
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus
Buchelius en Petrus Scriverius

Langereis, S.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Langereis, S. (2001). Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw:
Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius. [, Universiteit van Amsterdam]. Uitgeverij Verloren.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/geschiedenis-als-ambacht-oudheidkunde-in-de-gouden-eeuw-arnoldus-buchelius-en-petrus-scriverius(3f9be7a6-23bd-4812-8ede-f9afd8b2ff14).html


Besluit t 

Bucheliuss en Scriverius hebben met hun oudheidkundige studiën belangrijke 
bijdragenn geleverd aan de ontwikkeling van het vak van de historicus. Beiden 
warenn betrokken bij de eerste uitgaven van middeleeuwse annalen en kronie-
ken,, en Scriverius maakte zich tevens verdienstelijk met zijn inventarisatie van 
archeologischee bronnen. Buchelius onderscheidde zichzelf ook nog eens op ba-
siss van zijn archiefkennis en zijn empirische veldwerk op het gebied van ar-
cheologie,, genealogie en heraldiek. Buchelius en Scriverius konden bogen op 
eenn door hun tijdgenoten ongeëvenaarde eruditie; hun werk stond in het te-
kenn van het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens en van het toetsen van 
dee betrouwbaarheid daarvan. Buchelius maakte van de editie van de kronieken 
vann Beka en Heda zijn levenswerk en bleef zijn collectie oudheidkundige ma-
nuscriptalbumss alsmaar perfectioneren en aanvullen met nieuwe data. Scrive-
riuss gaf zijn bronnenverzamelingen makkelijker in druk uit, maar stelde zijn le-
zerss in deze edities steeds weer nieuwe en verbeterde uitgaven in het vooruit-
zicht,, die vaak inderdaad verschenen. 

Scriveriuss gaf zelf te kennen dat hij met zijn inventarisatie van de archeolo-
gischee bronnen voor de Bataafs-Romeinse geschiedenis in Batavia illustrata en 
mett zijn diverse edities van verhalende geschiedwerken over het middeleeuw-
see graafschap Holland wilde voorzien in betrouwbare bronnenpublicaties voor 
eenn nieuwe bestudering van het klassieke en middeleeuwse verleden van zijn 
gewest.. Tegelijkertijd toonde hij met deze bronnenpublicaties aan dat het ge-
westt Holland kon bogen op een indrukwekkend verleden. De machtige en voor-
spoedigee positie van Holland in de Nederlandse Republiek gaf Hollandse ge-
schiedbeoefenaarss een grote mate van zelfverzekerdheid. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uitt het grote aantal Hollandse stadsbeschrijvingen dat gedurende de eerste helft 
vann de zeventiende eeuw verscheen en uit de triomfantelijke toon die daarin 
werdd aangeslagen, of uit het traktaat van Hugo de Groot over de vrijwel 'on-
heuglijke'' oudheid van de 'Hollandse1 Republiek. Zo voorzagen allerlei ge-
schiedbeoefenaarss het zeventiende-eeuwse Hollandse overwicht van een his-
torischee dimensie. Ook een oudheidkundig specialist als Scriverius, die zichzelf 
inn de voorwoorden en opdrachten bij zijn bronnenpublicaties uiteraard affi-
cheerdee als een kritische mythenjager, deelde in grote lijnen de onder zijn tijd-
genotenn gangbare visie op de oorsprong en ontwikkeling van het gewest Hol-
land.. Zijn magnum opus uil 1650, Principes Hollandiae, et Westfrisiae, een monu-
mentaall  uitgegeven bronnenboek met fragmenten uit de betrouwbaarste an-
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nalenn en kronieken voor de geschiedenis van de Hollandse graven, gaf bij-
voorbeeldd duidelijk blijk van de Hollandse vooringenomenheid over de eigen 
grootsheidd in heden én verleden. In dit bronnenboek werden de graven van 
Dirkk I tot en met Filips II voorgesteld als de vorsten van Holland, West-Friesland 
enn Zeeland, waardoor het territorium van het gewest Holland een ver terug-
gaandee anciënniteit werd toegeschreven. Uit Scriverius' andere bronnenpu-
blicatiess blijk t dat het grootse verleden van zijn gewest volgens hem terugging 
tott op de oude Bataven, die de vrije bondgenoten van Rome waren geweest en 
vann wie de verstedelijkte en aristocratische levenswijze als een voorafspiegeling 
konn worden beschouwd van die van de inwoners van de Nederlandse Republiek. 
Scriveriuss sloot zich zelfs aan bij de inhoud van Hugo de Groots traktaat, dat 
tegenwoordigg zo vaak als een politiek pamflet in plaats van als het product van 
eenn geschiedbeoefenaar wordt afgedaan, door daarbij een nieuw notenappa-
raatt te vervaardigen waarin hij De Groots stellingen met oudheidkundige ar-
gumentenn onderbouwde. 

