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Vorwort zum Berliner Album amicorum 

Aernout van Buchell (1565-1641) oder Arnoldus Buchelius, wie er sich auch gern nannte, war 
ein Utrechter Humanist mit groβem Interesse für Geschichte, Genealogie und Heraldik. Er 
studierte u.a. in Frankreich und reiste über Deutschland nach Italien. Wie unter Studenten im 
sechzehnten Jahrhundert üblich war, legte er sich 1584 ein Album amicorum zu, das nun 
unter dem Namen Berliner Album bekannt ist. Zehn Jahre später, nach seiner Eheschlieβung, 
begann er an einem zweiten Album, und dieses ‘Leidener Album’ wurde 2012 auf der 
Website der Universität Leiden herausgegeben. Die Kunsthistorikerin Thea Vignau-Wilberg 
hat 1994 beide Alben auf deutsch beschrieben.  
 
Das Berliner Album gelangte in den Besitz des deutschen Genremalers Karl Rickelt (1857-
1944), wahrscheinlich der vielen Trachtenbilder wegen. 1894 verkaufte oder schenkte er es 
Franz von Lipperheide (1838-1906), der kurz davor seine umfangreiche Kostümbibliothek 
dem Berliner Kunstgewerbemuseum geschenkt hatte. Das Album umfaβt 156 Seiten, die 
entweder einen Text oder ein Bild oder beides enthalten. In der Vergangenheit wurde es 
einmal neu gebunden, wobei die Blätter zum Teil eine andere Reihenfolge erhielten. Mit aus 
diesem Grund wurde in dieser digitalen Edition, wie auch schon beim Leidener Album, die 
Reihenfolge geändert. Die erste Hälfte ist das eigentliche Stammbuch, mit Einträgen von 
Freunden und Bekannten, und mit Grabinschriften oder Gedichten, die Buchelius diesen 
Personen gewidmet hat. Im zweiten Teil, der eher einer Gedichtsammlung gleicht, stehen alle 
Gedichte und Zeichnungen, die er zu seiner eigenen Erbauung hinzugefügt hat. 
 
Buchelius stellt sich als Besitzer des Albums sehr ausführlich mit Gedichten und Zeichnungen 
vor, und das ist ungewöhnlich. Im allgemeinen genügte ein Wappen oder ein Name. Sein 
Wappen sieht er als ein Symbol der Unbeständigkeit des Schicksals, in seinem Vornamen 
Aernt – oder Adler - erkennt er einen Auftrag: Schaue nach oben, untersuche das Höhere. Das 
Wappen verdankt er seinen Kölner Vorfahren. Mit dem Familienwappen vertuschte 
Buchelius, dass er eigentlich ein Bastard war. Andere Wappen aus der Ahnentafel wie die der 
Familie Trinden und der Familie van Zuilen nahm er später noch in sein Album auf. Er konnte 
aber auch stolz sein auf die Familie seines Stiefvaters Jan Ruysch Adriaensz, der dem 
Utrechter Patriziat angehörte. Seine adligen Kommilitonen scheinen ihn als gleichwertig 
betrachtet zu haben. 
 
Nach einigen einführenden Seiten folgt der Beitrag des berühmten Dichters Jean Dorat; 
allerdings ist es nicht so, dass Dorat mit eigener Hand schwungvoll seinen Text eingetragen 
hätte. In Wirklichkeit hat Buchelius das, was Dorat ihm wahrscheinlich in einem Brief 
geschrieben hat, später selbst in sein Album kopiert. Das gilt auch für verschiedene andere 
Beiträge, zum Beispiel den von Philips van Winghe. Diese Vorgehensweise war übrigens 
nicht gebräuchlich.   
 
Chronologisch gingen mehrere Beiträge hieran voraus. Es waren Bilder von Familienwappen, 
die Buchelius Kommilitonen aus adligen oder zumindest vornehmen Geschlechtern 
verdankte. Es gab in den Universitätsstädten Künstler, die auf Bestellung Wappen, manchmal 
in Kombination mit Abbildungen von Kostümen, malten. So ergab sich, daβ dieses Album 
eine Anzahl sehr gut ausgeführter Abbildungen enthält, die in Douai oder Paris eingetragen 
wurden. Zwei der Abbildungen mit Kleidertrachten finden sich auch in dem Musterbuch von 
Enea Vico aus dem Jahr 1558. Erst als er wieder nach Utrecht zurückgekehrt war, zeichnete 
Buchelius die Bilder am Beginn des Albums und malte er selbst Wappen und Frauen in 
exotischen Trachten. Später fügte er Zeichnungen zum Thema Liebe und Erotik hinzu, 
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namentlich lächerliche, verliebte alte Männer zur Illustrierung passender Zitate. Nach seiner 
Heirat im Jahr 1593 lieβ er das Thema fallen. Verschiedene mit Wasserfarben angemalte 
Zeichnungen haben im Laufe der Zeit gelitten unter Verfärbungen. Vermutlich durch die 
Verwendung von Blei-Weiβ sind Hände und Gesichter grau oder schwarz geworden. 
 
Auch wenn die farbenfrohen Wappen und anderen Bilder die meiste Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen, sind die geschriebenen Einträge genauso wichtig. Diese können aus den Initialen oder 
dem Namen des Eintragenden bestehen oder aus seinem Motto beziehungsweise seiner 
Devise, aber auch aus einem griechischen oder lateinischen Zitat oder einem Bibelvers. Es 
kann auch eine Freundschaftserklärung von ein paar Zeilen sein. Weniger häufig ist es ein 
bestehendes oder selbst verfaβtes Gedicht. All diese Arten von Einträgen, von minimal bis 
umfangreich und sehr persönlich, kommen im Berliner Album vor. Studenten versuchten 
manchmal, einen Eintrag eines ihrer Professoren zu erlangen. Buchelius schloβ 1592 sein 
Jurastudium in Leiden ab, und Bonaventura Vulcanius war so freundlich, ihm mit einem 
persönlichen Eintrag in sein Album zu gratulieren. 
 
Das Besondere an diesem Album ist der groβe Anteil des Besitzers selbst. Buchelius schrieb 
verschiedene Einzelbeiträge selbst ab, und er malte und zeichnete Wappen zu den Beiträgen 
von anderen. Manchmal beschränkte er sich auf die Vermeldung von Namen von Personen, 
die ihm auf seiner Reise durch Deutschland und Italien begegnet waren. Daneben stehen 
noch, was nicht ungebräuchlich war, seine Grabinschriften für jung gestorbene Kommilitonen 
oder für ältere Begleiter wie 1592 für Philips van Winghe und 1594 für Louis Carrion. Und 
schlieβlich füllte er leere Seiten des Albums mit eingezeichneten oder eingeklebten 
Zeichnungen und Wappen und mit vielen, überwiegend lateinischen und französischen 
Gedichten und Chansons. Möglicherweise hat er diese selbst verfaβt. Buchelius arbeitete in 
allerlei Kodizes an seinen Tagebüchern, Katalogen, Beschreibungen von Kirchen usw. Wenn 
dabei ein paar Seiten freiblieben, füllte er sie mit Gedichten und allerlei Notizen, die mit dem 
eigentlichen Buch nichts zu tun hatten. Dieser horror vacui war auch der Grund, warum er 
sein Stammbuch mit zahlreichen eigenen Einträgen füllte. 
 
Zu einem Stammbuch gehört auch ein Index oder Register, so daβ die Verfasser der einzelnen 
Beiträge leicht zurückzufinden sind. Das Berliner Album enthält am Ende eine alfabetische 
Liste von Inscribenten und dazu eine Liste der Inscribenten des Leidener Albums. In der 
ersten Liste stehen zwölf Namen von Personen, die einen Beitrag für das Berliner Album 
geliefert haben sollen, aber nicht darin stehen, so wenig wie im Leidener Album. Thea Vignau 
suggeriert, daβ es noch ein drittes Album gegeben haben könnte, aber das scheint nicht so zu 
sein. Sie hatte schon festgestellt, daβ das Berliner Album einmal auseinandergenommen 
worden war; es könnte deshalb gut sein, daβ dabei eine oder zwei Lagen verloren gegangen 
sind.  
 
Diese digitale Ausgabe des Albums bietet neben einer Transkription aller Beiträge eine 
Übersetzung ins Niederländische und dazu kurze sprachliche, literarische und bibliografische 
Erläuterungen, jeweils mit einer deutschen Zusammenfassung. Gisela Gerritsen war 2014 in 
Berlin, um die Handschrift zu beschreiben, Kees Smit fotografierte das Album ein Jahr später. 
Anschlieβend arbeiteten sie gemeinsam an der Transkription und der Übersetzung ins 
Niederländische. Gisela Gerritsen übersetzte die Beschreibung und die Zusammenfassung der 
Texte ins Deutsche. Am Zustandekommen dieser Ausgabe haben verschiedene Personen 
mitgeholfen, denen wir herzlich danken wollen: Marten Jan Bok, Frits de Goojer, Angelique 
Hajenius, Bart Jaski, Ad Leerintveld, Kees Meerhoff, Hans van de Venne und in Berlin: 
Halina Fischer und Adelheid Rasche. 
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Inleiding 

De twee alba amicorumvan Buchelius 

Net als andere studenten in de 16de en 17de eeuw had de jonge Aernout van Buchell uit 
Utrecht, die zich liever Arnoldus Buchelius noemde, zijn album amicorum. Er zijn nog 
honderden van die boekjes, vol familiewapens en inscripties van medestudenten en anderen. 
Een mooi voorbeeld is het Berlijnse album amicorum van Buchelius, waar hij in zijn 
studententijd mee begonnen is, te Douai in 1584. Sinds 1590 had hij ook nog een tweede, en 
dit Leidse album is in 2012 op internet uitgegeven.  
 
Arnoldus Buchelius (1565-1641) was een Utrechtse humanist, die zich interesseerde voor de 
plaatselijke geschiedenis, genealogie en heraldiek. Hij heeft veel geschriften nagelaten, zoals 
dagboeken, brieven en aantekeningen die hij in keurig verzorgde en geïllustreerde 
handgeschreven boeken naliet. Zijn kritische editie van twee kronieken over Utrecht werd 
postuum uitgegeven en is nog steeds bruikbaar. Hij studeerde korte tijd literatuur in Leiden en 
rechten in Douai, bracht een klein jaar in Parijs door en maakte via Duitsland een reis naar 
Italië. Dat hij eigenlijk een onecht kind was, verdoezelde hij, en maakte van het Berlijnse 
album een soort ‘adelsboekje’. Erudiet als hij was kon hij zich tussen de adellijke studenten 
handhaven.Van 1584-1593 wist hij het album te vullen met hun bijdragen, terwijl er ook 
diverse brieven van en aan zijn studievrienden bewaard gebleven zijn.  
 
De twee alba amicorum van Buchelius waren tot betrekkelijk kort geleden nauwelijks bekend. 
In de Diarium-uitgave van 1907 wordt er met geen woord naar verwezen.1 Pas de 
tentoonstelling van alba amicorum in Meermanno in 1990, waarin het Leidse album in de 
context van andere albums uit die tijd bekeken werd, kan een eerste aanzet genoemd worden. 
De werkelijke ommekeer kwam met de gedetailleerde beschrijving van de twee alba door  
Thea Vignau-Wilberg in 1994. Zij bestudeerde als eerste het Berlijnse album, dat volgens 
haar nog steeds als een aanhangsel van het Leidse beschouwd werd. Dat was onterecht, omdat 
het Berlijnse veel meer overeenkomt met het wezen van het album amicorum, en omdat het, 
volgens haar, beter behouden gebleven is dan het Leidse. De data in de beide alba overlappen 
elkaar, want toen Buchelius in 1590 met zijn tweede begon, gebruikte hij nog enkele keren 
zijn eerste album. De interesse van Vignau, als kunsthistorica, ging vooral naar de tekeningen, 
en als zij de teksten opnam, dan gebeurde dat zonder vertaling. Judith Pollman 2000 besteedt 
in haar dissertatie aandacht aan de inleidende tekeningen en teksten van Buchelius zelf in het 
Berlijnse album, verder zwijgt ze, evenals Sandra Langereis 2001, over beide alba.  
 
Het Berlijnse album 

Over de provenance van het Berlijnse album is weinig bekend. Het was in het bezit gekomen 
van de genreschilder Karl Rickelt (1857-1944), waarschijnlijk vanwege de vele 
kostuumafbeeldingen. Hij schonk of verkocht het album in 1894 aan Franz von Lipperheide 
(1838-1906), uitgever van modetijdschriften. Deze had in 1892 zijn omvangrijke 
‘Kostümbibliothek’ geschonken aan het Kunstgewerbemuseum Berlin, en mocht zich 

 
1 Van Langeraad, de uitgever van het Diarium, kende het Leidse album en wist van het Berlijnse. E.W. Moes, de 
bekende kunsthistoricus, had hem erop gewezen, zoals A. Vidier in 1900 schrijft in zijn editie van ‘Description 
de Paris par Arnold van Buchel’, in een voetnoot op p. 64. 
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datzelfde jaar Freiherr noemen. In 1896 verscheen de catalogus van de verzameling, waarin 
ook het album vermeld wordt. Tegenwoordig maakt de Lipperheidesche Kostümbibliothek 
deel uit van de Kunstbibliothek Staatliche Museen Preussischer Kunstbesitz, Berlijn. Deze 
Kunstbibliothek is sinds 1998 samen met de Gemäldegalerie gehuisvest in een groot modern 
complex, Matthäikirchplatz 6, D-10785 Berlin.  

Het album heeft zijn oorspronkelijke vorm niet behouden, evenmin als het Leidse, zoals 
Vignau opmerkte. Het Berlijnse werd ooit opnieuw ingebonden, met gebruikmaking van de 
originele band. Het telt 156 geïllustreerde en/of beschreven bladzijden, 32 zijn blanco. De 
bladeren hebben voor een deel een andere volgorde gekregen. Het heeft er alle schijn van dat 
Buchelius de tekeningen op fol. 02r en 02v pas in 1586 in Utrecht gemaakt heeft, niet als 
student in Douai. De aan Jean Dorat gewijde folia 05r-06v dateren in elk geval uit dat jaar, 
terwijl de oudste bijdragen, op 07r enzovoort van 1584 dateren. Ook verderop (vgl. 10r, 25r 
en 27v, 27r en 45v enz.) zal de volgorde anders geweest zijn, en zijn bij elkaar horende 
bladzijden later van elkaar gescheiden.  
 
In verband daarmee is in deze digitale uitgave de volgorde van het album zoals het nu 
ingebonden is, losgelaten. Er is een tweedeling aangebracht. De eerste helft is het ‘echte’ liber 
amicorum, met bijdragen van vrienden en kennissen, en met gedichten die Buchelius op deze 
personen heeft gemaakt. Evenals in de webeditie van het Leidse album worden de 
verschillende bijdragen van elke contribuant bij elkaar gevoegd. In het gebonden boek staan 
ze vaak verspreid en soms ver van elkaar. De volgorde is chronologisch, voor zover mogelijk, 
want meestal heeft een bijdrage wel een jaartal, maar maand en dag ontbreken wel eens. De 
inleidende gedichten en tekeningen van Buchelius zelf staan uiteraard in ongewijzigde 
volgorde voorin, gevolgd door Dorat en de andere contribuanten. In het tweede deel, dat 
eerder een poëzie-album is, staan alle gedichten en tekeningen die Buchelius zelf voor eigen 
plezier en als aanvulling heeft gemaakt. Het is uitzonderlijk dat in een album amicorum 
zoveel bijdragen van de eigenaar zelf staan. Ze vullen ongeveer de helft van het boek.  
 
De inleiding 
 
Buchelius kocht zijn album in 1584, toen hij in Douai studeerde. Opvallend veel Nederlandse 
alba zijn in deze katholieke Noord-Franse universiteitsstad begonnen. Een ervan was van 
Janus Dousa, die hier twintig jaar vóór Buchelius studeerde, en daarna in Parijs onder anderen 
bij de Pléiadedichter Jean Dorat. Via hem leerde Dousa de Duitse dichter Paulus Melissus 
kennen. In het liber amicorum van Janus Dousa (ed. Heesakkers 2000) schreven Dorat en 
Melissus beiden een bijdrage, zoals ook in het album van Buchelius. De vriendschap met zijn 
medestudenten in Douai en Parijs staat centraal, terwijl hij later in de woorden van Vignau 
meer ‘een autogrammenjager wordt’, die eigenhandige bijdragen van beroemde personen 
zoekt. Dat geldt naar mijn mening wel voor het Leidse album, maar nog nauwelijks voor het 
Berlijnse.  
 
Als bezitter van het album stelt Buchelius zich voor met zijn wapen en zijn zinspreuk (fol. 
03r) en bovendien met gedichten en tekeningen, en dat is uitzonderlijk uitvoerig. Doorgaans 
was het wapen of de naam van de eigenaar voldoende om als ‘ex libris’ te fungeren. In de 
eerste bladzijden van het Berlijnse album verheerlijkt Buchelius vriendschap en trouw, 
geïllustreerd met allegorische figuren. In zijn wapen ziet hij een symbool van het onzekere 
lot, in zijn voornaam Aernt ofwel Arend, een opdracht: Kijk omhoog, onderzoek het hogere. 
Het wapen dankte hij aan de Keulse familie Buchel, rood met drie zilveren bollen, met 
dekkleed, helm en helmteken. Zijn biologische vader, de kanunnik Aernout van Buchel, die 
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van lagere adel was, zal dit wapen gevoerd hebben. Zijn oom Hubert van Buchel liet het in 
1574 met de andere zeven wapens van zijn kwartierstaat op zijn portret schilderen. Dit portret 
wordt nu in de Universiteitsbibliotheek Utrecht bewaard.  
  
