
VOOR HISTORISCHE O N D E R Z O E K I N G E N 

ie een meer dan oppervlakkig onderzoek instelt naar gegevens omtrent de his tor ie van eèn 
s tad, dorp, kerk of familie, zal menigmaal stuiten op handschriften en aantekeningen, die a l s 

het ware verscholen liggen in allerlei col lect ies en verzamelingen van archiefdiensten, bibliotheken 
enz . De vindplaatsen van dergelijke bronnen zijn niet gering in aantal en soms ver verwijderd van de 
plaats waar men ze in eers te instant ie zou zoeken. Instell ingen, die op enigerlei wijze een raakvlak 
hebben met de his tor ie , zijn in de loop der jaren in het bezit gekomen van vele manuscripten, beknop
te s tudies enz. Veel van dit nuttig studiemateriaal blijft ongebruikt bij gebreke van een overzicht van 
her en der berustende verzamelingen. Een verwijzing in een publicat ie , een advies van een ter zake 
kundige of s l ech t s het eigen inzicht is vaak de enige weg om tot de bewaard gebleven, schriftelijk 
vastgelegde resul ta ten van vroegere onderzoekingen door te dringen. In druk uitgegeven s tudiemate
riaal i s wat gemakkelijker te raadplegen, al is de hulp van catalogi , mondelinge of schrifteli jke ver
wijzingen en een logische speurzin hiervoor eveneens onontbeerlijk. 

Op dergelijke bronnen, die betrekking hebben op ons gebied, willen we in 'Heemtydinghen' regel
matig de aandacht gaan ves t igen . Zowel beoefenaars van a l s belangstel lenden voor de p laa t se l i jke 
historie zouden van het door ons voorgestelde overzicht profijt kunnen hebben. De ni et-ingewijde is 

immers nog te weinig op de hoogte van 
hetgeen aan bronnenmateriaal in de 
vorm van archiefstukken, aantekeningen 
enz. bewaard is gebleven. 

H E T DAGBOEK V A N A R E N D V A N 

B U C H E L L 

in druk u i tgegeven door het H i s t o r i s c h 

Genootschap te Utrecht (Werken, 3 e s e -

rie no. 2 1 , 1907) 

Enigszins geroutineerde vorsers in 
Utrechtse documenten van eeuwen her 
zullen ongetwijfeld bekend zijn met de 
naam (Arend) van Buchel l . Deze Utrecht
se geleerde, die leefde van 1565-1641 , 
heeft tal van handschriften nagelaten, 
die heden ten dage nog veelvuldig wor
den geraadpleegd. Zijn liefde voor de 
oudheid dreef hem tot het maken van 
aantekeningen, die hun waarde immer 
behouden omdat ze uit geen andere bron
nen geput kunnen worden. Zijn s tud ies 
zijn helaas niet a l s één col lect ie bij
een gebleven, doch raakten verspreid 
over meerdere verzamelingen. 

Aan het einde van de vorige eeuw 
besloot het Historisch Genootschap te 
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Utrecht tot het in druk uitgeven van één van zijn bekende en belangrijke handschriften: het Diarium, 
dat in hoofdzaak de periode van het laa ts te kwart van de 16 e eeuw bestrijkt, aanwezig in de hand
schriftenverzameling van de Universi tei tsbibliotheek te Utrecht. De bewerking verliep moeizaam en 
ee rs t in 1907 kwam het m rk gereed. Het ongeveer 650 pagina 's tellend boekwerk vond zijn weg bij 
een beperkt aantal belangstel lenden, a l leen al omdat de tekst vrijwel geheel in moeilijk Latijn i s 
ges te ld . Voor de pure we mschapsmens geen bezwaar, maar voor vele andere geïnteresseerden uiter
aard wel . De uitvoerige inleiding alsmede de index op personen, p laa tsen en zaken, vervaardigd door 
de bewerkers, is evenwel leesbaar voor een ieder en is bijzonder in teressante lectuur. 

De Heer H.P.M. Engelvaart , werkzaam bij het Streekarchivariaat Zuid-West Utrecht, meende er 
goed aan te doen voor ons blad enige vrije vertalingen te maken van tekstgedeel ten, die op ons ge
bied betrekking hebben. Voor dit initiatief zijn wij hem erkentelijk. Om een volledig overzicht van 
het werk te krijgen, dient men echter de inleiding bij de H.G.-publicatie te raadplegen. 