Dee Utrechter Buchelius werkte vergeleken met Scriverius vanuit een defen-
sievee positie. Utrecht behoorde tot de Nederlandse landgewesten die niet deel-
denn in de economische voorspoed van Holland en - in mindere mate - de ove-
rigee kustgewesten, en die in de Staten-Generaal moesten onderdoen voor de 
machtigee positie van de Hollandse Staten en steden. Utrecht en het Sticht had-
denn hun politieke en culturele hoogtepunt allang achter de rug. De tastbare 
herinneringenn aan de middeleeuwse bloeiperiode weiden vanaf het einde van 
dee zestiende eeuw zelfs met vernietiging bedreigd; waar in Holland zowel de Ba-
tavenn als de oude graven in de zestiende en zeventiende eeuw vereerd werden 
inn dichtwerken, geleerde publicaties, schilderkunst en decoraties van publieke 
gebouwen,, dreigden in Utrecht in Buchelius' tijd vele kerken en kloosters af-
gebrokenn te worden. Buchelius' oudheidkunde stond in het teken van een stre-
venn naar herwaardering van Utrechts belangrijke historische ontwikkeling ge-
durendee de Middeleeuwen, de periode waarin volgens hem het bisdom Utrecht 
dee scepter zwaaide over de Nederlandse gewesten. Dit defensieve uitgangspunt 
maaktee dat Buchelius zijn bronnenkritiek en onderzoeksmethoden nog meer 
diendee aan te scherpen dan Scriverius, die zich kon aansluiten bij de over-
heersendee historiografische traditie. Waar het ging om de door de Hollanders 
zoo vereerde Bataafse Oudheid, benadrukte Buchelius op basis van een nieuwe 
lezingg van de klassieke literatuur en zelfstandig verricht archeologisch veldwerk 
juistt de politieke en militaire overheersing van de Romeinen in de Lage Lan-
den.. De 'inheemse' beschaafde geschiedenis ving volgens hem aan met de ker-
steningg van de Nederlanden en het ontstaan van het bisdom Utrecht. Met be-
hulpp van archiefonderzoek wilde hij aantonen dat men sinds de laat-middel-
eeuwsee geschiedschrijving de politieke en culturele betekenis van het Utrecht-
see bisdom gedurende de Middeleeuwen had onderschat. Zelf vertoonde hij daar-
bijj  echter de neiging om de betekenis van de bisschoppen als wereldlijke heer-
serss te overschatten. Buchelius' magnum opus, zijn editie van de Hollands-Utrecht-
see kronieken van Beka en Heda, toont duidelijk het defensieve karakter van zijn 
oudheidkunde:: anders dan Scriverius' Batavia illustrata of Principes betrof Bu-
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chelius'' hoofdwerk niet een bloemlezing uit de betrouwbaarste bronnen, maar 
veeleerr een antiquarische kritiek op de onbetrouwbaarheid van het invloedrijkste 
middeleeuwsee geschiedwerk over het Hollandse en Utrechtse verleden, de kro-
niekk van Beka. 

Bucheliuss en Scriverius waren zich wel bewust dat zij aan hun bronnenedi-
tiess en oudheidkundige annotaties niet de 'titel van Historicus', zoals Scriverius 
hett uitdrukte, konden ontlenen. Niettemin waren beide geleerden overtuigd 
vann de grote relevantie van hun oudheidkundige onderzoek voor de samenle-
vingg van de zestiende- en zeventiende-eeuwse Republiek. In hun voorwoorden 
aann de lezers en in Scriverius' dedicaties aan de Hollandse Staten motiveerden 
zijj  hun oudheidkunde en gaven zij aan dat zij hun eigen woonplaats of gewest 
opp historische gronden meenden te kunnen onderscheiden. Scriverius wilde 
aantonenn dat Hollands machtige positie in de zeventiende eeuw terugging op 
eenn overwicht over de aangrenzende streken tijdens de Oudheid en Middel-
eeuwen.. Buchelius probeerde voor de historische achtergrond van Utrecht res-
pectt af te dwingen binnen het grotere verband van de Nederlandse Republiek. 
Zoo leverden deze twee geleerden oudheidkundige argumenten voor het loka-
lee en regionale zelfbewustzijn dat binnen de Republiek der Verenigde Neder-
landenn de toon aangaf. Hun 'gewestelijke patriottisme' is enigszins in verband 
tee brengen met hun persoonlijke levensloop. De aristocratische, rentenieren-
dee burger Scriverius was in zeker opzicht een typische vertegenwoordiger van 
hett in macht en welvaart bloeiende gewest Holland, dat een voor de omringende 
gewestenn niet te evenaren politieke en economische positie binnen de Neder-
landsee Republiek innam, maar in de conservatieve denkwereld van de zeven-
tiendee eeuw wel kon worden aangesproken op zijn 'nieuwigheid'. Buchelius, 
mett zijn dubieuze adellijke afkomst en zijn in zijn jonge jaren tegen wil en dank 
aangenomenn burgermansbestaan als advocaat, kan dan worden beschouwd als 
vertegenwoordigerr van het sinds de Reformatie en de vestiging van de Repu-
bliekk in macht en aanzien uitgespeelde Utrecht, waar voorheen de adel en de 
katholiekee kerk veel meer dan in andere Noord-Nederlandse gewesten de toon 
haddenn aangegeven. Als goede humanisten brachten Buchelius en Scriverius 
inn hun geleerde geschriften en polemieken een politiek engagement en va-
derlandsliefdee tegenover hun geboortegrond tot uitdrukking. Als oudheid-
kundigenn zochten zij hun ammunitie in archeologische vondsten, oude ar-
chiefstukkenn en middeleeuwse annalen en kronieken. 