Buchelius zal dit portret in 1587 gezien hebben toen hij zijn oom in Keulen bezocht, zoals hij 
toen ook het familiewapen in de Minoritenkirche in die stad zag. Dat hij een onecht kind, een 
bastaard, was, hing hij niet aan de grote klok. Eigenlijk had hij het in zijn wapen moeten 
aangeven met een kleine wijziging, een ‘brisure’, meestal een schuine streep. Uit de 
kwartierstaat van Hubert van Buchel voegde hij later twee andere wapens, die van Trinden 
(28r) en van Judith van Zuilen van Blasenborch (29r), toe aan zijn album. Hij lijkt door zijn 
adellijke medestudenten en andere vrienden min of meer als gelijke beschouwd te zijn. In hun 
dedicaties wordt hij vaak ‘nobilis’ genoemd, al hoeft dat niet per se ‘adellijk’ te betekenen. 
Naast zijn afstamming van de familie Buchel kon hij nog trots zijn op de familie van zijn 
stiefvader Jan Ruysch Adriaensz. De familie Ruysch behoorde tot het Utrechtse patriciaat, en 
Buchel was zeer bevriend met de iets jongere Jan Ruysch, heer van Pijlsweert (36v). Zijn 
medestudent Hugo Ruysch liet in 1585 zijn wapen in het album schilderen (13r).  
 
Direct na de programmatische inleiding plaatste Buchelius een bijdrage van Jean Dorat (fol. 
06r), een persoonlijk lofdicht op de jonge student, die met een schat aan kennis naar zijn 
vaderland terug kan reizen. Die bijdrage wordt voorafgegaan door een ode van Buchelius op 
de beroemde dichter (05r) en een paar anagrammen (05v) over en weer, en als afsluiting een 
getekend en geschreven grafteken voor Jean Dorat (06v). Het is niet zo dat Dorat eigenhandig 
en met een zwierige pen in het album geschreven heeft. Waarschijnlijk heeft Buchelius 
datgene wat Dorat in een brief had geschreven, later zelf in zijn album overgeschreven. Dat 
geldt trouwens ook voor verschillende andere bijdragen. Met name die van Philips van 
Winghe (25r). Zo’n gekopieerde autograaf is uitzonderlijk in een album, en ook moeilijk te 
bewijzen. Kort nadat Melissus een Grieks citaat voor Buchelius geschreven had (46r), schreef 
hij een lofdicht in het album van Dousa (fol. 122v), maar in een heel andere hand. 
 
Wapens 
Chronologisch waren er al talrijke bijdragen van studenten voorafgegaan aan de inleidende 
gedichten en die van en aan Dorat. Het waren allemaal bijdragen met familiewapens en 
daarnaast ook wel andere afbeeldingen. Er waren in alle studentensteden kunstenaars die op 
bestelling wapens, al dan niet gecombineerd met kostuumafbeeldingen, in alba schilderden. 
En zo staan die voorin het album van Buchelius, en ze zijn in Douai en ook in Parijs 
aangebracht. Pas toen hij weer in Utrecht terug was, tekende hij de grote tekeningen over het 
noodlot en de arend die in de zon kijkt, en ging hij zelf wapens en vrouwen in exotische 
klederdrachten schilderen. Hij vulde toen ook vele bladzijden met vooral Franse gedichten, 
hier en daar afgewisseld door een bijdrage van vrienden. 
Het was de gewoonte dat adellijke studenten hun familiewapens uitwisselden. Er bestaan 
albums met honderden wapens, maar er zijn er ook met maar één of twee. In het album van 
Janus Dousa, met 138 inscripties, staan er 29. Daartegenover staat er in dat van zijn vriend Jan 
van Hout geen enkel wapen en geen enkele afbeelding. In het Berlijnse album staan niet 
minder dan 32 wapens, waarvan er maar een of twee niet te identificeren zijn. Doorgaans zijn 
ze te dateren, de meeste tussen 1584-1589. Zes wapens hebben niets met een bijdrage te 
maken, ze zijn er door Buchelius zelf in geplakt of geschilderd, zodat er 27 overblijven die bij 
een dedicatie horen (inclusief dat van Buchelius zelf).  De wapens op fol. 72v, 83v, 84v zijn 
uit één boek geknipt en hier opgeplakt. Die van Trinden (28r) en Van Zuilen (29r), uit zijn 
eigen kwartierstaat en eigenhandig geschilderd, zijn geen echte bijdragen. Het onbekende 
wapen op 81v al helemaal niet. 
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De inscribent schreef vaak een motto bij zijn wapen, maar niet altijd zijn naam, wat het 
identificeren na vier eeuwen lastig maakt. Gelukkig staat meestal bij het wapen, of anders op 
de bladzij ernaast, een ondertekende opdracht. De kunstenaars die volgens de regels der 
heraldiek wapens schilderden, met dekkleed en helm, lieten het schild vaak een klein stukje 
over de kleding van een vrouw vallen. Een wapen alleen was blijkbaar een beetje saai zonder 
schone dame erbij. Bij sommige is de beschrijving, bijvoorbeeld ‘Fille de Brabant’ of 
‘Damoiselle de Flandres’, er vermoedelijk door de kunstenaar boven geschreven.  
 
Het oudste gedateerde wapen is van 14 oktober 1584, het is van Hendrik Duyst (07r), gevolgd 
door die van vijf medestudenten in 1585. Na bijna anderhalf jaar vertrok Buchelius naar 
Parijs. Vijf Nederlandse vrienden daar lieten hun wapen in zijn album zetten, en bovendien 
kreeg hij het wapen van de Franse schrijver la Croix du Maine (26v), dat door Buchelius 
getekend zou kunnen zijn, evenals dat van de dichter Paul Melissus (36r).  
 
Terug in Utrecht kreeg hij op 20 augustus 1586 een mooie bladvullende tekening van een 
vrouw met het wapen van de familie Ruysch. Vermoedelijk was het zijn vriend Jan Ruysch 
die de tekening liet maken (44v). Op 3 februari1587 liet Cornelis van Bijler, die hij in Parijs 
ontmoet had, zijn wapen in het album schilderen (33r). Op de volgende folio (34r) staat het 
wapen van J. van den Eynden, met kwasten onder het schild, net als het vorige, het kan dus 
ook in 1586 in Utrecht geschilderd zijn. Kort daarna vertrok Buchelius, om via Duitsland naar 
Italië te gaan. In Keulen kreeg hij er in augustus 1587 twee mooie wapens bij. Een van 
Winandus Schellart (56r) met wie hij op 24 september 1587 van Keulen naar Bonn voer, en 
een van Christoph en Thomas von Mildenitz (57r). De namen schreef Buchelius er later zelf 
bij.  
 
Toen hij teruggekomen was uit Italië, waar hij geen wapens verzamelde, tekende hij twee 
wapenschilden, dat van zijn overgrootmoeder Trinden (28r) heeft hij niet gesigneerd, maar 
onder het tweede, van 1588, van zijn grootmoeder Judith van Zuilen van Blasenburch (29r), 
zette hij zijn initialen A.B. Zijn stiefvader Jan Ruysch Adriaensz, die ernstig ziek was, liet zijn 
wapen schilderen (42r). Hij kon op 27 april 1589 zijn naam nog onder het wapen zetten, en 
overleed een week later. In dat jaar heeft Buchelius het wapen van de Hornes mogelijk zelf 
geschilderd (35v). Rond datzelfde jaar dateert het wapen van Lubbert van Ensse (42v), die 
met Geertruid Ruysch getrouwd was.  
    
In 1592 maakte hij in Alkmaar kennis met de predikant Thomas van Schoten (Scotisius), en 
schilderde vermoedelijk zelf diens wapen (85v). Van Schoten beschreef in een uitvoerig 
gedicht het wapen van Buchelius zelf. Toen deze in Utrecht gesetteld was, heeft hij in 1594 
misschien het wapen van zijn nieuwe vriend Gibertus de Potres geschilderd. Hanns Ewner 
van Neurenberg, een onbekende schilder, leverde in1599 vermoedelijk in Keulen als bijdrage 
(86r) een naakte godin bij een wapen.  
 
Afbeeldingen  
Niet alleen verschillende wapens, ook de meeste illustraties in dit album zijn door de 
eigenaar, Buchelius zelf, gemaakt. Dat is heel uitzonderlijk voor alba amicorum. 
Aanvankelijk zijn het vooral pentekeningen van landschappen met gedenktekens met 
opschriften, die met een zekere vaardigheid getekend zijn. De bonte kostuumafbeeldingen zijn 
meestal gesigneerd AB of ABB,2 wat A. Buchelius, Batavus, of Abf, wat A.B. fecit betekent, 
en dus door hemzelf gemaakt zijn. Ze dateren uit de jaren 1584-1593. Sommige moeten naar 
een professioneel voorbeeld gemaakt zijn. Ook in zijn Commentarius ofwel Diarium tekende 

 
2 Vignau vergist zich hier: er staat niet ARB (Arnoldus Buchelius), maar A.B.B. 
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hij, om de tekst te verhelderen, klederdrachten, zoals hij ook zijn beschrijving van opschriften 
en gebouwen voorzag van tekeningen. Het Berlijnse album is van voor tot achter geïllustreerd 
met kostuumafbeeldingen in waterverf en dekkende verf. Ze hebben vaak betrekking op de 
beschrijving op de bladzijde er tegenover. Met deze voor een deel zeer originele 
klederdrachttekeningen sluit het album aan bij de, door de afbeeldingen in de stedenatlas van 
Braun en Hogenberg, opnieuw gewekte belangstelling voor de kleding die voor elk land 
typerend is, aldus Vignau. Ook hierin komt het overeen met het Duitse ‘stamboek’. 
Verschillende van de vrouwen in klederdracht staan naast een wapen, iets wat ook 
bijvoorbeeld in het album van Janus Dousa al te zien was, twintig jaar eerder.  
 
In het album staan zo’n twintig gekleurde kostuumafbeeldingen die in het Duits 
‘Trachtenbild’ heten, vrouwen en een paar mannen in hun door traditie bepaalde, vaak 
regionale kleding. De eerste zes komen uit ateliers in Douai, die zowel wapens als deze 
klederdrachten konden schilderen, in de jaren 1584-1585. De vijf volgende (fol. 20r-24r) in 
het album zijn ongedateerde afbeeldingen van exotische vrouwen, niet onverdienstelijk 
geschilderd door Buchelius zelf, blijkens zijn initialen. Verderop in het album zijn alle 
gekleurde tekeningen gesigneerd A.B.  
 
‘In de tweede helft van de zestiende eeuw,’ aldus M.A. Ghering van Ierlant 1988, p. 14,  
‘ontstonden de gedrukte kostuumboeken die geïllustreerd werden’. Tussen 1562-1600 
verschenen minstens veertien van deze boeken. Kostuumafbeeldingen uit Europese landen 
werden gevolgd door die uit Turkije, Arabië, Perzië en nog verdere landen. Een groot aantal 
afbeeldingen komen in deze kostuumboeken steeds weer voor, ze werden uit eerdere boeken 
gekopieerd. Die in het oudste boek, Diversarum gentium nostrae aetatis habitus, uit 1558, in 
Parijs gedrukt, waren gravures van Enea Vico. Deze gravures zijn voor een deel door het 
Rijksmuseum gedigitaliseerd en op internet te vinden. Eén ervan, van een Vlaamse dame, 
kortweg Flandrensis, komt in allerlei boeken voor, en ook in het Berlijnse Album, fol. 39r, 
zonder bijschrift nagetekend door Buchelius. Zij is ‘een vrouwtje … in een wijde mantel, de 
zogenaamde falie’ (Ghering, p. 12), in het Latijn ‘palla Belgica’. Ze staat ook in drie alba 
amicorum in de KB. Enigszins verwarrend staat op fol. 29r een ‘Damoiselle de Flandre’ 
zonder de falie. Op fol. 54v van ons album staat een vrouw op de rug gezien, naar Vico 1558, 
fol. 11.   
 
Voorin het album staan drie bladvullende allegorische tekeningen die Buchelius terug in 
Utrecht zelf maakte (en met A.B. signeerde) als inleiding van zijn album. Toch zijn ze 
vermoedelijk pas in 1586 getekend, toen er al heel wat bijdragen in het album stonden. Het 
zijn: het embleem nr. 9 van Alciatus, ‘Fidii simulacrum’ (02r); een stadsgezicht en landschap 
met ruïnes, met Fortuna in het midden (02v), en een pentekening van een adelaar, A.B. f., 
1586 (03v), die verduidelijkt wordt in het gedicht ernaast (04r). Hier is sprake van een voor 
zo’n album uitzonderlijke uiting van zijn eigen opvattingen en denkbeelden, van zijn 
herkomst en zijn persoonlijkheid.  
 
Van een heel ander karakter dan deze ernstige symbolische tekeningen, zijn de twee volgende. 
Een vrijwel naakte, wulpse courtisane met een luitspeler en een oude man, A.B., 1593 (74r). 
Ze zal bedoeld zijn, net als de tekening van Venus en Amor bij een oude man (Jood?) en een 
gewapende jonge man (81r), als illustratie bij de citaten over belachelijke verliefde oude 
mannen (71v, 80v, 81r). Misschien als afscheid van zijn vrijgezellenbestaan, want in 1593 
trouwde Buchelius als28-jarige, en na die tijd kwamen er bijna geen bijdragen meer voor dit 
album. Het is mogelijk dat hij zich voor deze tekening geneerde, en het boek nauwelijks meer 
aan anderen liet zien. Alleen de raadselachtige bijdrage van de schilder Hanns Ewer kwam er 
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nog bij, toen hij in 1599 in Keulen was. Het thema van seksualiteit en liefde zien we ook in 
twee ongedateerde ingeplakte tekeningen: Paris met de twistappel (66r), en het Liefdespaar 
met een brandend hart in het midden (72r).  
 
Verschillende afbeeldingen hebben opvallende verkleuringen, met name van handen en 
gezichten die grijs of zelfs zwart geworden zijn. Adelheid Rasche en Halina Fischer, 
deskundigen van het Kostümmuseum, zijn van mening, dat dit het gevolg kan zijn van het 
gebruik van loodwit. Toch lijkt het erop, dat in sommige gevallen gezichten en lendendoeken 
met opzet later zwart of grijs gemaakt zijn.  
 
Inscripties 
Ook al trekken de kleurrijke wapens en de afbeeldingen de meeste aandacht, toch gaat het 
eigenlijk om de geschreven bijdragen, de ‘inscripties’. Het album van Jan van Hout bestaat 
alleen uit inscripties, zonder één enkele tekening. Inscripties kunnen simpelweg bestaan uit de 
initialen of de naam, of ook wel het motto of devies van de inscribent, maar ook uit een 
Grieks of Latijns citaat of een vers uit de Bijbel. Het kan ook een eeuwige 
vriendschapsverklaring zijn van een paar regels. Minder vaak is het een al dan niet zelf 
geschreven gedicht. Al deze inscripties, van minimaal tot uitgebreid en persoonlijk, komen in 
het Berlijnse album voor. Studenten probeerden vaak een bijdrage van een hoogleraar te 
bemachtigen. Buchelius rondde in 1593 in Leiden zijn rechtenstudie af, en Bonaventura 
Vulcanius was zo vriendelijk een dag later iets persoonlijks in zijn album te schrijven (32r).  
 
Het uitzonderlijke van dit album is de zeer grote inbreng van de bezitter zelf. Buchelius 
schreef verschillende losse bijdragen persoonlijk in zijn eigen handschrift over, terwijl dat 
tegen de ongeschreven regels van het liber amicorum is. Daarnaast schilderde en tekende hij 
wapens bij de bijdragen van anderen. Soms beperkte hij zich tot het opschrijven van de namen 
van personen die hij op zijn reis door Duitsland en Italië ontmoet had.  
 
Het was in alba niet ongewoon om lof- en grafdichten op inscriptoren op te nemen. Vooral 
goede vrienden zwaaiden elkaar over en weer lof toe. Ook op beroemde personen die een 
inscriptie hadden geleverd, werd kort daarna een lofdicht geschreven. Zo schreef Buchelius in 
1585 te Parijs een ode op Jean Dorat (05r). Toen deze in 1588 overleed, schreef Buchelius een 
grafteken (fol. 06v). Studenten overleden vaak op jonge leeftijd, zodat er soms al na een paar 
jaar reden was voor een grafdicht. Buchelius tekende meestal een grafmonument om het 
opschrift, dat niet in steen uitgevoerd werd. Hij schreef die voor vier jeugdvrienden of 
medestudenten: in 1586 voor Romboldus van Steynemolen (27r), en voor Justus van Rijswijk 
(52r); in 1588 voor Adam Verduyn (08r) en voor Hendrik Duyst van Voorhout (10r). Enkele 
jaren later herdacht hij zijn betrekkelijk jong gestorven geleerde voorbeelden en begeleiders, 
in 1592 Philips van Winghe (27v), en in 1594 Louis Carrion (46v). 
 
En tenslotte vulde Buchelius de lege bladzijden van het album op met tekeningen en wapens, 
maar vooral met vele gedichten. Ook in andere boeken deed hij dat. Als hij in zijn dagboeken, 
catalogi, beschrijvingen van kerken een aantal bladzijden overhield, vulde hij die met 
gedichten of aantekeningen die met het eigenlijke boek niets te maken hadden. Deze horror 
vacui bracht hem er ook toe, in zijn liber amicorum ook talloze eigen bijdragen te plaatsen.   
 
Verdwenen bijdragen 
Bij een liber amicorum hoort ook een index of register, om de verschillende bijdragen 
makkelijk terug te vinden. Buchelius heeft vele alfabetische registers opgesteld achter zijn 
handschriften in boekvorm. Zo ook in zijn beide alba. Achterin het Berlijnse album (fol. 88r-
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89v) staat de ‘Cathalogus eorum qui huic albo nomina dederunt’ (Alfabetische lijst van 
degenen die aan dit album hebben bijgedragen), gevolgd door een onvolledig lijstje (89v), dat 
vermeldt: ‘In libro secundo sequentes scripserunt, pinxerunt’ (In het tweede boek hebben de 
hier volgenden geschreven of getekend). Met dit tweede boek bedoelt hij het Leidse album. 
 
