te onderscheiden. 

944 Koch. Oorktmdenboek I, 162-167. nr. 85 (30 april 1064) en nr. 86 (2 mei 1064, het falsum). 
955 Scriverius, Hel oude Coulsche chnmycxken, 227-228: 'Dus verre Buchelius: Doch niet sonder reden houden 
Yvvv ons aen 't geene uyt Baldricus [van Nojon, auteur van een Kroniek van Kamerijk. en Atrecht] bvgebracht is'. 


