
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


Hollandsee Studiën 37 Inn de Gouden Eeuw verschenen voor het 
eerstt geleerden ten tonele die van de ge-
schiedbeoefeningg hun vak probeerden te 
maken.. De, studie vaij het vaderlandse ver-
ledenn was in deze tijd vooral een vrijetijds' 
bestedingg van bestuurders, juristen, 
predikantenn en hoogleraren. Maar de 
oudheidkundigenn Arnoldus Buchelius in 

pJutrechtenPetiuss Scriverius in Leiden 
kozenn voor een ambteloos leven, zodat ze 
all  hun tijd konden besteden aan de 
geschiedenis. . 

Ditt boek brengt het historische ambacht 
vann Buchelius en Scriverius in kaart: hun 
werkk als verzamelaars en onderzoekers van 
bodemvondstenn uit de Bataafs-Romeinse 
tijd,tijd, monumentaal erfgoed zoals kerken 
enn kloosters, middeleeuwse archiefstukken 
enn oude annalen en kronieken. Sandra 
Langereiss laat zien wat het bronnenonder-
zoekk van dezSsyee g B ^ ^ ^ ^ i fiitéffrbe-
tekendd voor de zestiende- en zeventiende-
eeuwsee beeldvorming over het Bataafse en 
middeleeuwsee verleden. Door te beschrijven 
hoee bronnenvorsers als Buchelius en Scrive-
riusrius het Utrechtse en Hollandse 'vaderlandse 
gevoel'' van een historische dimensie voorza-
gen,, werpt zij een nieuw licht op de politieke 
motivatiee van geschiedbeoefening in de 
Goudenn Eeuw. 
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