Thea Vignau signaleerde, dat er in de ‘cathalogus’ twaalf namen genoemd worden van 
personen die aan het Berlijnse album zouden hebben bijgedragen, maar er niet in te vinden 
zijn, evenmin als in het Leidse. Zij suggereert daarom dat er nog een derde album kan hebben 
bestaan, en dat idee is tot nog toe niet weerlegd. Maar waarom zou Buchelius dan wel van een 
‘tweede boek’ spreken, terwijl hij de contribuanten vermeldt tussen die van het ‘eerste boek’. 
Er is geen derde boek. Tertium non datur.  
 
Maar waar zijn die twaalf bijdragen dan te vinden? Er is een mogelijke verklaring. Vignau 
stelde al vast, dat het Berlijnse album ooit uit elkaar is gehaald, en niet in de juiste volgorde 
opnieuw ingebonden moet zijn in de oude band. Het zou dus kunnen dat daarbij een of twee 
katernen verloren gegaan zijn. Er zijn zoveel libri amicorum waar bladzijden uit gescheurd 
zijn, dat iets dergelijks ook met dit album gebeurd zou kunnen zijn. In welke tijd het album uit 
elkaar gehaald en opnieuw ingebonden zou kunnen zijn, is niet te achterhalen. Lipperheides 
catalogus van 1896 (p. 243, nr. 492) vermeldt al dat het album 90 folia telde. Een lijst van de 
twaalf personen van wie de bijdragen verdwenen zijn, is achterin deze editie te vinden.  
 

* 
 
In deze digitale editie van het Berlijnse album amicorum van Buchelius vindt men: 
1. transcriptie van de bijdragen  
2. vertaling in hedendaags Nederlands  
3. korte toelichting  
4. samenvatting in het Duits. 
De transcriptie volgt de bekende Richtlijnen, met stilzwijgende oplossing van afkortingen, 
modernisering van hoofdlettergebruik en leestekens, en met aanpassing van u/v en i/j aan de 
moderne spelling. In de toelichtingen vindt men, naast beknopte beschrijvingen van de 
wapens en tekeningen, taalkundig, literairhistorisch en biografisch commentaar, alsmede 
summiere literatuurverwijzingen.  
Gisela Gerritsen maakte in 2014 in Berlijn een beschrijving van het handschrift, Kees Smit 
fotografeerde het album een jaar later. Vervolgens werkten ze samen aan de transcriptie en de 
Nederlandse vertaling. Kees Smit deed aanvullend onderzoek, Gisela Gerritsen maakte de 
Duitse samenvattingen en het hier direct volgende ‘Vorwort’ en de ‘Beschreibung der 
Handschrift’.  
Verschillende mensen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze editie, waarvoor 
wij onze hartelijke dank uitspreken. In alfabetische volgorde zijn dit, in Nederland: Margreet 
Blok, Marten Jan Bok, Frits de Goojer, Angelique Hajenius, Bart Jaski, Ad Leerintveld, Kees 
Meerhoff en Hans van de Venne, en in Berlijn: Halina Fischer en Adelheid Rasche. 
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Gisela Gerritsen-Geywitz 
Beschreibung der Handschrift 
 
92 Folia, foliiert: 1-90. Das erste und das letzte Blatt sind auf das vordere und das hintere 
Vorsatzblatt geklebt und ebenfalls beschrieben. 
Papier, 134 x 187 mm (gemessen: fol. 1r), Querformat. 
Der Aufbau der Lagen ist schwer zu erkennen. 
Einband: auf vier Bünde genähte Buchdeckel aus Karton, die mit dunkelbraunem Leder 
(Maroquin, 19. Jahrhundert?) bezogen sind. Ein Teil des urprünglichen Einbandes, mit 
Goldaufdruck, ist auf den vorderen sowie den hinteren Buchdeckel geklebt. 
Text Vorderdeckel: ARNOLDUS BUCHELIUS 
VLTRAIECTINUS 
Hinterdeckel: SUPERAT SAPIENTIA VIRES 
ANNO 1584 
Auf das vordere Vorsatzblatt, verso, ist ein Exlibris geklebt, 75 x 55 mm, mit dem folgenden 
Text: 
Freiherrl. v. Lipperheide’sche Büchersammlung Nr. 4065.” 
(die Nummer in schwarzer Tinte, das Übrige in Druck) 
Die Texte sind meistens mit einer sehr feinen, schwarzen Feder geschrieben, entweder auf die 
linke oder auf die rechte Seite, genauso wie die Bilder. Zuweilen handelt es sich um feine 
Federzeichnungen, aber häufiger sind es kleine Malereien in kräftigen Farben. Es kommt auch 
vor, dass ein – beschriebenes oder bemaltes – Stück Papier eingeklebt ist. Auf fol. 83r ist es 
ein rechteckiges Papier, auf das ein Oval gezeichnet ist; das Papier, das darauf geklebt 
gewesen sein muss, ist verloren. 
Öfters stehen auch von Buchelius geschriebene und von ihm unterzeichnete Texte darin. Auf 
fol. 2v: eine sehr fein gezeichnete und in zarten Farben getönte Landschaft, die mit A.B. 
unterzeichnet ist. 
Blanco gebliebene Seiten sind von einem Stempel versehen: ‘KUNSTBIBLIOTHEK 
BERLIN’. 
Gesehen: 10. April 2014 (mit einer Empfehlung von Prof. dr. Eef Overgaauw, Leiter der 
Handschriftenabteilung bei der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin). 
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Inhoud van het Berlijnse album3 
 
00v 1589 bijdrage van Melchiora van Cuylenborg  
01r  De insignium, over wapenschilden, hand A.B. 
01v  tekening, zinspreuk, over de vriendschap, A.B. 
02r  tekening, honor, veritas et amor, over liefde en trouw, A.B. 
02v  tekening van Fortuna met drie bollen, A.B. 
03r  wapen van Buchelius met drie bollen, motto 
03v 1586 tekening van adelaar die in de zon kijkt, A.B. 
04r   verklarend gedicht bij 03v, A.B. 
04v  blanco 
 
05r 1585 Parijs, ode op Jean Dorat, A.B. 
05v  anagrammen, hand A.B. 
06r  bijdrage van Jean Dorat, hand A.B. 
06v 1588 grafteken voor Jean Dorat, A.B. 
 
07r 1584 Douai, wapen van Hendrik Duyst van Voorhout 
07v  blanco  
 
08r 1588 grafteken voor Adam Verduyn, A.B.  
08v  bijdrage van Adam Verduyn, latijns gedicht bij 09r 
09r 1585 Douai, wapen en dedicatie van Adam Verduyn 
09v  gedicht van Adam Verduyn 
 
10r 1588 grafteken voor Hendrik Duyst van Voorhout, A.B. 
 
10v 1585 Parijs, bijdrage van Jacobus Krug uit Speyer 
11r  klederdracht, Nederlandse vrouw 
11v  blanco 
12r 1585 Parijs, bijdrage van Augustinus Lanserius, uit Trier 
12v  blanco 
 
13r 1585 Douai, wapen, bijdrage van Hugo Ruysch 
13v  blanco 
14r 1585 Douai, wapen, bijdrage van Ernst Taets van Amerongen 
14v 1595 Utrecht, bijdrage van Dirk van Renesse, heer van Wulven 
 
15r 1600 Keulen, bijdrage van A. Gruter jr. en 
 1612 Gullielmus Neopedius 
15v  klederdracht 
 
16r 1585 Douai, wapen, bijdrage van Clemens van der Spuelde uit Amersfoort 
16v  blanco 
17r 1585 Douai, wapen, bijdrage van Petrus van Westrenen 
17v  Fragment uit Agostino Nifo, Schoonheid en liefde 
18r  klederdracht, jonge Française, wapen van Steyne[molen] 
18v  blanco 

 
3 Deze lijst houdt de volgorde aan van de beschreven en blanco pagina’s in het gebonden handschrift. 
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19r 1593 verbleekte tekening van Perseus en Andromeda?, met bijschrift, A.B. 
19v  tekst bij 20r, door A.B. 
20r 1584 klederdracht, slavin in Algiers, A.B. 
20v  tekst bij 21r, A.B. 
21r  klederdracht, Turkse vrouw, A.B. 
21v  tekst bij 22r, [A.B.] 
22r  klederdracht, joodse in Galata, A.B. 
22v  tekst bij 23r, A.B. 
23r  klederdracht, joodse in Adrianopolis, A.B. 
23v  tekst bij 24r? 
24r  klederdracht, Macedonische vrouw, A.B. 
24v  Tartarus, anti-Turks gedicht bij 24r?, A.B. 
 
25r 1586 Parijs, bijdrage van Philips van Winghe, [A.B.?] 
25v  wapen van De Potres 
26r 1594 Utrecht, bijdrage van Gibertus de Potres, van Brussel [A.B.?] 
26v 1586 wapen, bijdrage van François de la Croix du Maine (44v) 
27r 1586 In memoriam Romboldus van Steynemolen, A.B. (45v) 
27v 1592 grafmonument voor Philips van Winghe, A.B. 
28r  wapen van Elizabeth Trinden, [A.B.?] 
28v  blanco  
29r 1588 klederdracht, Vlaamse, wapen van Judith van Zuilen van Blasenburch, A.B. 
 
29v-30r Ovidius, Pyramus et Thisbe, hand A.B. 
30v  embleem van mot bij een kaars, A.B. 
31r  klederdrachten Frankrijk, A.B. 
31v  blanco 
32r 1593 Leiden, bijdrage van prof. Bonaventura Vulcanius, autograaf 
32v  citaten, hand Van Bijler? 
33r 1587 Utrecht, wapen, bijdrage van Cornelis van Bijler 
33v  blanco 
34r  wapen van Jacob van den Eynden 
34v  vier juridische citaten, hand Van den Eynden? 
 
35r  blanco 
35v  wapen van de Hornes (37r) 
36r 1585 [Parijs], wapen van Paul Melissus (46r) 
36v 1586 bijdrage van Jan Ruysch (44v) 
37r 1589 Utrecht, bijdrage van Maximilien de Hornes (35v), ingeplakt, 
  en Willem Adriaan de Hornes 
37v  blanco 
38r  drie schriftsoorten, ingeplakt 
38v  gedicht bij 39r, A.B. 
39r  klederdracht, meisjes in Douai 
 
39v 1590 [Utrecht], bijdrage van Aleid de Lange  
40r-41v Franse gedichten 
42r 1589 Utrecht, wapen en bijdrage van Jan Ruysch Adriaensz, B.’s stiefvader.  
42v  wapen van Lubbert van Ensse. 
43r 1589 bijdrage van Lubbert van Ensse. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Horne_(1460-1521)
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43v  blanco 
44r  blanco  
44v  1586 wapen met klederdracht en bijdrage van [Jan] Ruysch (36v). 
 
45r 1586 Parijs, bijdrage van François de la Croix (26v) 
45v 1586 Utrecht, bijdrage van Romboldus van Steynemolen (27r) 
46r 1585 Parijs, bijdrage van Paul Melissus (36r) 
46v 1594 In memoriam Louis Carrion, A.B. 
47r 1585 Parijs, bijdrage van Louis Carrion 
47v 1586 wapen van Hendrik van Wijngaerden 
48r 1586 Parijs, bijdrage van Hendrik van Wijngaerden 
48v 1585 wapen van Dirk Schouten 
49r 1585 Parijs, bijdrage van Dirk Schouten, van Den Haag 
49v 1586 wapen van Justus van Rijswijk 
50r 1586 Parijs, bijdrage van Justus van Rijswijk (52r) 
50v 1585 Parijs, bijdrage van Johannes de Wit 
51r  wapen van Johannes de Wit  
51v  blanco 
52r 1586 In memoriam Justus van Rijswijk (50r) 
52v 1586 Parijs, bijdrage van Pieter van Veen 
53r  wapen van Pieter van Veen 
53v  Frans gedicht, A.B. 
54r  chanson 
54v  klederdracht 
 
55r 1587 Keulen, gedicht op zijn Duitse reis, A.B. 
55v  blanco 
56r 1587 Keulen, wapen en bijdrage van Winandus Schellaert, hand A.B. 
56v  blanco 
57r 1587 Keulen, wapen en bijdrage van Christoph en Thomas von   
  Mildenitz, uit Pommeren, hand A.B. 
57v  blanco 
58r 1587 Frankfurt, namen van Arnold Kresser en  
  Ewout van Hogelande, van Leiden, hand A.B. 
 
58v  Macaronisch gedicht van Giubertus, hand A.B. 
59r 1590 Utrecht, bijdrage van Willem van Eck, van Utrecht  
59v   blanco 
60r  gedicht op Amor, A.B. 
60v  blanco 
61r-65r chanson, hand A.B. 
65v  gedicht op Pyramus en Thisbe, A.B. 
66r  ingeplakte tekening, Paris met de appel 
66v  gedicht uit Ovidius, Amores, hand A.B. 
 
67r 1587 Reis door Italië, gedicht A.B. 
67v  blanco 
68r 1587 Rome, namen van Joh. Scepperius, A. Bousenius, J. Horstius, hand A.B.  
68v 1589 Distichon op een hoorndrager, A.B. 
69r  klederdracht met onzinrijmpje, A.B.? 
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69v  blanco 
70r 1592 klederdracht, A.B. f. 
70v  gedicht op de joden, A.B., bij 71r 
71r  twee joodse mannen, A.B. f. 
71v  gedicht op de kuise Susanna, A.B. 
72r  allegorische tekening met brandend hart, A.B.? 
72v  wapen van Holland-Henegouwen, ingeplakt 
73r  blanco 
73v  Griekse en latijnse citaten, hand A.B.? 
74r 1593 tekening courtisane, luitspeler en cliënt, A.B. 
74v   gedicht van Alciatus bij embleem nr. 121, hand A.B. 
75r  citaten rond embleem nr. 121, tekening verwijderd 
75v  blanco 
76r  blanco 
76v  klederdracht, Hollandse vrouw en meisje, A.B.f. 
77r  gedicht over Hollandse meisjes, A.B. 
77v 1592 klederdracht, schaatsende boer bij Alkmaar, A.B. 
78r  tekst bij 77v, A.B. 
78v  blanco 
79r  blanco 
79v  Frans gedicht 
80r  blanco 
80v  citaten over oude mensen en verliefdheid. 
81r  afbeelding Venus en Amor, met oude en jonge man [A.B.] 
81v  klederdracht en onbekend wapen, ingeplakt  
 
82v  kort gedicht op de macht van de dood, A.B.  
83r  ‘Mors scepra ligonibus aequat’,  afbeelding verwijderd 
83v  wapen van de hertog van Kleef 
84r  blanco 
84v  wapen van de hertog van Gulik 
85r  blanco 
 
85v 1592 [Alkmaar], wapen van Van Schoten [A.B.f.] 
86r 1599 [Keulen], wapen van Hans Ewner van Neurenberg, schilder 
86v 1592 Alkmaar, bijdrage van Thomas van Schoten, predikant 
87r  gedicht van Thomas van Schoten 
87v  gedicht van Thomas van Schoten 
 
88r-89v Alfabetische lijst van degenen die aan dit album hebben bijgedragen 
90r  blanco 
90v  1614 Portret van Buchelius 
91r 1589 zinspreuk van Buchelius 
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Inhoud 
Chronologisch en per inscribent4   
 
 
07r 1584 Douai, wapen van Hendrik Duyst van Voorhout 
10r 1588 grafteken voor Hendrik Duyst van Voorhout, A.B. 
09r 1585 Douai, wapen en dedicatie van Adam Verduyn 
09v  gedicht van Adam Verduyn 
08r 1588 grafteken voor Adam Verduyn, A.B.  
08v  bijdrage van Adam Verduyn, latijns gedicht bij 09r 
14r 1585 Douai, wapen, bijdrage van Ernst Taets van Amerongen 
16r 1585 Douai, wapen, bijdrage van Clemens van der Spuelde uit Amersfoort 
17r 1585 Douai, wapen, bijdrage van Petrus van Westrenen 
13r 1585 Douai, wapen, bijdrage van Hugo Ruysch 
 
10v 1585 Parijs, bijdrage van Jacobus Krug uit Speyer 
12r 1585 Parijs, bijdrage van Augustinus Lanserius, uit Trier 
05r 1585 Parijs, ode op Jean Dorat, A.B. 
05v  anagrammen, hand A.B.? 
06r  bijdrage van Jean Dorat, hand A.B.? 
06v 1588 grafteken voor Jean Dorat, A.B. 
25r 1586 Parijs, bijdrage van Philips van Winghe, [A.B.?] 
27v  grafmonument voor Philips van Winghe, A.B.  
36r 1585 Parijs, wapen van Paul Melissus (46r) 
46r 1585 Parijs, bijdrage van Paul Melissus (36r) 
47r 1585 Parijs, bijdrage van Louis Carrion 
46v 1594 In memoriam Louis Carrion, A.B. 
48v 1585 wapen van Dirk Schouten 
49r 1585 Parijs, bijdrage van Dirk Schouten, van Den Haag 
50v 1585 Parijs, bijdrage van Johannes de Wit 
51r  wapen van Johannes de Wit  
45r 1586 Parijs, bijdrage van François de la Croix (26v) 
26v  wapen, bijdrage van Francois de la Croix du Maine (44v) 
47v 1586 wapen van Hendrik van Wijngaerden 
48r 1586 Parijs, bijdrage van Hendrik van Wijngaerden 
49v 1586 wapen van Justus van Rijswijk 
50r 1586 Parijs, bijdrage van Justus van Rijswijk (52r) 
52r 1586 In memoriam Justus van Rijswijk (50r) 
52v 1586 Parijs, bijdrage van Pieter van Veen 
53r  wapen van Pieter van Veen 
 
01r [1586] [Utrecht] De insignium, over wapenschilden, hand A.B. 
01v  tekening, zinspreuk, over de vriendschap, A.B. 
02r  tekening, honor, veritas et amor, over liefde en trouw, A.B.f. 
02v  tekening van Fortuna met drie bollen, A.B. 
03r  wapen van Buchelius met drie bollen, motto 
03v 1586 tekening van adelaar die in de zon kijkt, A.B. 
04r   verklarend gedicht bij 03v, A.B. 
 