Door deze uitgave is het mogelijk geworden, dat een veel grotere groep belangstel lenden het 
werk van Van Buchell kan raadplegen. Dat het echter gewenst is ook nog het origineel in ogenschouw 
te nemen, bleek ons bij de voorbereiding tot dit art ikelt je. In het gedrukte werk is niet altijd duide
lijk aangegeven van welk onderwerp een il lustratie voorkomt in Van Buchel l ' s handschrift . Om deze 
reden is daarom een beknopt lijstje gemaakt van alle in het handschrift voorkomende i l lus t ra t ies , 
voor zover ze al thans betrekking hebben op Nederland. Melding te maken van afbeeldingen, gemaakt 
tijdens Van Buchel l ' s reizen naar I ta l ië , Frankrijk en Duitsland kan beter elders worden gepubliceerd. 

De nu volgende, door de Heer Engelvaart vertaalde, tekst mag dus geen aanleiding zijn om het 
origineel of het gedrukte werk buiten een bepaald onderzoek te houden, ondanks de bezwaren van de 
Latijnse tekst . 

1578 Daags voor Kerstmis verhuisde Van Buchell van Arnhem naar zijn geboorteplaats Utrecht. 

De re is , die per schip werd gemaakt, werd door ijsgang bemoeilijkt en s l ech t s met moeite 
kon men de scheepswerf in Vreeswijk bereiken. 

1580 Uit de Jacobikerk te Utrecht zijn de beelden verwijderd. Op 20 januari werden de goederen 
l a n ' van de kanunniken en andere geestel i jken te I J s se l s t e in beschreven. 

1581 Schoonhoven (ook wel geheten Pulcher portus, zoals vermeld in een oorkonde van de Hol-

1 n" landse graaf Willem van Beieren), is geen grote, maar vanwege haar gunstige ligging aan 
de oever van de Lek een tamelijk volkrijke vest ingstad. Aldaar bloeit de handel in turven, 
die vooral naar Zeeland worden gebracht. De vrouwen worden er geroemd om hun zoet ge
zang. 

sept . De inwoners van Vianen hebben de Calvinis t ische predikant, die er tegen opzag de li jders 
aan een epidemische z iekte te bezoeken, vervangen door een Lutherse dominee. 

1582 Omstreeks Kerstmis deed men in Montfoort een poging de Rooms-Katholieke kerkdiensten 
te verhinderen en de pr ies ters op te pakken, welke poging mislukte. 

1583 Op Palmzondag ontvluchtte de weduwe van Floris van Boetzelaer, in leven heer van Lange-
rak enz . , uit het huis van de voormalige schout Gerard Remund, waar zij gedurende lange 
tijd was vastgehouden wegens de schulden van haar man. Zij begaf zich naar Vianen, in 
welke s tad zij krachtens een privilege veilig was en waar zij tot december werd vastge
houden toen a l les met de schuldeisers was afgehandeld. 

maart 

Omstreeks het eers te uur in de namiddag is Van Buchell met Velascus en de gezusters 1589 

g"? ' Schot met een gehuurde wagen door Oudewater gekomen op weg naar Utrecht. 

Rondom het vestinkje groeit veel hennep, wat aan vele inwoners werk geeft. 
26 ? 



Een aantal jaren geleden heeft het stadje een grote ramp doorstaan, want het is door de 
Spanjaarden ingenomen en in brand gestoken. Nu echter is het weer opgebouwd en veel 
s terker dan vroeger. 
Voor de welgeste lde burgers is er rijkdom in overvloed, zodat zij het zich kunnen veroor
loven tot de middag te s lapen en daarom door de mensen uit de omgeving de s l ape r s worden 
genoemd. 

1589 Van Buchell lijdt aan de derdedaaese koorts . 

Rovers hebben uit het dorp Jutphaas o.a. 23 paarden weggevoerd. 