 
 

 
4 Deze systematisch volgorde wordt in de editie aangehouden, en wijkt af van die in het gebonden handschrift. 
Tegen de chronologie in staat de inleiding (fol. 01r-04r) die Buchelius voorin zijn album plaatste, ook hier 
voorin.  
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44v 1586 Utrecht, wapen met klederdracht en bijdrage van [Jan] Ruysch (36v). 
36v 1586 bijdrage van Jan Ruysch (44v) 
18r  klederdracht, jonge Française, wapen van Steyne[molen] 
45v 1586 bijdrage van Romboldus van Steynemolen (27r) 
27r  In memoriam Romboldus van Steynemolen, A.B. (45v) 
33r 1587 Utrecht, wapen, bijdrage van Cornelis van Bijler 
32v  citaten, hand van Bijler? 
57r 1587 Keulen, wapen en bijdrage van Christoph en Thomas von    
  Mildenitz, uit Pommeren, hand A.B. 
56r 1587 Keulen, wapen en bijdrage van Winandus Schellaert, hand A.B. 
58r 1587 Frankfurt, namen van Arnold Kresser en  
  Ewout van Hogelande, van Leiden, hand A.B. 
68r 1587 Rome, namen van Joh. Scepperius, A. Bousenius, J. Horstius, hand A.B.  
 
34r  wapen van Jacob van den Eynden 
34v  vier juridische citaten, hand A.B.? 
28r  wapen van Elizabeth Trinden, [A.B.?] 
29r 1588 klederdracht, Vlaamse, wapen van Judith van Zuilen van Blasenburch, A.B. 
00v 1589 bijdrage van Melchiora van Cuylenborg  
35v  wapen van de Hornes (37r) 
37r 1589 Utrecht, bijdrage van Maximilien de Hornes (35v) 
  en Willem Adriaan de Hornes 
42r 1589 Utrecht, wapen en bijdrage van Jan Ruysch Adriaensz, B.’s stiefvader.  
42v  wapen van Lubbert van Ensse. 
43r 1589 bijdrage van Lubbert van Ensse. 
39v 1590 [Utrecht], bijdrage van Aleid de Lange  
59r 1590 Utrecht, bijdrage van Willem van Eck, van Utrecht  
 
85v 1592 [Alkmaar], wapen van Van Schoten 
86v 1592 Alkmaar, bijdrage van Thomas van Schoten, predikant 
87r  gedicht van Thomas van Schoten 
87v  gedicht van Thomas van Schoten 
 
32r 1593 Leiden, bijdrage van prof. Bonaventura Vulcanius 
25v  wapen van De Potres 
26r 1594 Utrecht, bijdrage van Gibertus de Potres, van Brussel [A.B.?] 
14v 1595 Utrecht, bijdrage van Dirk van Renesse, heer van Wulven  
86r 1599 [Keulen], wapen van Hans Ewner van Neurenberg, schilder 
15r 1600 Keulen, bijdrage van A. Gruter jr. en 
 1612 Gullielmus Neopedius 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Horne_(1460-1521)
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Arnoldus Buchelius, Album amicorum (1584),  
Kunstbibliothek Staatliche Museen Preussischer Kunstbesitz, Berlin,  
Lipperheidesche Kostümbibliothek, Lipp. O Z3. 
 
fol. 01r 
= 
 

 
 
1.  
De insignium origine et progressu. 
Romanos veteres eodem modo imagines habuisse quo posteri gentilitia sua insignia ex 
Cicerone, Polibio et Plinio (ut reliquos omittam) satis liquet. Eas vero patritii in primis sibi 
tribuerunt, et qui soli maiores magistratus, nempe aedilitatem maiorem, praeturam, censuram, 
consulatum, obtinebant. Erant nempe simulachra quaedam caerea, oris similitudinem 
artificiose fictam, coloribus adumbratam, referentia, quas in insigniore domus parte positas 
armaria lignea includebant. Diebus autem festis, apertis armariis eas ornabant, cumque aliquis 
ex affinibus vel propinquis mortuus elatus esset, in funere circumferebantur. Vide Plinium, 
Hist. lib. 35, cap. 2, et Budaeum ad L. 2, ff., de origine iuris ad verb. vinditias filiae suae, in 
fine.  
Pro quibus imaginibus posteriora saecula coeperunt habere sua illa quae vulgo arma 
vocitantur, quae ut ad honorem et gloriam veteribus usurpata sunt, sic certe (uti credibile est) 
fuere postea virtutis praemia et rerum praeclare gestarum aperta testimonia.  
 
2.  
Over het ontstaan en de ontwikkeling van wapenschilden. 
De oude Romeinen hebben op dezelfde manier afbeeldingen gehad, als de latere volkeren hun 
familiewapens hadden, zoals duidelijk blijkt uit Cicero, Polybius et Plinius, om het bij hen te 
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houden. De patriciërs hebben die allereerst zichzelf toebedeeld, en alleen de hogere 
magistraten, namelijk hoge aedilen, pretoren, censoren en consuls kregen die. Het waren 
namelijk bepaalde wassen beelden met kunstig gelijkende gezichten, maar schetsmatig 
gekleurd.  
Ze werden op een opvallende plaats in het huis gezet, in houten kasten opgeborgen.  
Maar op feestdagen werden de kasten geopend, en versierde men de beelden, en wanneer 
iemand van de vrienden of verwanten begraven was, werden ze bij de begrafenis 
rondgedragen. Zie Plinius, Historia [naturalis], lib. 35, cap. 2, en [Gulielmus] Budaeus bij L. 
2, ff., over de oorsprong van het recht bij het woord ‘voorlopige beslissing’ van zijn dochter, 
aan het eind. In plaats van deze afbeeldingen ging men in latere eeuwen andere maken, die 
gewoonlijk ‘wapens’ genoemd werden. En zoals die bij de Romeinen tot eer en glorie 
gebruikt werden, zo werden ze zeker, zoals men mag aannemen, later een beloning voor moed 
en een zichtbaar bewijs van grote heldendaden. 
 
3.  
Over het ontstaan en de ontwikkeling van wapenschilden bij de Romeinen. 
Guillaume Budé of Guilielmus Budaeus (1467-1540), Annotationes in XXIV libros 
Pandectarum (1508). 
 
4.  
Text zur Entstehung und Entwicklung der Wappenschilde bei den Römern. 
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= 

fol. 01v 
 

 
 
1.  
Inscriptie op medaillons,  
links: Concordia amicorum aeviter, A.B.B.; rechts: Fides amicorum. 
 
Inscriptie op altaar:  
Amori et fidei perpetuae sacrum.  
Sei amicos, asta,  
Voltu benignus animo fidelis esto: 
Quod sei nequis, abito. 
Planum odi, malum fugio. Quo pergis? 
Santissima res mortalibus amicitia: 
Seine qua umbra hominis, non homo. 
Have et vale, lector, sei bonus,  
Sin restim emito. 
 A.B.B. 
 
2.  
Inscriptie op medaillons,  
links: Eendracht tussen vrienden is voor eeuwig, A.B.B.; rechts: Trouw van vrienden. 
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Inscriptie op altaar:  
Gewijd aan eeuwige liefde en trouw. 
Als je een vriend bent, blijf staan, 
Wees welwillend van gezicht en trouw van geest, 
Als je het niet kunt, ga dan weg. 
Middelmaat haat ik, het kwade ontvlucht ik. Waar gaat ge heen? 
Het verhevenste dat er voor mensen bestaat, is vriendschap. 
Zonder dat ben je een schaduw van een mens, geen mens. 
Gegroet en het beste, lezer, als je een goed mens bent,  
Zo niet, koop dan maar een touw [en hang je op]. 
 A.B.B. 
 
3.  
Lofdicht op de vriendschap. 
Tekening: een brandend hart op een altaar, met motto en epigram. 
A.B.B.: Arnoldus Buchelius, Batavus (Nederlander). 
Bibliotheekstempel onderaan: Koenigliches Kunstgewerbe-Museum Berlin, Lipperheide-
Bibliothek. 
 
4.  
Gedicht, das die Freundschaft verherrlicht. 
Zeichnung: brennendes Herz auf einem Altar, mit Motto und Epigramm. 
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= 

fol. 02r 

 

 
 
1.  
Fidii simulacrum. 
Tekening van man en vrouw, Honor en Veritas; toeziend: Amor. 
Eronder: His demptis, firmi nil in amore manet. A.B. 
 
2.  
Afbeelding van Fidius, de god van de trouw. 
Tekening van man en vrouw, Eer en Waarheid; toeziend: Liefde, 
Eronder: Als deze weggenomen worden, blijft er niets duurzaams in de liefde over.  A.B. 
 
3.  
Ingeplakte tekening. 
In de Emblemata van Alciatus vinden we emblema IX, ‘Fidii simulacrum’, links Honos, man, 
rechts Veritas, vrouw, en in het midden meestal de kleine Amor. Er zijn echter ook edities met 
een Amor die even groot is als de andere twee, net als bij Buchelius. 
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4.  
Eingeklebte Zeichnung: Alciatus, Emblema IX, Honor als Mann, Veritas als Frau, und Amor, 
der hier nicht wie sonst als Kind dargestellt wird. 
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== 
fol. 02v 
 

 
 
1.  
Tekening: links een stadsgezicht, rechts ruïnes; in het midden Fortuna. 
Tekst erboven: Hic prisci gloria secli, fuit Ilion ingens. 
Eronder: Aut summum aut imum caeca sors premit, medium tenere nescit. A.B. 
 
2.  
Tekst erboven: Hier lag de roem van een voorbije tijd; hier lag het grote Troje. 
Eronder: Het is het hoogste of het laagste dat het blinde lot treft, het midden houden kan ze 
niet. A.B. 
 
3.  
Tekening: links een vreedzaam stadsgezicht, rechts een kaal landschap vol ruïnes, in het 
midden Fortuna. Zij probeert twee zilveren ballen te beheersen, maar kan de ‘middelste’ niet 
vasthouden; ze staat op een derde. In de traditionele iconografie staat ze meestal op een grote 
in het water draaiende bol als symbool van  de wispelturigheid van het lot. De drie ballen 
komen overeen met de zilveren bollen in het wapen van Buchelius op fol. 03r hiernaast. 
Pollmann 2000 spreekt van drie ‘zwarte globes’ van het Noodlot (p. 70) en drie ‘zilveren 
schijfjes’ in het wapen (p. 48). Vgl. Vignau 1994, p. 244. Op de voorgrond links rijdt een 
gelukkig echtpaar te paard in de richting van een tempeltje.  
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4.  
Zeichnung: links eine friedliche Stadtansicht, rechts eine öde Landschaft mit Ruinen, in der 
Mitte die blinde Fortuna. Sie steht auf einem silbernen Ball, hält einen zweiten in die Höhe 
und lässt den mittleren Ball fallen. Diese Bälle stimmen mit den Kugeln auf dem Wappen 
überein, fol. 03r. Siehe Vignau 1994, S. 244. 
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== 
fol. 03r 
 

 
1.  
Aut sors aut virtus. 
 
2.  
Of het noodlot of de deugd. 
 
3.  
Wapen van Buchelius, drie zilveren bollen in een rood veld. In het helmteken is de 
toernooihelm versierd met adelaarsvleugels. Afb. Vignau 1994, p. 244, Pollmann 2000, p.49. 
In 1587 zag Buchelius het wapen van zijn voorouders in de Keulse Minoritenkirche. 
 
4.  
Wappen von Buchelius, drei silberne Kugeln in rotem Feld, balkenweise; auf dem Helm eine 
silberne Kugel mit zwei roten Adlerflügeln. Buchelius berichtete, daß er die Wappen seiner 
Vorfahren (insignia maiorum meorum) 1587 bei seinem Besuch in Köln unter den Wappen der 
Stifterfamilien in der Minoritenkirche entdeckte (Wikipedia; Keussen, S. 61, Commentarius I, 
fol. 236r). 
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== 
fol. 03v 
 

 
1.  
Alta contemplare., A.B. f. 1586. 
 
2.  
Onderzoek het hogere. A.B. f. 1586. 
 
3.  
Tekening van een omhoog in de zon kijkende adelaar en twee in de aarde scharrelende 
vogeltjes. Afb. Vignau 1994, p. 245; Pollmann 2000, p.72. 
‘Alta contemplare’ moet gezien worden als titel van het gedicht hiernaast op fol. 04r. Zo staat 
het ook in Buchelius’ Farrago (UBU hs. 836, fol. 32r, nr. 112).  
Vignau spreekt van een adelaar ‘der zwei Vögel beschützt’. 
 
4.  
Zeichnung: Ein aufwärts in die Sonne blickender Adler und zwei kleine im Boden scharrende 
Vögel. 
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= 
fol. 04r  
 

 
1.  
Adspicit immotis Solem Jovis ales ocellis, 
Sublimi feriens astra poli capite. 
Quae docet, humanis contemptis, alta tueri,  
Celsaque sublime perspicere ingenium: 
Caetera turba lutum, demisso lumine, voluit: 
Plebis degeneres haecce notant animos, 
Os homini sublime dedit natura, Deusve. 
Caelestem ut noscat Patre simul patriam. 
Erige iam mentem, sit felix nomen et omen, 
Buchelli, an frustra nomina dant Aquilae? 
  A.B. 
 
 Boetius, Consolationes, lib. V 
Unica gens hominum celsum levat altius cacumen, 
Atque levis recto stat corpore despicitque terram. 
Heu, nisi terrenus male desipis, admonet figura: 
Qui recto vultu coelum petis exerisque frontem, 
In sublime feras animam quoque, ne gravata pessum 
Inferior sidat mens corpore celsius levato. 
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2.  
De arend kijkt zonder met zijn ogen te knipperen naar de zon van Jupiter. 
Hij raakte de sterren van het hemelgewelf aan, met zijn kop omhoog. 
Dat leert ons verheven verstand, het menselijke verachtend,  
Omhoog te kijken en het verhevene te onderzoeken. 
Het gewone volk wil modder, het licht verduisteren,   
Dit geeft aan hoe gedegenereerd de geest van het volk is. 
De natuur of God heeft de mens een opgeheven gezicht gegeven,  
Om het hemelse vaderland te leren kennen, tezamen met de Vader. 
Richt je hoofd nu op, laat je naam een gelukkig voorteken zijn, Buchelius, 
Of heb je zomaar de naam Arend gekregen? 
  A.B. 
 
 Boëthius, Vertroosting, 5(m) 
’s Mensen hoofd alleen, fier en opgericht, heft de blikken hoger: 
Rank en recht van lijf kan híj alleen zó op d’aarde neerzien. 
Tenzij je aard je grondig heeft afgestompt, schept dat een verplichting: 
Jij, wiens gezicht zozeer naar de hemel staat, jij met je rijzige voorhoofd, 
Hef ook je geest, houd hem hemelwaarts opgericht, duld niet dat zijn zwaarte 
Hem terneerdrukt, terwijl het lijf zich juist strekt en steil omhoog wil. 
 
3.  
Verklarend gedicht bij fol. 03v. Zo zijn er ook afbeeldingen  van Apollo die al musicerend in 
de zon kijkt, met aan zijn voeten een schilderijtje waar druiven zo echt op geschilderd zijn, 
dat er vogels op af komen. De betekenis is dan dat de muziek goddelijk is en de schilderkunst 
aards.  
Boëthius, De vertroosting van de filosofie, vert. R.F.M. Brouwer, 1990, p. 191. Het fragment 
is er door Buchelius kennelijk later onder geschreven. 
 
4.  
Gedicht zu fol. 03v. Schau aufwärts, untersuche das Höhere. 
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== 
 
Hendrik Duyst van Voorhout (Delft ca. 1565-Douai 1588), fol. 07r, 10r 
 
fol. 07r 
 

 
1.  
Fille de Brabant  
Henricus Duystius a Voorhout, Delphensis, anno 1584, 2 iduum octobr.  
Spes me fovet. 
 
2.  
Brabants meisje 
Hendrik Duyst van Voorhout, uit Delft, 14 oktober 1584. 
Hoop koestert mij. 
 
3.  
Kostuumafbeelding. Zie grafteken voor Hendrik Duyst op fol. 10r. 
Wapen van Hendrik Duyst met motto. 
Hendrik Duyst van Voorhout, van Delft, schoolkameraad van B., evenals Johan de Wit, was 
in febr. 1584 met B. en anderen naar Douai gereisd. Hij overleed 9 febr. 1588 te Douai, nadat 
hij afgestudeerd was in de rechten. Zie Diarium 1907, p. 56, 94, 165. 
 



30 
 

4.  
Trachtenbild. Wappen von Hendrik Duyst mit Motto. 
Jurist wie Buchelius und mit ihm seit der Schulzeit befreundet, schiffte sich am 18. Februar 
1584 mit ihm zum Studium nach Frankreich ein. Duyst starb bereits am 9. Februar 1588. 
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fol. 10r 
 

 
1.  
D.O.M. et aeternae memoriae 
Henrici Duisthi, Delfensis, Batavi, iurisconsultus, iuvenis praeclaris, tam animi validis quam 
corporis, atque fortunae infirmis dotibus praediti. Qui cum maximorum laborum praemio, 
nempe perpetua lauru in academia Atuaticorum fuisset ornatus, reditumque infelicem, sed 
caram in patriam maturaret, fatorum eheu invidia inter mortales esse desiit, anno Christi 
MDXXCVIII, mense februarii. 
Hoc coenotaphium sive monumentum honorarium virtutis et contractae familiaritatis ergo, 
L.M.P. (libens merito posui), Ar. Buchellius, Trai. Bat. 
Mors ultima rerum. / Anno christiano MDXXCVIII / A. Buchelius. 
 
2.  
D.O.M. en ter eeuwige herinnering aan 
Hendrik Duyst, van Delft, Nederlander, advocaat, een voortreffelijke jongeman, krachtig van 
ziel en lichaam, en door de ongewisse gaven van het lot begiftigd. Toen hij de beloning voor 
zijn grote inspanningen, namelijk de eeuwige lauwerkrans in de universiteit van Douai had 
gekregen, wilde hij snel terug naar zijn geliefde vaderland, maar ach, het ongeluk sloeg toe, 
en het afgunstige noodlot wilde dat hij overleed, in de maand februari 1588. 
Deze cenotaaf of eremonument wegens zijn deugd en onze vriendschap 
Gaarne en naar verdienste heb ik dit geschreven, Arnold van Buchell, Utrechter. 
De dood is het einde van alles / 1588 / Arnold van Buchell. 
 
3. 
Grafteken (1588) voor Hendrik Duyst. 
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4.  
Grabmal (1588) für Hendrik Duyst.  
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== 
 
2. Adam Verduyn (Den Haag ca. 1560-Douai 1587), fol. 
 08r-09v 
 
fol. 09r 
 

 
1.  
Virtus repulsae nescia. 
Antiquae nobilitatis et summae spei iuveni Arnoldo Buchelio suo, usque ad aras haec sua 
maiorum insignia depingi curavit Adam vander Duyn, Batavus, anno 1585. 
 
2.  
De deugd kent geen afwijzing. 
Van oude adel en van de hoogste verwachtingen bezield heb ik voor mijn vriend, de jeugdige 
Arnold van Buchell, als aandenken het wapen van mijn voorouders laten schilderen, Adam 
Verduyn, Nederlander, in 1585. 
 
3.  
Wapen van Adam Verduyn, met motto.  
 
4.  
Wappen von Adam Verduyn, mit Motto. 
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fol. 09v 
 

 
1.  
Hendecasillabou Adami Verduni 
Molles versiculos, meae camaenae 
Gaudent lepido sonare plectro 
Bucheli, unanimis mei, in te, amoris 
Pignus, quem simulant tui venusti 
Mores, ingenii sagacioris 
Vires Aonidum et favor sororum: 
Necnon historiae sapor decorae. 
Ergo, o delitium novem camaenis, 
Ne te poeniteat, malum poetam 
Consortem studii, vocare Adamum, 
Dum penna tenui simul, biformes 
Vates, per liquidum feramur aethra. 
 
2.  
Gedicht in regels van elf lettergrepen van Adam Verduyn 
Mijn muzen verheugen zich, als mijn zoetvloeiende  
Versjes klinken op mijn luit, Buchelius, mijn zielsverwant, voor jou, 
Als bewijs van mijn liefde, die jouw sympathieke karakter  
Weergeeft, de kracht van je scherpzinnige verstand 
En de gunst van de Aonische zusters, de muzen, 
En bovendien je smaak voor de fraaie geschiedenis. 
Derhalve, o genot van de negen muzen, 
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Ik hoop dat het je niet spijt, een slechte poëet, 
Je medestudent, Adam, te roepen, 
Wanneer wij tegelijkertijd met de fijne pen, als tweevormige 
Zangers, rondgaan door de heldere ether. 
 
3.  
Gedicht van Adam Verduyn waarin hij Buchelius als muzenzoon prijst, geschreven in cursief 
schrift. 
 
4.  
Gedicht von Adam Verduyn, der Buchelius als Musensohn preist. 
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fol. 08r 
 

 
1.  
 Mors 
D.O.M., christianorum Numini, sacrum. 
Vixisti Verduni, vixisti, nobis ereptus ante diem: cui nihil natura negavit praeter vitam. Si 
virtutem et eruditionem incomparabilem, si splendorem natalium nobilitatem quam magni 
vulgus mortalium aestumat: si corporis et fortunae heu fragilia ornamenta inspicias, ad 
invidiam usque felici. – Have Adame Verduni, vale Adame Verduni, ut in vita sic in morte, ut 
in mortalitate sic post immortalitatem nostri memor. 
Vixit Duaci Atuaticorum, anno christiano MD LXXXIIIX. 
H.M. (Hoc monumentum) indelebilis ac aeviternae amicitiae ergo carissimo ac pientissimo 
omniumque horarum amico Adamo van der Duin, Hagiensi Batavo, L.M. (libens merito) 
moestissime posuit Ar. Buchellius. 
Anno post partum Virginis MDXXCVIII. 
 
2. 
 De dood 
D.O.M., gewijd aan de God van de christenen. 
Je hebt geleefd, Verduyn, maar je bent voortijdig weggerukt. De natuur heeft je niets 
geweigerd, behalve het leven.  
Als je deugdzaamheid en onvergelijke eruditie, als je schitterende adel van geboorte, die het 
gewone volk als groten van de stervelingen beschouwt, als je de broze sieraden van het 
lichaam en het lot beziet, tot afgunst op de gelukkige toe. 
Gegroet, Adam Verduyn, zoals in het leven, denk aan ons, ook na de dood,  
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Hij leefde in Douai in 1587. 
Dit grafteken wegens onze onverbrekelijke en eeuwige vriendschap, aan de dierbaarste en 
toegewijdste vriend, in alle uren, Adam Verduyn, van Den Haag, is dit van harte en naar 
verdienste geplaatst door Arnold van Buchell, 1588. 
 
3.  
Grafteken (1588) voor Adam Verduyn (Den Haag ca. 1560-Douai 1587) studievriend in 
Leiden en Douai. Hij werd 14 mei 1580 als ‘Adamus Verdun[ius], Haganus,’ in Leiden als 
letterenstudent ingeschreven (Album stud. Leiden, 1875, k. 7), drie jaar voor B. Ze waren zeer 
bevriend, en vertrokken in febr. 1584 samen naar Frankrijk. In Keulen hoorde Buchelius dat 
Adam aan tering overleden was. Zie Diarium 1907, p. LXVI, 94, 117, 121, 158. 
In twee brieven uit 1586-1587 klaagt B. dat zijn oude vriend niet meer schrijft. 
De dood is afgebeeld als een Medusa-kop. 
 
4.  
Grabmal (1588) für Adam Verduyn (Den Haag, um 1560 - Douai 1587), der wie Buchelius in 
Leiden und Douai studierte. Sie zogen im Februar zusammen nach Frankreich. In Köln hörte 
Buchelius, daß Adam an Tuberkulose gestorben war.  
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fol. 08v 
 

 
1.  
Dicitur, ut notum est, cessisse Saturnus Olympo, 
Vel quia sic stabat fatis, ut vertitur ordo: 
Vel quia mortales, novitas queis grata, parenti 
Antetulisse Jovem gaudent. Non aurea semper 
Saecula, non ferri foedata rubigine semper. 
Forsan et astrorum series, regnante Saturno, 
Aurea saecla dabit, dein ferrea. Dicere plura 
Mens vetat, et tacitus potero vitare Charybdim. 
 
2.  
Er wordt, zoals bekend, gezegd dat Saturnus van de Olympus weggegaan is, 
Ofwel omdat het in de sterren geschreven stond, dat de rangorde zou veranderen, 
Ofwel omdat de mensen, voor wie het een welkome verandering was, Jupiter 
Graag de voorkeur gaven boven zijn vader. Niet altijd zijn er gouden eeuwen, 
Niet altijd zijn ze van vuil, verroest ijzer. 
Misschien komt er een reeks van sterren, wanneer Saturnus regeert, 
Die gouden eeuwen brengt. Meer te zeggen  
Vind ik niet verstandig, en door te zwijgen zal ik Charybdis kunnen ontwijken. 
 
3.  
Gedicht bij fol. 09r, in gotisch schrift geschreven door Adam Verduyn. 
 
4.  
Gedicht zu fol. 09r von Adam Verduyn, in gotischer Cursiva geschrieben. 
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== 
 
Ernst Taets van Amerongen (Utrecht ca. 1565-na 1591), fol. 14r 
 
fol. 14r 
 

 
1.  
Fille d’estat Grecque. 
Espoir ma vie;  
Ernestus Taets van Ameronghen, anno Domini, 1585. 
 
2.  
Grieks meisje van stand. 
Hoop is mijn leven, 
Ernst Taets van Amerongen, 1585. 
 
3.  
Kostuumafbeelding; wapen en motto. 
Ernst Taets van Amerongen studeerde, evenals (zijn neef?) Jacob in 1584 in Douai, en nam 
afscheid van hem toen hij naar Parijs ging. Zie Diarium 1907, p. 121. In een brief van 26 april 
1591 aan Jacob vertelt hij dat diens broer Ernst vier of vijf maanden tevoren in Utrecht 
teruggekomen was. 
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4.  
Trachtenbild. Wappen von Ernst Taets van Amerongen, mit Motto. 
Mit diesem Utrechter Patrizier war Buchelius bereits in seiner Jugend befreundet; er 
verabschiedete sich von ihm Ende Juni 1585 in Douai, um nach Paris zu gehen. 
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= 
 
Clemens van Spuelde (ca. 1565- voor 1627), fol. 16r 
 
fol. 16r 
 

 
1.  
Aequitas animi victrix. 
Nobilitate, eruditione, virtute singulari iuveni Arnoldo Buchelio, amicitiae et communis studii 
causa hoc symbolum fieri curabat 1585, 25 martii, Clemens van Spuelde. 
 
2.  
Innerlijk evenwicht maakt je sterk. 
Voor Arnold van Buchell, uitblinkend door adel, eruditie en deugd, heb ik, omwille van onze 
vriendschap en gemeenschappelijke studietijd dit blijk [van vriendschap] laten schilderen, 25 
maart 1585, Clemens van Spuelde. 
 
3.  
Wapen met motto.  
Clemens van Spuelde (gest. voor 1627) van Amersfoort nam eind juni afscheid van Buchelius 
toen deze naar Parijs ging. Maar een maand later woonde hij in hetzelfde huis als de broers 
Verspeulde. Zie Diarium 1907, p. 121, 123. Clemens werd priester in Amersfoort, en schreef 
in 1594 een brief aan Sasbout Vosmeer (Parker, Faith on the margins, p. 63).    
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4.  
Wappen mit Motto. 
Clemens van Spuelde (gest. vor 1627) aus Amersfoort war einer der Freunde, von denen sich 
Buchelius Ende Juni 1585 in Douai verabschiedete, um nach Paris zu gehen. Buchelius 
bezieht in Paris im Juli 1585 die gleiche Unterkunft wie die Brüder Verspuelius. Später wurde 
Clemens Priester in Amersfoort. 
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== 
 
Petrus van Westrenen (Amersfoort geb. ca. 1565), fol. 17r 
 
fol. 17r 
 

 
1.  
Amore fortium, Amorfortius. 
Nobili ac praestanti inveni Aernoldo Buchelio, Ultraiectino, hoc amicitiae symbolum posuit 
Petrus van Westrenen, Amorfortius, Duaci, anno a Christo nato 1585o, 26o martii.  
 
2.  
De liefde van de sterken, Amersfoorter. 
Voor Arnold van Buchell, uit Utrecht, uitblinkend door adel, eruditie en deugd, heb ik dit 
blijk van vriendschap laten schilderen, Petrus van Westrenen, uit Amersfoort, Douai, 26 maart 
1585.  
 
3.  
Wapen met motto.  
Petrus van Westrenen heet in de lijst op fol. 89r ‘Amersforius, I.D. (iuris doctor)’, doctor in de 
rechten. Hij was mogelijk een zoon van Peter van Westrenen, die tussen 1532 en 1578 vele 
functies in het Amersfoortse stadsbestuur bekleedde, waaronder die van burgemeester. 
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4.  
Wappen mit Motto.  
Petrus van Westrenen, Jurist, war vielleicht ein Sohn von Peter van Westrenen, der zwischen 
1532 -1578 viele Ämter in der Amersfoorter Stadtverwaltung innehatte, unter anderem als 
Bürgermeister. 
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== 
 
Hugo Ruysch, (Utrecht ca. 1565-1630?), fol. 13r 
 
fol. 13r 
 

 
1.  
Dame Venitienne 
Amicitia conservatrix vitae. 
Non minus prosapia ac eruditione claro iuveni Arnoldo Buchelio, contrario et amico suo, haec 
sua, a maioribus accepta, insignia in perpetuum amicitae vinculum fieri curavit Hugo Ruysch, 
Duaci, anno 1585, 8 junii. 
 
2.  
Dame uit Venetië. 
Vriendschap houdt ons in leven. 
Voor Arnold van Buchell, een jongeman die door afkomst en eruditie naam gekregen heeft, 
mijn tegenstander (bij het schermen) en mijn vriend, heb ik mijn familiewapen als een teken 
van eeuwige vriendschap laten schilderen. Hugo Ruysch, Douai, 8 juni 1585. 
 
3.  
Wapen, met motto en kostuumafbeelding. 
Hugo Ruysch, (Utrecht ca. 1565-1630?) zoon van Petrus Ruysch (gest. 1595) verre verwant 
van Buchelius, jeugdvriend, ze studeerden samen in Douai. Hij maakte ook een reis naar Italië 

(26-04-1591 ‘Ex Italia rediere (uit Italië zijn teruggekeerd) Hugo Ruysch, Henricus a 
Wingarden et Gerardus Wijnbergius,’ Diarium 1907, p. 268). Hij was jurist en werd raad en 
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schepen van Utrecht; in 1593 raad ter admiraliteit van Rotterdam (Diarium 1907, p. 344, 
348), en volgde in 1595 zijn vader in het hof aldaar op. B. en hij schreven elkaar een aantal 
brieven. 
 
4.  
Wappen mit Motto und Trachtenbild. 
Hugo Ruysch war mit Buchelius verwandt. Er war ein Sohn von Petrus Ruysch. Jurist wie 
Buchelius, spezialisiert in Seerecht; in dieser Eigenschaft fuhr er im Juli 1593 zur Admiralität 
in Rotterdam.  
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== 
 
Jacob Krug (Speyer geb. ca. 1565), fol. 10v  
 
fol. 10v 
 

 
1.  
Corpore disiuncti, tamen est mens πνευματε praesens. 
Communium studiorum causa scripsit haec ingenuo ac studiosissimo domino Arnoldo 
Buchelio, Jacobus Krug Spir[ensis], Parisiis, 7 sept. ’ 85. 
 
2.  
Al zijn we ver bij elkaar vandaan, in gedachte zijn we toch bij elkaar. 
We hebben samen gestudeerd, daarom schrijf ik dit voor de oprechte en geleerde Arnold van 
Buchell, Jacob Krug, van Speyer, Parijs, 7 september 1585. 
 
3.  
Bijdrage van Jacobus Krug uit Spiers. Buchelius reisde in juni 1585 van Douai via Arras naar 
Parijs, in gezelschap van Lancerius (zie fol. 12r) en Kruchius (zie Diarium 1907, p. 121, 125). 
 
4.  
Mit Jakob Krug aus Speyer und Augustinus Lanserius (siehe fol. 12r) aus Trier war Buchelius 
in Paris befreundet und besichtigte Ende Juni 1585 die Stadt Arras. 
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== 
Augustinus Lanserius (Trier geb. ca. 1565) 
 
fol. 12r 
 

 
 
1.  
Hominis interest hominem beneficio affici. 
(Lex servus VII ff. de servis exportam). 
 
In perpetuam sui memoriam scribebat haec Augustinus Lanserius, Trevirensis, Lutetiae 
Parisiorum, anno a partu virgineo 1585, 6 calend. octob. 
 
2.  
Het is in het belang van een mens, om een ander een dienst te bewijzen. 
(Lex servus VII  ff. de servis exportam). 
 
Ter eeuwige gedachtenis aan jou schrijf ik dit voor je, Augustinus Lanserius, uit Trier, Parijs 
1585, 26 september. 
 
3.  
Bijdrage van Augustinus Lanserius uit Trier (zie fol. 10v). 
 
4.  
Eintrag von Augustinus Lanserius uit Trier (siehe fol. 10v). 
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== 
 
Jean Dorat of Johannes Auratus (Limoges 1508-Parijs 1588), fol. 05r-6v 
 
fol. 05r 
 

 
1.  
Ode tricolos tetrastrophos. 
 
Aurate, princeps carminis aurei, 
Quem Galliae vates patriae decus 
Quemqe exteri norunt potentis  
Spiritus aureolum poetam. 
Vestrasne felix iam teneo notas? 
Carmenque vatis perpetuum senis? 
Felix ter, o tali poeta 
Carta, quater nimium beata. 
Auro micabat vellere et aureo, 
Ast aureum nil intus erat, modo 
Quem fecit Auratus nitentem 
Aureus, aureolum libellum. 
  A.B. 
In Francorum annalibus haec de eo leguntur: Jean Dorat, grand poète royal et admirable 
recercheur des antiquitez et secrets des poètes anciens. 
 
2.  
Ode in drie zinnen en vier strofen 
 
Dorat, prins van het gouden lied 
Die de zangers van Frankrijk als sieraad van het vaderland 
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Kennen, en die ook buitenlanders,  
Als gouden dichter met een sterke geest. 
Ben ik dan niet gelukkig, dat ik uw inscripties bezit? 
En een lied van blijvende waarde van een bejaarde zanger? 
Gelukkig driemaal is, door zo’n dichter, 
Het papier, viermaal zeer gelukkig. 
Het glinsterde door het gulden vlies en door het gouden, 
Maar van goud was er niets van binnen, slechts 
Wat de gouden Dorat blinkend maakte, is 
Een gouden boekje. 
  A.B. 
In de Franse kronieken is dit over hem te lezen: Jean Dorat, de grote koninklijke dichter en 
bewonderenswaardige onderzoeker van de oudheden en de geheimen van de oude dichters. 
 