Het water in de Rijn is zó gezakt , dat men de rivier op sommige p laa tsen , zoa ls in de om
geving van Vianen, kan oversteken zonder natte voeten te krijgen. 

juni 25 Van Buchell i s in Dordrecht aangekomen. De inwoners hebben de naam van oproerkraaiers , 
getuige dit volksgezegde: 

Haarlem schept behagen in spek, 
Schoonhoven in koek, 

maar de Dordrechters scheppen behagen in boze onlusten. 

oc t . 6 Te Schoonhoven is één van de landlopers , die heel Holland door roverijen en sluipmoorden 
te is terden, samen met een vrouw ter dood gebracht. Hij werd ervan beschuldigd een doch
tertje van een boerin vermoord te hebben door haar eers t handen en voeten afgerukt te heb
ben en daarna door het raam in het huis te hebben geworpen, omdat de moeder hem nie t 
binnen wilde laten. 
Een menigte landlopers is een jaar geleden geradbraakt, verbrand of gekruisigd. 

1589 Te Schoonhoven aanschouwde Van Buchell de ruime, versterkte muur die onlangs om de 
n o v ' s tad is gebouwd. 

1590 Toen enige tijd geleden de muren van het kasteel te Woerden werden verbreed, vonden de 
gravers alle mogelijke restanten uit de Romeinse oudheid, zoals munten en koperen veil ig-
heidsspelden. Van Buchell aanschouwde een zeer dik stuk glas waarin een druppeltje zat , 
dat zich bij elke beweging naar het bovenste punt bewoog. Dit stuk glas is aan Prins 
Maurits geschonken, die, na het te hebben gebroken, constateerde dat het druppeltje zui
ver water was. 

1591 Ti jdens een reis van Van Buchell en Baron van Boxtel, die zij op zondag 8 mei aanvingen, 
werd te Bodegraven een ontbijt gebruikt. Dit dorp ontleent zijn naam aan een bode van de 
Graaf en voert het wapen van de Koning van Frankrijk en Navarra. Hun gastheer was , zo
als hij ze i , so ldaat geweest en stamde uit de aanzienl i jke familie Van Düngen. Hun gast
vrouw was een Utrechts meisje, stammend uit de familie Austapel , die de so ldaa t per on
geluk van een oog had beroofd en hem daarom a ls man had genomen. 

Daarna kwamen zij in Leiden, alwaar ze een maaltijd gebruikten. Aan de wagenmenner 
werd voor vijf uur vijf gulden betaald. 

1593 Ofschoon de leer van Maarten Luther werd uitgefloten, hebben de inwoners van Woerden de 

V ' reformatorische leerstel l ingen aanvaard. Door Jacob Emdius, de kasteelheer , werden hun 
zaken behartigd. 

1594' Er is misbruik gemaakt van de gewoonte welke op het Utrechtse platteland bes taa t , dat een 
vrouw, a l s zij vertrekt om buiten de provincie te trouwen, wordt vastgehouden op haar weg 
door de huwelijksj retendenten uit het dorp, totdat zij haar een beloning hebben afgedwongen. 



1595 
maart 

Als uitvloeisel van die gewoonte nu, had de volgende gebeurtenis p laats : De dochter van 
de schout van Cockengen, die in Holland was uitgehuwelijkt, had verijdeld dat zij door de 
jongens uit het dorp werd opgewacht; het gevolg was dat de jongens het bootje, waarin enig 
huisraad van de bruid werd vervoerd, hebben vastgehouden en tevens de reizigers hoonden. 
De maarschalk drong aan op bestraffing, omdat de jongelui op deze wijze onruststokers op 
de openbare weg waren. 

De waterstand van de Rijn was in het begin van de maand maart wegens voortdurende s lag
regens en door de zeer grote hoeveelheid sneeuw tot een zó ongebruikelijk hoog peil geste
gen, dat hij een groot deel van de s tad Keulen heeft overstroomd en overal zeer grote scha
de heeft toegebracht aan vestingen en wallen. 

Ook de stad Culemborg was tot op het hoogst gelegen punt ondergelopen evenals Vianen. 
De Rijnmoerassen waren overspoeld tot aan een plaats die in de volksmond Grebbe wordt 
genoemd, alwaar een groot stuk land werd weggeslagen, waardoor het water grote schade 
heeft berokkend aan de s tad Amersfoort. 