3.  
Deze ode staat ook in Buchelius’ Farrago (UBU hs. 836, fol. 31v-32r, nr. 111). 
Jean Dorat of Johannes Auratus (Limoges 1508-Parijs 1588) was een van de Pléiade-dichters. 
Met Dirk Schouten bezocht Buchelius hem in Parijs op 1 dec. 1585. Zie Diarium 1907, p. 
128.  In het origineel staat er verder: 'Edidit iamiam poematum libellum, cui effigies 
praeposita, quam etiam in Albo meorum amicorum habeo'  (Commentarius  dl. I, fol. 188r, p. 
379). Vignau 1994 vermeldt dit in een voetnoot (p. 265, noot 32), maar het portret was 
blijkbaar in 1994 al uit het album verdwenen. ‘Het heeft vermoedelijk in Dorat’s Liber 
epigrammatum (1586) gestaan. 

4.  
Buchelius schrieb diese Ode auf Jean Dorat (1508-1588), einen der Pléiade-dichter, dem er 
1585 in Paris begegnete. ‘Buchellius erwähnt im Tagebuch Dorats Album-Eintrag und 
ausserdem ein Bildnis von Dorat, das er im Album aufbewahrte (Van Langeraad/Vidier 
[Anm. 3], S. 141f.). ’ (Vignau 1994 S. 265, Anm. 32). 
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fol. 05v 
 

 
1.  
Anagrammatismus: 
Arnoldus Bucheliius. 
Heu dulcis labor suis. 
 
Alter anagrammatismus auctoris: 
Joannes Auratus. 
Ars vivet annosa. 
 
2. Anagram: 
Arnold van Buchell  
Wat is zijn werk aangenaam voor zijn vrienden. 
 
Ander anagram van de bedenker: 
Ioannes Auratus. 
Ars vivet annosa.  
De kunst zal jarenlang voortleven. 
 
3.  
Anagrammen van Dorat op de namen Arnoldus Bucheliius en Joannes Auratus. In het eerste 
anagram zitten twee ‘fouten’: de n van Arnoldus is doorgestreept, er blijft een s over, en de 
twee i’s van Bucheliius zijn onjuist. (Ad Leerintveld wijst erop dat het heel gebruikelijk is dat 
een niet gebruikte letter wordt doorgehaald. ‘En dat Bucheliius een extra i heeft gekregen is 
alleen maar om de mooie spreuk te kunnen maken’).  
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Het is onzeker of dit eigenhandig door Dorat geschreven is.  
 
4.  
Anagramme von Dorat auf die Namen Arnoldus Bucheliius (mit Fehlern) und Ioannes 
Auratus. 
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fol. 06r 
 

 
1.  
Quod iuvenis artes persequens Bucheliius, 
Patria procul vagatus est, 
Alter ut Ulysses: ipse quas refert velut 
Pretiosa vasa in patriam. 
Quantis merentem stringet illum amplexibus? 
Quantumque gratulabitur 
Sua gens reverso? Nomen eius ut probet: 
Heu dulcis, heu labor suis. 
 J. Aurati, poetae interpretisque regii μνημοσυνον. 
 
2.  
Omdat de jeugdige Van Buchell, op zoek naar de kunsten, 
Ver van zijn vaderland gezworven is, 
Als een tweede Odysseus, brengt hij die kunsten 
Als kostbaar vaatwerk mee terug naar huis. 
Met hoeveel omhelzingen bindt het hem, die verdienstelijke? 
Hoe zal hij gelukgewenst worden 
Door zijn landgenoten als hij terugkomt? Moge zijn naam het bewijzen: 
 Van Jean Dorat, de koninklijke dichter en vertaler, als aandenken. 
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3.  
Dit gedicht van Dorat op Buchelius staat ook in diens Farrago, gedateerd Parijs 1586 (UBU 
hs. 836, fol. 36r-v). Erboven staat: Jo. Auratus, poeta regius, ad anagramismum Ar. Buchelii. 
Vermoedelijk geen autograaf van Dorat, van wie een eigenhandig geschreven verklaring 
bestaat (Archives du Collège de France, ‘Certificat d’aptitude à professer’ (1567)’), in een 
afwijkende hand. Met dank aan prof. C.G.Meerhoff, die ons op dit Certificat wees.  
 
4.  
Gedicht von Dorat auf den reiselustigen, kunstsinnigen Buchelius. Vermutlich von der Hand 
von Buchelius. 
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fol. 06v 
 

 
1. 
  D. M. 
Joannis Aurati Lemovicensis, 
poetae interpretisque regii, ac 
professoris olim Graecae linguae 
in academia Parisiorum. 
Cuius fama perennis, gloria immortalis, 
nam vivit per virtutem animus, 
at animi hic carcer quiescit. 
Vixit ad LXXX annum, 
mente integer, corpore sanus. 
Abi lector et cogita hanc esse mortalium vicem. 
 Sit tibi terra levis 
Op de voet van de grafsteen 
  Posuit 
Arn. Buchelius virtutis et eruditionis ergo, praeceptori et amico carissimo. 
 
2. 
 D. M. 
Jean Dorat van Limoges  
de koninklijke dichter en vertaler 
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en wijlen hoogleraar in de Griekse taal 
aan de universiteit van Parijs, 
zijn faam is eeuwig, zijn roem onsterfelijk; 
want zijn ziel leeft door zijn deugd 
maar de kerker van zijn ziel rust hier. 
Hij leefde tot zijn 80e jaar, 
fris van geest, gezond van lichaam. 
Ga maar, lezer, en bedenk dat dit het lot van de sterfelijke mens is. 
 Moge de aarde zacht op u rusten. 
  Geplaatst door 
Arnold van Buchell, om zijn deugd en geleerdheid, aan zijn leermeester en dierbaarste vriend. 
 
3.  
Grafteken voor de dichter Jean Dorat, die 1 nov. 1588 overleed, 80 jaar oud. 
 
4.  
Grabmal für Jean Dorat, der 1588 starb, 80 Jahre alt. 
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== 
 
Philips van Winghe (Leuven 1560-Florence 1592), fol. 25r, 27v 
 
fol. 25r 
 

 
1a.  
Memoriae aeternae 
Arnoldi Bucheli, ob mutuo 
Incoeptam Duaci, firmatam 
Lutetiae amicitiam, P. van Winghius, 
In pellustranda hac urbe, 
Obambulandisque Parisiis comes 
Iocundissimus, libens meritum posuit, 
Lutetiae, anno 
christiano MDXXCVI (1586). 
 
1b.  
Ad dominum Buchelium. 
Quando Lutetiaca simul urbe vagamur et orbe, 
Lustramusque animis Parisios paribus; 
Nescio quid frustra vani argumenta timoris 
Symbola das scriptis, et pavidus recipis. 
Crede mihi, vicus tot, templa, palatia, pontes, 
Invitum facient te meminisse mei. 
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P.Winghius 
 
2a.  
Als eeuwige herinnering van Arnold van Buchell,  
omwille van onze vriendschap, begonnen in Douai  
en verstevigd in Parijs, heb ik, Philips van Winghe, 
toen ik met jou door die stad liep, en met veel plezier  
door Parijs wandelde, dit gedenkteken geplaatst. 
Parijs 1586.  
 
2b.  
Aan de heer Van Buchell 
Toen wij door de stad Parijs en de omgeving zwierven, 
En we daar eensgezind rond wandelden, 
Gaf je me, ik weet niet wat voor vergeefse argumenten 
Van vage angst, symbolen door wat je schreef, en bevreesd ontvangt. 
Geloof me, zoveel straten, kerken, paleizen, bruggen,  
Doen jou onwillekeurig weer aan mij denken. 
Philips van Winghe 
 
3a.  
Bijdrage van Philips van Winghe, in de hand van Buchelius [tekening: monument]. 
 
3b.  
Lofdicht van Wingius, mogelijk in de hand van Buchelius, het staat ook in Farrago (UBU hs. 
836, fol. 36v-37r). 
 
4a/b  
a. Eintrag und b. Lobgedicht von Philips van Winghe, von der Hand von Buchelius. 
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fol. 27v 
 

 
1.  
D.M. (Diis manibus)  
Philippi Wingii, Grudii, iuvenis eruditissimus, 
qui Morilloniorum avunculorum illustre 
ingenium in indagando antiquitatis Romanae thesauro secutus. 
Debile corpusculum nimio inquirendi studio itinerisque labore 
fatigans, tandem in urbe Hetruriae principe Florentia 
ardentissima febre corruptus periit. 
Mense octobri, anno christiano MCXCII.  
A.C.P.N.S L. (Amicus certus posui nomen suum libens?)  
Ar. Buchell.  
 
2.  
Ter nagedachtenis aan  
Philips van Winghe, Leuvenaar, geleerde jongeman, 
die van zijn ooms De Morillon het beroemde talent om  
de schatkamer van de Romeinse oudheid te doorzoeken, navolgde, 
maar daarbij zijn zwakke kleine lichaam teveel afmattend 
door ijverig onderzoek en moeizame reizen, 
overleed hij tenslotte in Florence, de hoofdstad van Toscane,  
aangetast door een hevige koorts.  
In oktober 1592 
heb ik als ware vriend zijn naam hier gaarne geplaatst, 
Arnold van Buchell.  
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3.  
Monument ter nagedachtenis aan Philips van Winghe. 
Philips van Winghe (Leuven 1560 – Florence 1592), studeerde te Leuven, ontmoette B. in 
1586 in Parijs (Zie Pollmann 2000, p. 62-63). Daarna ging hij naar Italië, in 1589 was hij in 
Rome, waar hij oudheidkundigen ontmoette; in 1592 ging hij naar Florence waar hij na korte 
tijd in augustus overleed.  
 
4.  
Monument für Philips van Winghe. 
Philips van Winghe (Löwen 1560 – Florenz 1592) studierte in Löwen und begegnete 
Buchelius 1586 in Paris. Zusammen waren sie stets auf der Suche nach neuen Resten 
historischer Bauten und Inschriften. Van Winghe reiste später nach Italien, war 1589 in Rom 
und 1592 in Florenz, wo er starb. Siehe Vignau 1994, S. 242. 
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== 
 
Paulus Melissus (Paul Schede, 1539-1602), fol. 36r, 46r 
 
fol. 36r 
 

 
1.  
De insigniis et coloribus Melissi, 
vide Boisartum in Poematiis et Post[hium], in Francicis. 
 
2.  
Over het wapen en de kleuren van Melissus, zie Boisart, gedichten, en Posthius, in het Frans. 
 
3.  
Wapen van Paul Melissus.  
In: Joan. Jacobi Boissarti Vesuntini Poemata, Basileae [s.n.],1574, (KB KW 759 K 22), staat 
op p. 36 een gedicht ‘Ad Paulum Melissum Schedium Francum, poetam laureatum, en op p. 
37 een vers ‘In insignia eiusdem’ en een vers ‘In colores eorundem’ (met dank aan Ad 
Leerintveld). 
 
Johannes Posth of Posthius, Parerga poetica (1581), herdrukt in 1595, met een bijdrage van 
Melissus. 
 
4.  
Wappen von Paulus Melissus.  



62 
 

fol. 46r 
 

 
1.  
Ηθος δικαιου φαυλος ου ψαυει λογος 
Attingere probos verba non queunt mala. 
Paulus Melissus, comes Pallatinus et eques, civis Romanus,  
scripsit pridie kal. oct., anno MDLXXXV. 
Lutetiae Parisiorum.  
 
2.  
Het Latijn is een vertaling van het Grieks: 
Kwaadaardige woorden kunnen fatsoenlijke mensen niet raken. 
Paulus Melissus, paltsgraaf en ridder, Romeins burger, 
schreef dit op 30 september 1585, in Parijs. 
 
3.  
Bijdrage van Paul Melissus [Parijs], 30-09-1585. Autograaf. 
Paulus Melissus (1539-1602), Duitse dichter en humanist, werd in de adelstand verheven, in 
1577 tot comes Palatinus benoemd. Buchelius leerde hem in Parijs kennen. Zie Diarium 1907, 
p. LXVII. 
Citaat uit een Griekse komedie. 
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Kort na deze bijdrage schreef Melissus, op 26 nov. 1585 te Londen, een lofdicht in het album 
van Dousa (Heesakkers 2000, fol. 122v). 
 
4.  
Eintrag von Paulus Melissus (Paul Schede, 1539-1602), deutscher neolateinischer Lyriker und 
Humanist, wurde 1561in Wien zum Dichter gekrönt und 1564 in den Adelsstand erhoben. 
1577 wurde er in Padua zum ‘Comite Palatino, Equite aurato, Cive Romano’ ernannt. 
Buchelius lernte Melissus in Paris kennen, bevor dieser 1586 die Stelle des Bibliothekars in 
Heidelberg annahm. Siehe Diarium 1907, S. LXVII. 
Autograph. 
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== 
 
Louis Carrion (Brugge 1545-1594), fol. 46v, 47r 
 
fol. 47r 
 

 
1.  
Honorem debes terram quisquis incolis, 
Deo regique, legibusque et patriae. 
Ludovicus Carrio, i.c., Arnoldo Buchelio 
Amicitiae posuit testimonium 
  L. M. D. 
Lutetiae Parisiorum, prid. id. IX’bris MDLXXXV,  
ultimo saeculo. 
 
2.  
Als elke bewoner van de aarde ben je verplicht(?) 
God en koning, wetten en vaderland te eren. 
 
Louis Carrion, jurist, heeft voor Arnold van Buchell 
dit blijk van vriendschap geplaatst. 
Parijs, 12 november 1585, de laatste eeuw. 
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3.  
Bijdrage van Louis Carrion, 12-11-1585. B. leerde hem eind juni 1585 te Amiens kennen, op 
weg naar Parijs. Carrion (1545-1595), afkomstig van Brugge was jurist en humanist. Hij 
doorkruiste met B. de stad Parijs en omgeving, en bracht hem in contact met geleerden en 
dichters, als De la Croix en Paulus Melissus. Op 5 sept. 1585 vierde hij met B. zijn 40e 
verjaardag. Zie Diarium 1907, p. 122. Hij schreef bijdragen in de alba van Dousa en Jan van 
Hout. 
Autograaf. 
 
4.  
Buchelius lernte Louis Carrion, Jurist und ‘virum in re literaria doctissimum’  im Juni 1585 
auf seinem Weg nach Paris während eines kurzen Aufenthalts in Amiens kennen. Mit ihm 
verband ihn bald eine enge Freundschaft. Durch Carrion kam Buchelius in Paris mit 
bedeutenden Gelehrten in Kontakt. Siehe Diarium 1907, S. 122.  
Autograph. 
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fol. 46v 
 

 
 
1.  
D.M.S.(Deo maximo sacrum).  
Hoc monumentum, quod continet ossua 
viri clari Ludovici Carrionis, i.c. 
et bonarum literarum mystae, 
quem Brugae dedere, abstulere Grudii. 
At quoius aiternom vivont 
inlustria eroditi animi monumenta. 
Famae set obfuit plurimum  
una ingeni vanitas. 
In comparandis hic quam conservandis amicis 
fato potiore usus  
qua enim pollebat industria 
amicos paravit plurimos, 
qua morosa philautia  
alenavit abs se omnes. 
Vixit annos L; M.D.(manibus Diis) h.e. m.p. (hic est monumentum positum);  
A.B., Batavus; s.t.t.l. (sit terra tibi levis) 
 
2.  
Eer aan God. 
Dit grafmonument, dat de beenderen bevat  
van de beroemde Louis Carrion, advocaat, 
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groot liefhebber van de schone letteren, 
ons door Brugge geschonken, door Leuven ontnomen. 
Maar voor eeuwig leven de illustere geschriften van zijn geleerde geest. 
Het enige dat aan zijn roem afbreuk deed, is grotendeels  
alleen de ijdelheid van het genie. 
Het lot wilde dat hij beter in staat vrienden te maken dan te behouden. 
Met dezelfde ijver waarmee hij werkte en zich veel vrienden maakte, 
vervreemdde hij ze weer allemaal van zich door zijn ziekelijke zelfingenomenheid. 
Hij is 50 jaar oud geworden. Ter herinnering aan hem heb ik dit monument geplaatst,  
Arnold van Buchell, Nederlander; rust zacht. 
 
3.  
Tekst voor een grafmonument, door Buchelius, in memoriam Louis Carrion, van Brugge, 
gest. in 1594, 50 jaar oud. 
 
4.  
Grabmal für Louis Carrion, gestorben 1594, 50 Jahre alt.  
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==  
 
Dirk Schouten (Den Haag of Leiden geb. ca. 1565), fol. 48v-49r 
 
fol. 48v 
 

 
1.  
Le temps apprenda. 1585. 
 
2.  
De tijd zal het leren. 1585. 
 
3.  
Wapen van Dirk Schouten, zie Rolland 1912.  
 
4.  
Wappen von Dirk Schouten.  
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fol. 49r 
 

 
1.  
Virtute ambire oportet, non fautoribus. 
Sat habet fautorum, semper qui recte facit. 
 
Le temps apprendra. 
 
Ingenuo optimisque omnibus studiis deditissimo  
A. Buchelio in perpetuae amicitiae testimonium L.P. (lubens posui) 
Idibus novembris Parisiis anno 1585. 
Theodoricus Schouten, Hagensis, Batavus. 
 
2.  
Op eigen kracht moet je iets zien te bereiken, niet met een kruiwagen. 
Wanneer je als een goed mens leeft, krijg je altijd genoeg hulp. (Plautus, Amphitryon, proloog 
78-79). 
 
De tijd zal het leren. 
 
Voor de verstandige, zeer toegewijde, veelzijdig geïnteresseerde student 
Arnold van Buchell, heb ik dit als blijk van eeuwige vriendschap, graag geplaatst, 
Parijs, 13 november 1585. 
Dirk Schouten, Hagenaar, Nederlander. 
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3.  
Wapen van Dirk Schouten. Hij werd (bijna tegelijk met Buchelius en Johannes de Wit) op14 
mei 1583 als ‘Theodorus Schoutenus, Leidensis,’ in Leiden ingeschreven als rechtenstudent 
(Album stud. Leiden, 1875, k. 14). Samen bezochten ze de oude dichter Jean Dorat in Parijs 
op 1 dec. 1585. Hij nam afscheid van B., toen die in 1586 Parijs verliet, en werd later jurist in 
Den Haag. Zie Diarium 1907, p. 128, 133. 
 
4.  
Beitrag von Dirk Schouten.  Er war Jurist, studierte zugleich mit Buchelius in Leiden und 
besuchte 1585 mit ihm den alten Dichter Jean Dorat in Paris. Er verabschiedete sich von 
Buchelius, als dieser Paris verließ. (Siehe Zie Diarium 1907, S. 128, 133). 
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== 
 
Johannes de Wit (Utrecht 1566-Rome 1622), fol. 50r, 51r 
 
fol. 50v 
 

 
1.  
Arnoldo Buchelio suo, cuius ab infantia perspectissimam 
habet amicitiam hoc erga ipsum pp. amicitiae symbolum 
posuit Lutetiae Parisiorum, mense novembris anno 1585 
 Joannes de Wit, Ultraiectinus 
 [tekening van een witte lelie] Candide 
 
2.  
Voor Arnold van Buchell, met wie ik vanaf onze kindertijd  
een hechte vriendschap onderhoud, heb ik, als blijk van onze vriendschap, 
mijn familiewapen laten schilderen, Parijs, november 1585, 
Johannes de Wit, Utrechter, Candide.  
 
3.  
Johannes de Wit, door Buchelius steevast in hetLatijn Candidus genoemd, werd in 1566 in 
Utrecht als zoon Steven de Wit geboren. Sinds zijn schooltijd was hij de beste vriend van 
Buchelius, ze schreven elkaar veel brieven. Beiden waren ze in de oudheid geïnteresseerd, en 
gingen tegelijk naar Leiden. De Wit werd 27 juni 1583 als ‘Joannes de Witt, Ultrajectinus,’ in 
Leiden als letterenstudent ingeschreven (Album stud. Leiden, 1875, k. 14). Hij bleef katholiek, 
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en in 1610 reisde hij door België en Frankrijk naar Italië, waar hij bleef wonen en 1 juli 1622 
in Rome overleed. Zie over hem Sterk 1974. 
 
4. 
Johannes Stephanus de Wit, oder Candidus, wurde 1566 in Utrecht als Sohn des Steven de 
Wit, Kanoniker an der Marienkirche, geboren. Seit der Schulzeit war er der beste Freund von 
Buchelius. Beide studierten 1583 in Leiden Literatur. Wie Buchelius war De Wit an 
Altertümern interessiert. 1610 reiste er durch Flandern und Frankreich nach Italien, wo er sich 
niederließ und am 1. Juli 1622 in Rom starb. Sie schrieben einander lebenslang viele Briefe. 
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51r 
 

 
3.  
Wapen van Johannes de Wit, zie Sterk 1974, p. 118-120. 
 
4.  
Wappen von Johannes de Wit. 
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== 
 
François de la Croix (1552-1592), fol. 26v, 45r 
 
fol. 26v 
 

  
1.  
Absit mihi gloriari nisi in cruce Domini. 
Armes des sieurs de la Croix du Maine, lesquelles sont d’azur a la croix recroisetée d’or.  
 
2.  
Ik wil me nergens op beroemen, alleen op het kruis van de Heer.  
Wapen van de heren de la Croix du Maine, azuur met een kruis van goud, met kruizen aan de 
vier uiteinden.  
 
3.  
Wapen misschien door Buchelius zelf getekend (1586).  
Autograaf van De la Croix.  
 
4.  
Wappen von De la Croix, vielleicht von Buchelius selbst gezeichnet (1586). 
Autograph von De la Croix.  
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fol. 45r 
 

 
1.  
Haec in memoriam nobilissimi et ornatissimi iuvenis Arnoldi Buchelii, 
scribebat Lutetiae Parisiorum Franciscus de Cruce, Cenomanus, 
anno Domini MDLXXXVI. 
Ditat servata fides, 
c’est à dire, 
La foy gardée, enrichist de beaucoup. 
Le sieur de la Croix du Maine ce curieux et grand rechercheur de 
livres et doctrines. Eutrapel, Dialogue de la musique. 
 
2.  
Ter herinnering aan de edele en beroemde jongeman Arnold van Buchell heb ik, François de 
la Croix du Maine, dit geschreven in Parijs, anno 1586. 
Ditat servata fides, 
wil zeggen: 
Bewaarde trouw verrijkt zeer. 
De heer van la Croix du Maine, weetgierig, groot onderzoeker van boeken en leerstellingen. 
Eutrapel, Dialogue de la musique. 
 
3.  
Parijs, 1586 bijdrage van Franciscus de Cruce (François de la Croix). Autograaf met 
daaronder de laatste twee regels door Buchelius geschreven.  
Op 4 dec. 1585 ontmoette B. samen met Louis Carrion in Parijs de dichter en humanist 
François Grudé ofwel François de la Croix, seigneur de la Croix du Maine (1552-1592). 
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(Diarium 1907, p. 128). B. citeerde in zijn Commentarius enkele malen uit zijn boek Les 
contes d’Eutrapel. 
 
4.  
François de la Croix, Herr de la Croix du Maine, war ein französischer Adliger und Humanist, 
mit dem Buchelius durch Carrion in Kontakt kam (Diarium 1907, S. 128). Buchelius zitierte 
in seinem Commentarius mehrmals aus seinem Buch Les contes d’Eutrapel. Autograph von 
De la Croix, darunter zwei von Buchelius geschriebene Zeilen. 
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Hendrik van Wijngaerden (geb. ca. 1565), fol. 47v-48r 
 
fol. 47v 
 

 
1.  
E.H.M. (H.E.M.), (Honestior est mors?) 1586. 
 
2.  (De dood is eervoller?) 1586. 
 
3.  
Wapen van Hendrik van Wijngaerden, met afgekort motto, 1586. 
 
4.  
Wappen von Hendrik van Wijngaerden, mit abgekürztem Motto, 1586. 
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fol. 48r 
 

 
1.  
 Ovidius 
Vive sine invidia, mollesque inglorius annos 
Exige, amicitias et tibi iunge pares. 
 Wyngaert 
Ingenuo summaeque spei adolescenti Arnoldo Buchelio, amicitae 
perpetuae et memoriae causa, haec sua maiorum insignia depingi 
Curavit, ac lubens scripsit, Lutetiae Parisiorum: Prid. id. feb. 
anno salutis, MDXXCVI. 
Henricus a Wijngaerden  
 ense? 
 
2.  
 Ovidius [Tristia 3, 43-44] 
Leef zonder afgunst, breng je rustige jaren door 
Zonder beroemd te willen zijn, en zoek gelijkwaardige vrienden. 
 Wijngaerd 
Voor de verstandige en hoopgevende jongeman Arnold van Buchell, 
heb ik, terwille van onze eeuwige vriendschap en ter herinnering,  
dit familiewapen laten schilderen, en dit met genoegen geschreven, 
Parijs, 12 februari 1586. Hendrik van Wijngaerden.  
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3.  
Hendrik van Wijngaerden heet in de alfabetische lijst op fol. 88v ‘Henricus Wingardius, 
Mattiacus, n[obilis]’, ofwel ‘Zeeuw, van adel’. Hij ontmoette B. als student in Parijs, en 
maakte ook een reis naar Italië. 26-04-1591 ‘Ex Italia rediere Hugo Ruysch, Henricus a 
Wingarden et Gerardus Wijnbergius,’ Zie Diarium 1907, p. 133, 268. 
 
4.  
Hendrik van Wijngaerden, ‘Seeländer, von Adel’, war ein Studienfreund von Buchelius in 
Paris; er traf ihn, als er aus Italien zurückgekehrt war, in Utrecht im April 1591. Siehe 
Diarium 1907, S. 133, 268. 
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Justus van Rijswijk (Den Haag of Alkmaar 1565-Orleans 1586), 49v-50r, 52r 
 
fol. 49v 
 

 
1.  
Palingei: 
Praeter virtutem non est durabile quicquam. 
 
Sans changer 
wapen, J[ustus] a Rijswijc, 1586. 
1586 
 
2.  
Palingenius: 
Behalve de deugd is er niets dat blijvend is. 
 
Zonder te veranderen. 
Justus van Rijswijk, 1586. 
 
3.  
Wapen van Justus van Rijswijk, 1586. 
Citaat uit Marcellus Palingenius Stellatus, Zodiacus Vitae, 1543, in ‘Taurus’. 
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4.  
Wappen von Justus van Rijswijk, 1586. 
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fol. 50r 
  

 
1.  
Post funera virtus. 
Et licet omne perit quicquid blanditur in orbe 
Unica post cineres haec veneranda, manet. 
 
 Seneca: 
Nunquam Stygias fertur ad umbras 
Inclyta virtus: vivite fortes 
Animoque laeto: sic vos nec fata trahent 
Saeva per amnes; sed cum summas exiget horas 
Iter ad superos gloria pandet. 
 

 L.M. (Libens merito) 
Insigni cum eruditione tum morum probitate  
necnon nobilitate, caeterisque virtutibus claro 
iuveni, d. Arnoldo Buchelio, in perpetui 
et synceri amoris symbolum, haec sua maiorum 
insignia pingi curavit. Lutetiae Parisiorum, 
ipsis kalendis maii anno salutis humanae MDXXCVI. 
 Justus Rijswickius. 
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2.  
Na de dood leeft de deugd voort. 
 
En hoewel alles vergaat wat zo bekoorlijk is op aarde, 
Blijft na de dood alleen de eerbiedwaardige deugd voortbestaan. 
 
Nooit wordt ze naar het schimmenrijk van de Styx gedragen, 
de roemrijke deugd. Leef dapperen, 
met een verheugd gemoed. Zo zal het wrede noodlot  
je niet over die rivier trekken, maar terwijl het je laatste uren afmeet, 
opent je roem je de weg naar de hemel. 

Seneca 
 
 Gaarne en naar verdienste 
 
Voor Arnold van Buchell, uitblinkend door zijn eruditie, 
door zijn rechtschapenheid en edelmoedigheid,  
en vermaard om al zijn andere deugden, heb ik  
als blijk van eeuwige en oprechte vriendschap, 
mijn familiewapen laten schilderen. 
Parijs, 1 mei 1586, Justus van Rijswijk 
 
3.  
Justus van Rijswijk (1565-1586), werd evenals Adam Verduyn op 14 mei 1580 als ‘Justus a 
Ryswyck, Haganus,’ in Leiden als letterenstudent ingeschreven (Album stud. Leiden, 1875, k. 
7), en 1 juni 1585 nogmaals, als ‘Justus a Riswech’ rechtenstudent (ibid. k. 18). In de 
alfabetische lijst op fol. 88v heet hij ‘Justus Riswikius, Alcmarius, N.’ ofwel ‘Alkmaarder, 
van adel’ (evenals in Farrago hs. 836). Hij ontmoette B. in 1586 in Parijs (Diarium 1907, p. 
133), en stierf in 1586, nauwelijks 21 jaar oud, in Orleans waar hij rechten studeerde. 
Citaat uit Seneca, Hercules Oetaeus, r. 1983-1989.  
4.  
Justus van Rijswijk war einer der Kommilitonen von Buchelius in Leiden, wo er zuerst 
Literatur und 1585 Jura studierte, und in Paris (Diarium 1907, S. 133). Er starb 1586 in 
Orleans. 
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fol. 52r  
 

 
1.  
Omnibus una  
D.M. (Diis manibus) 
Justi Riswicki, iuvenis eruditione virtu- 
te et nobilitate lectissimi: quem in primo 
aetatis flore vix XXI annum egressum, mors 
eheu invida summo amicorum dolore rapuit, 
quum in Galliis iuri operam Genabi ad 
Lygerim daret: Arnoldus Buchelius amicitiae 
propter et doloris non exigui monumentum  
, (libens merito) moestissime posuit. 
Vixit priusquam vivere didicisset. 
Anno christiano MDXXCVI. 
s.t.t.l. (sit terra tibi levis). 
 
2.  
[De dood] is voor allen gelijk 
Ter nagedachtenis aan  
Justus van Rijswijk, een jongeman die 
zeer erudiet, deugdzaam en edelmoedig was. 
In zijn prille jeugd, want hij was nauwelijks 21 jaar, 
heeft de afgunstige dood hem tot grote droefheid 
van zijn vrienden weggerukt, toen hij in Frankrijk,  
in Orleans aan de Loire rechten studeerde.  
Arnold van Buchell heeft als blijk van vriendschap en groot verdriet 
dit monument gaarne. naar verdienste en bedroefd geplaatst. 
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Hij heeft geleefd nog voor hij leerde te leven. 
1586. Rust zacht. 
 
3.  
Grafschrift voor Justus van Rijswijk, 1586. B. schreef aan Dirk Schouten 23 febr. 1587, dat 
hun vriend Justus van Rijswijk overleden was, en stuurde hem dit  grafschrift. 
 
4.  
Grabschrift für Justus van Rijswijk, 1586.  
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== 
 
Pieter van Veen (Den Haag 1563-1629), fol. 52v-53r 
 
fol. 52v 
 

 
1.  
Nil non mortale tenemus, 
Pectoris exceptis ingeniique bonis.  
(Ovidius, III Tristia) 
 
σπεῦδε βραδέως 
 
Nobili et virute et natalibus iuveni 
Arnoldo Buchelio, in confirmationem 
Parisiis mitae amicitiae, ac ubique deinceps 
Conservaturae, L.M.Q.P. (libens meritoque posui)  
Petrus Venius. Lutetiae Parisiorum, IIIIo id.  
Maii, anno MDLXXXVI. 
 
2.  
Wij bezitten niets dat niet sterfelijk is, 
Behalve de gaven van hoofd en hart. 
(Ovidius, Tristia III, Eleg. 7, 43-44) 
 
Haast je langzaam (festina lente). 
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Voor Arnold van Buchell, voortreffelijk door deugd en afkomst, 
heb ik dit, ter versterking van onze in Parijs aangevangen vriendschap, 
die sindsdien overal bewaard moet blijven, gaarne en naar verdienste geschreven, 
Pieter van Veen, Parijs, 11 mei 1586 (lees 27 april?). 
 
3.  
Pieter van Veen (1563-1629), advocaat, was de jongere broer van de bekende schilder Otto 
van Veen. Hij ontmoette B. in 1586 in Parijs (Diarium 1907, p. 133), en schreef later, ca. 
1590, ook nog een bijdrage in het Leidse Liber amicorum van B., op fol. 37r. Er zijn vier 
brieven van B. aan Van Veen, uit 1600-1601. Die betreffen het hernieuwen van de oude 
vriendschap, en de opdracht van burgemeester Siegen uit Keulen, die een groot bedrag aan 
rente wil verzilveren, en daar advocaten bij nodig heeft.  
11 mei 1586 (IV id. maii staat er duidelijk) is problematisch, omdat Buchelius in zijn dagboek 
schreef dat hij de stad op 5 mei (3 non.) verlaten had! Van Veen kan 4 kal. maii, dus 27 april 
bedoeld hebben (of 4 non., wat 4 mei is).  
 
4.  
Pieter van Veen (1563-1629), Advokat, war der jüngere Bruder des bekannten Malers Otto 
van Veen. Er lieferte später, um 1590, auch noch einen Eintrag in das Leidener Liber 
amicorum von Buchelius, auf fol. 37r. Es gibt vier Briefe von Buchelius an Van Veen, aus 
1600-1601. Die betreffen das Erneuern der alten Freundschaft und einen Auftrag des 
Bürgermeisters Siegen von Köln, der einen Advokat braucht.  
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fol. 53r 
 

 
1.  
Petrus Venius. Memoriae sacrum. 
 
2.  
Pieter van Veen. Ter herinnering. 
 
3.  
Wapen van Pieter van Veen. 
 
4.  
Wappen von Pieter van Veen. 
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== 
 
Jan Ruysch (Utrecht ca. 1568-1595), fol. 36v, 44v 
 
fol. 44v 
 

 
1.  
20 augustii 1586. 
 
2.  
Wij waren Trojanen. 
20 augustus 1586. 
 
3.  
Wapen van Jan Ruysch, met kostuumafbeelding, 1586. 
Waarschijnlijk van Jan Ruysch, die kort daarna, 1 sept.1586, schrijft ‘[Dit] heb ik … als teken 
van onze vriendschap laten maken,’ terwijl er geen wapen bij staat (fol. 36v). Misschien werd 
de tekening gemaakt op een blanco linker pagina, terwijl er rechts op 45r al een inscriptie 
stond.  
‘Fuimus Troes’ was ook het devies van Scaliger (zie zijn bijdrage in Buchelius’ Leidse 
Album amicorum, fol. 34r). 
 
4.  
Wappen von Jan Ruysch, mit Trachtenbild, 1586 (siehe fol. 36v). 
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fol. 36v 
 

 
1.  
Nobili doctissimoque iuveni Arnoldo Buchelio,  
hoc amicitiae simbolum fieri curavit, anno 1586, ipsis 
cal. septembr., Johannes Ruysius. 
Dulces ante omnia musae. 
 
2.  
Voor de edele en geleerde jongeman Arnold van Buchell,  
heb ik dit als teken van onze vriendschap laten maken,  
op 1 september 1586, Jan Ruysch. 
De lieve muzen boven alles. 
 