Door een gat in de Lekdijk bij (Willige)Langerak kwam de gehele omgeving van Schoonho
ven onder water te s taan . Op dezelfde wijze is bijna de gehele Betuwe alsmede het eiland 
van Dordrecht a ls door een zondvloed overspoeld. Heftige stormen vergezelden de vloed. 
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Slechts met een ui terste krachts inspanning kon de scheepswerf der Vreeswijkers behouden 

blijven, bij wie de tact loze spaarzaamheid van Theodoor Canter, nog kort tevoren burge

meester , een ' s l ech te naam kreeg, omdat hij vanwege zijn zuinigheid de noodzakeli jke re-

paratiewerkzaamheden had ui tges te ld . 

1596 Van Buchell i s naar Rotterdam gereisd, de vaderstad van de grote Erasmus, en aanschouw-
' u n l de onderweg de oude burcht Jaa r sve ld . Hij zag haar vanaf de boot zoals zij i s a fgebee ld . 

- ''igggÊÊKHÊHÊÊÊÊÊÊÊ 
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Gezich t op Jaersve l t , 1596 

LIJST VAN OP NEDERLAND BETREKKING HEBBENDE ILLUSTRATIES 
VOORKOMENDE IN HET DIARIUM VAN AREND VAN BUCHELL 

(aanwezig in de handschrif tenverzameling van de Bibl io theek der Ri jksunivers i te i t te Utrecht) 

D E E L 1 

folio 1 verso 

4 recto 

- 10 verso 

- 12 recto 

- 15 recto 

- 19 recto 

- 24 recto 

- 24 verso 

Auteur op 49-jarige leeftijd, 1614. Kopergravure. 

Nederland in de Romeinse tijd. Met toelichting aan de hand van de werken van 
Tac i tus en Caesar . 

Gezicht op de s tad Utrecht, 1590. 

Plattegrond van het kas teel Vredenburg, zonder j aa r . 

Grafsteen van Joannes A. Drolshagen (Domkerk). 

Kerk van St. Marie te Utrecht. 

Wapenschilden 

Zegel der Minderbroeders. 



folio 57 recto 

- 67 verso 

•'.- 80 verso 

- 93 verso 

- 95 recto 

- 111 recto 

- 117 recto 

- 117 verso 

- 130 verso 

- 134 recto 

- 135 recto 

- 140 verso 

- 141 recto 

Zegel 
Grafschrift van kanunnik Floris van Zoelen (Pieterskerk Utrecht). 

Gezicht op Gorcum, 1568. 

Zegel van de s tad Utrecht (vóór 1528). 

10 wapens van leenmannen van de bisschop van Utrecht (12 e eeuw). 

Arnhem, 1576. 

Watermolen bij Arnhem, 1578. 

Kasteel Roosendaal bij Arnhem, 1578. 

'Het Rentmeestershuysken' bij Utrecht, 1582. (N.B. Stond nabij het Zwarte Water) 

Zegel Le idse Universiteit, 1583. 

Standbeeld Erasmus op de markt te Rotterdam, 1583. 

Gezicht op Zierikzee, 1584. 

Gezicht op fort Rammekens, 1584. 

Gezicht op Vlissingen, 1584, alsmede wapen van de stad, 1584. 

D E E L II 

foliol05 verso 

- 118 verso 

- 124 verso 

- 136 verso 

- 140 verso 

- 142 recto 

- 144 verso 

- 175 recto 

- 210 recto 

Wapenschild 

Kasteel Abcoude, 1590. 

Romeinse zuil met inscriptie nabij ' s-Gravenhage, 1590. 

Steen en munten uit de Romeinse tijd (bij Leiden gevonden). 

Gezicht op Alkmaar, 1591. 

Ruïne abdij van Egmond, 1591. 

Wormer in Waterland. 

Plattegrond kasteel Coevorden, 1592. 

Gezicht op Jaersvel t , 1596. 
J.G.M. B. 
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nz. BETREFFENDE LINSCHOTEN EN SNELREWAARüf 

TEN BEHOEVE VAN EEN BINNENKORT TE LINSCHOTEN TE 

HOUDEN HISTORISCHE TENTOONSTELLING 

Berichten hieromtrent worden gaarne ingewacht ten gemeentehuize te 

Linschoten of bij de redacteur. 

Bij voorbaat hartelijk dank ! 