3.  
Jan Ruysch (ca. 1568-1595), heer van Pijlsweert , die zich in het Latijn vaak Janus Ruysius 
noemde, was een van de beste vrienden van Buchelius, al was hij een paar jaar jonger. Hij 
werd 22 april 1586 als ‘Joannes Ruys, Ultrajectensis,’ in Leiden als letterenstudent 
ingeschreven (Album stud. Leiden, 1875, k. 19). In 1589 studeert hij in Douai, dus niet samen 
met B. Er zijn elf brieven van Buchelius aan Ruysch in kopie bewaard gebleven uit de periode 
1586-1592. In het Leidse album amicorum, fol. 17v, staat een bijdrage ondertekend Janus 
Ruysius, dd. 16 april 1590, van dezelfde Jan Ruysch, en op fol. 18r zijn wapen. Hierover 
schrijft B. vanuit Utrecht op 23 mei 1589 oude stijl, aan Ruysch die toen in Douai studeerde. 
 ‘Dulces ante omnia musae’ was ook het devies van Janus Dousa. 
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 ‘[Dit] heb ik … als teken van onze vriendschap laten maken,’ verwijst waarschijnlijk naar het 
wapen op fol. 44v, dd. 20 aug. 1586. 
 
4.  
Jan Ruysch (um 1568-1595), Herr von Pijlsweert in Utrecht, der sich oft Janus Ruysius 
nannte, war einer der besten Freunde von Buchelius, obwohl er ein paar Jahre jünger war. Er 
studierte 1586 in Leiden und 1589 in Douai, also nicht zusammen mit Buchelius Es gibt elf 
Briefe von Buchelius an Ruysch aus der Periode 1586-1592. Im Leidener Album, fol. 17r, 
steht ein Wappen mit einem Eintrag, am 16. April 1590 unterzeichnet von Janus Ruysius, der 
vermutlich derselbe Jan Ruysch ist. 
‘Ich habe dies als ein Zeichen unserer Freundschaft machen lassen,’  verweist wahrscheinlich 
auf das Wappen auf fol. 44v, vom 20. August 1586. 
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== 
 
Rombaut van Steynemolen (Duiveland geb. ca. 1565) 18r, 27r, 45v 
 
fol. 18r 
 

 
1.  
Damoiselle Françoise en duel. 
Magnes amoris amor. 
 
2.  
Jonge Française in de rouw. 
De liefde is als een magneet voor wederliefde. 
 
3.  
 
Wapen van Steyne[molen]. Rietstap, Armorial général, kent dit wapen als ‘v. Steyne, 
Flandres’. 
Zinspreuk, door P.C. Hooft vertaald als ‘D’eene min brengt d’ander in’. In dezelfde 
bewoordingen was het ook een van de Sinnepoppen van Roemer Visscher. 
 
4.  
Wappen von Steyne[molen]. Rietstap, Armorial général, S. 840, kennt dieses Wappen  als ‘v. 
Steyne, Flandres’.  
‘Die Anziehungskraft der Liebe ist die Liebe’. 
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fol. 45v 
 

 
1.  
Quae facta laedunt pietatem, existimationem, verecundiam 
nostram, et, ut generaliter dixerim, quae contra bonos mores 
faciunt, nec facere nos posse credendum est.  
Ulpianus in L. 1. D. quod vi aut vi armata.  
Imo Papinianus in L. filius D. de cond. Instit.  

Superandum ferendo est. 
In perpetuum inchoatae ab hinc multis annis amicitiae et 
familiaritatis exemplum, nunc denuo auctae et firmatae; 
Arnoldo suo Buchelio, liberalium artium doctissimo, nec 
non omnium virtutum praestantissimo iuveni, scribebat 
Romboldus a Steynemolen,  
Ultraiecti, pridie cal. octobr., anno salutis nostrae 1586. 
 
2.  
Daden die een belediging zijn voor ons fatsoen, goede naam, schaamtegevoel, en in het 
algemeen gesproken tegen de goede zeden indruisen, moeten worden beschouwd als daden 
die we niet behoren te doen, maar het ook niet kunnen. 
Ulpianus in L. 1. D. Wat met geweld of zelfs gewapenderhand. 
Met name Papinianus in L. filius D. de cond. Instit. 
Met geduld is alles te overwinnen. 
Als een voorbeeld voor altijd van onze vriendschap en vertrouwelijkheid, die vele jaren 
geleden is begonnen, en nu opnieuw is gegroeid en versterkt. 
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Voor Arnold van Buchell, doorkneed in de artes liberales, en ook een zeer deugdzame 
jongeman, heb ik dit geschreven, Rombaut van Steynemolen, Utrecht, 30 september 1586.  
 
3.  
Rombaut van Steynemolen was een jeugdvriend van B. 
Quae facta laedunt etc. is een beroemde spreuk van Papinianus. 
 
4.  
Rombaut van Steynemolen war ein Jugendfreund von Buchelius. 



95 
 

 
fol. 27r 
 

 
1.  
S. D. M. (Sacrum Diis manibus) Romboldi a Steinemolen 
Quem cum ex insula Duvelanda Traiectum 
Ad animum excolendum emisissent parentes 
In ea aetate condiscipulum mihi Sors obtulerat; 
Verum ne praecocis ingenii fructum iidem caperent. 
Obstitit ingenita quadam vanitas. 
Quae et tandem ipsi fatalis fuit. 
Sit tibi terra levis post mortem; qui leve pondus 
Vivus eras: meritas reddat et illa vices. A.B. posuit. 
 
2.  
Ter nagedachtenis van Rombaut van Steynemolen 
Toen hij van het eiland Duiveland naar Utrecht 
Gestuurd werd door zijn ouders voor zijn opvoeding, 
Wees het lot hem aan mij op die leeftijd toe als medeleerling. 
Maar zij zouden de vrucht van zijn vroegrijpe verstand niet plukken, want 
een zekere ingeboren ijdelheid bood weerstand, en die is hem later ook fataal geworden. 
Rust zacht in de aarde; tijdens je leven was je niet zwaar; zij geve je terug waar je recht op 
hebt. Geplaatst door A.B. 
 
3.  
In memoriam voor de jong gestorven Rombaut van Steynemolen. 
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4.  
Zum Andenken an den jung gestorbenen Rombaut van Steynemolen. 
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== 
 
Cornelis van Bijler (Utrecht ca, 1580-1628), fol. 32v-33r 
 
fol. 33r 
 

 
1.  
Quod dii dant, fero. 
 
Nobilitate,virtute atque antiquis moribus 
ornatissimo adolescenti, Arnoldo Buchelio, amico,  
hoc monumentum, perpetuae amicitiae testandae,  
lubenti animo dedi, Cornelius a Bijler, 
Ultraiecti, anno MDLXXXVII, 3o februarii. 
 
2.  
Wat de goden geven, draag ik. 
 
Voor mijn vriend Arnold van Buchell, een jongeman,  
geacht om zijn adel, deugd en aloude zeden, 
heb ik dit aandenken, ten bewijze van mijn eeuwige vriendschap, 
gaarne geschonken, Cornelis van Bijler, 
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Utrecht, 3 februari 1587. 
 
3.  
Wapen van Cornelis van Bijler, met motto en opdracht. 
Hij werd 24 aug 1582 als ‘Cornelius Bilerus, Ultrajectinus’ in Leiden als rechtenstudent 
ingeschreven (Album stud. Leiden, 1875, k. 12). In jan. 1586 maakten B. en hij met Van 
Winghe en anderen een wandeling door Parijs (Commentarius I, fol. 193r). Jonkheer Cornelis 
van Bijler, overleed in Utrecht in 1628.  
 
4.  
Wappen von Cornelis van Bijler, mit Eintrag.  
Er studierte 1582 Jura in Leiden. Im Januar 1586 machten Buchelius und er einen 
Spaziergang durch Paris. ‘Jonkheer’ Cornelis van Bijler starb 1628 in Utrecht. 
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fol. 32v 
 

 
1a  
 Homerus 
Non decet totam noctem dormire consiliarium virum, 
cui populi commissi sunt et tot curae sunt.  
 
1b Plato 
Quales in republica principes sunt, tales plerumque reliqui cives esse solent.  
 
2a  
 Homerus 
Nachtenlang slapen past niet bij een lid van de krijgsraad 
Aan wie een leger is toevertrouwd en die voor zoveel moet zorgen. 
 
2b Plato 
Zoals in een land de leidinggevenden zijn,  
zo zijn meestal ook de overige burgers. 

3a  

De citaten zijn zeker niet van Vulcanius (Vignau vergist zich), ze zijn vermoedelijk door 
Cornelis van Bijler geschreven.  

Naar Plato (Nomoi/De wetten 4) verwijst Cicero, Fam. 1,9,12: ‘quales in re publica principes 
essent, tales reliquos solere esse cives.’ (Met dank aan Hans van de Venne). 
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3b 

Ilias 2, 24-25, vertaling Imme Dros. 
 
4.  
Die Zitate stammen bestimmt nicht von Vulcanius (Vignau 1994, S. 260, irrt sich), sie sind 
vermutlich von Cornelis van Bijler eingetragen. 
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== 
 
Christoph en Thomas von Mildenitz (geb. Stargard?, Pommeren), fol. 57r 
 
fol. 57r  
 

 
1.  
Virtute decet, non sanguine niti. 
Christophorus et Thomas a Mildenits, consanguinei Pomerani,  
Coloniae Agrippinae ad Rhenum, anno Christi MDLXXXVII, mense maio. 
 
2.  
Op deugd, niet op afkomst moet men zich baseren. 
Christoph en Thomas von Mildenitz, twee neven uit Pommeren,  
Keulen, mei 1587. 
 
3. 
Wapen van de familie Mildenitz. Rond 1550 was een Thomas Mildenitz burgemeester van 
Stargard (Pommern, nu in Polen, bij Szczecin). Zijn zoon Thomas jr. was in 1624 
burgemeester, en legde in 1635 wegens hoge leeftijd het ambt neer. Een familielid Christoff 
war Hofgerichtsrath in Stettin. 
Citaat van Claudianus.  
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Mogelijk hand van Buchelius. 
 
4.  
Wappen der Familie Mildenitz. Um 1550 war Thomas Mildenitz Bürgermeister von Stargard 
(Pommern, heute in Polen, bei Szczecin (Stettin)). Sein Sohn Thomas Jr. war 1624 
Bürgermeister und legte 1635 in hohem Alter sein Amt nieder. Ein Familienmitglied, 
Christoff, war Hofgerichtsrat in Stettin. Von der Hand von Buchelius. 
Zitat von Claudianus: Auf Tugend, nicht auf Blut muß man sich stützen. 
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== 
 
Wijnand Schellaert (geb. Obbendorf) 
 
fol. 56r 
 

 
 
1.  
Winandus Scellart ab Obbendorff Juliacensis, 
Coloniae Agrippinae anno christiano MDLXXXVII, mense augusto. 
 
2.  
Wijnand Schellaert van Obbendorf, bij Gulik, Keulen, augustus 1587. 
 
3.  
Wapen en bijdrage van Wijnand Schellaert. In de index op  fol. 89v wordt hij ‘Ord. Teut.’ 
genoemd, ofwel lid van de Duitse orde. Hij maakte deel uit van het gezelschap dat in sept. 
1587 van Keulen naar de Frankfurter Messe voer  (Diarium 1907, p. 155); hij had B. al een 
maand eerder leren kennen. In de gedetailleerde genealogie van de familie Schellaert komt 
deze Wijnand niet voor. Mogelijk was hij een zoon van Adam (gest. 1603), en is Wijnand 
gestorven zonder kinderen na te laten. 
In de hand van Buchelius. 
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4.  
Wappen und Einträge von Winand Schellart von Obbendorff bei Jülich, geschrieben zu Köln 
im August 1587. Er war ‘Ord.Teut.’, d.h. Mitglied des deutschen Ordens, und stammte aus 
einem niederrheinischen Adelsgeschlecht. Er begleitete Buchelius auf der Schiffsreise von 
Köln zur Frankfurter Messe im September 1587 (Diarium 1907, S. 155). Von der Hand von 
Buchelius.
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== 
 
Arnold Kresser, uit Burgsteinfurt, en Ewout van Hogelande, uit Leiden, fol. 58r 
 
fol. 58r 
 

 
 
1.  
Sequentes nomina dederant sine insigniis: 
a. Arnoldus Creisserius, Archisteinfordianus Hessus iurisconsultus , Speirae Nemetum, anno 
christiano MDLXXXVII, mense maio. 
b. Evoldus ab Hogelande, Batavus Lugdunensis, medicus, Francofurti ad Moenum, 
anno recuperatae salutis humanae MDXXCVII, mense septembri. 
 
2.  
De volgende personen hebben hun naam gegeven, zonder wapenschild:  
a. Arnold Kresser, uit Burgsteinfurt, advocaat in Hessen, Spiers, mei 1587. 
b. Ewout van Hogelande, Nederlander, uit Leiden, arts, Frankfurt am Main, september 1587. 
 
3.  
Door Buchelius zelf geschreven namen:  
a. Arnold Kresser uit Burgsteinfurt, raad van de landgraaf Ludwig van Hessen, een 
vriendelijke geleerde, die Buchelius eind mei 1587 in de herberg ‘Zur Krone’ in Speyer 
terugzag (Commentarius I fol. 219v; Keussen I, p. 19). 
b. Ewout van Hogelande, van Leiden, Buchelius ontmoette hem bij de Frankfurter Messe. In 
zijn Vitae eruditorum Belgicorum (UB Utrecht, hs. 838) fol. 250v, zegt Buchelius te denken, 
dat deze Ewout dezelfde is als Theobaldus de Hogelande, van Middelburg, schrijver van De 
Alchemiae facultatibus, Keulen 1594.  
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4.  
Buchelius notierte in Deutschland zwei Namen: 
a. Arnold Kresser aus Burgsteinfurt, Rat des Landgrafen Ludwig von Hessen, ‚ein 
freundlicher und gelehrter Mann‘, den Buchelius im Mai 1587 in der Herberge Zur Krone in 
Speyer wiedersah (Commentarius I fol. 219v; Keussen I, S. 19).  
b. Eintrag von Ewout van Hogelande, Arzt aus Leiden, traf Buchelius bei der Frankfurter 
Herbstmesse. 
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== 
 
Joh. Baptista Schipperius, Arnoldus Bousenius, Johannes van der Horst, fol. 68r 
 
 

 
 
1a  
Joh. Baptista Scepperius, Traiectinus Batavus, Patavii Anthenoris in 
Academia Veneta, anno christiano MDXXCVII, mense octobri. 
 
1b  
Arnoldus Bousenius, Campensis Transissulanus, Romae in Vaticano, 
anno christiano MDLXXXVII, III iduum decembris. 
 
1c  
Joannes Horstius, Gelder, praesbiter S. Mariae Teutonicorum Romae ad D. Virginem 
Animarum, anno partus virginei MDCCCLXXXVIII, prid. non. januari. 
 
2a  
Joh. Baptista Schipperius, Utrechter, in Padua, de stad van Anthenor, in de universiteit van 
Veneto, oktober 1587. 
 
2b  
Arnoldus Bousenius, uit Kampen in Overijsel, te Rome, in het Vaticaan, 10 december 1587. 
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2c  
Johannes van der Horst, uit Gelderland, priester van de kerk van de Duitstaligen te Rome, de 
Santa Maria dell'Anima, op 4 januari van het jaar 1588 na de maagdelijke geboorte [van 
Christus]. 
 
3a  
Joh. Baptista Schipperius, Utrechter werd 19 sep 1584 als ‘Joannes Siepperus (Scepperus), 
Ultrajectinus’ in Leiden, als student medicijnen ingeschreven (Album stud. Leiden, 1875, k. 
17). Later studeerde hij aan de universiteit van Padua, oktober 1587. Op 25 febr. 1593, kort 
voor het huwelijk van B., overleed hij. (Diarium 1907, p. 343). Zijn weduwe, Geertruid van 
Voorst (zuster van B.’s vrouw), trouwde 9 jan. 1597 met Everard Vorstius, arts, later 
hoogleraar te Leiden (Diarium 1907, p. 433). 
De drie namen zijn door Buchelius zelf in zijn album geschreven. 
 
4  
Buchelius notierte in Italien drei Namen: 
a. Joh. Baptista Schipperius, aus Utrecht, studierte Medizin, 1875 in Leiden und 1587 in 
Padua. Er starb in Utrecht am 25. Februar 1593, und seine Witwe, die Schwester von 
Buchelius’ Frau, heiratete 1597 Everard Vorstius, Arzt, später Professor in Leiden (Diarium 
1907, S. 433). 
b. Arnoldus Bousenius, aus Kampen in Overijssel, war im Vatikan am 10. Dezember 1587. 
c. Johannes van der Horst, aus Geldern, Priester der Kirche der deutschsprachigen 
Gemeinschaft in Rom, der Santa Maria dell'Anima, am 4. Januar 1588. 
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== 
 
Jacob van den Eynde (gest. 1629), fol. 34r-v 
 
fol. 34r 
 

 
1.  
J. van den Enden.  
 
3.  
Wapen, waarschijnlijk van Jacob van den Eynde (gest. 1629), sinds 1600 gouverneur van 
Woerden. ‘Hij was een geleerd man die de Latijnsche dichtkunst beoefende’ (v.d.Aa 5, 600), 
en vader van de Zeeuwse historicus Jacobus Eindius. 
 
4.  
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Wappen, wahrscheinlich von Jacob van den Eynde (gest. 1629), seit 1600 Gouverneur von 
Woerden. Er was ein gelehrter Mann, der lateinische Gedichte schrieb. 
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fol. 34v 
 

 
1. Virginitas et castitas ut res inaestimabilis dos est 
altera longe pretiosior. 
Cap. X de adulteriis et stupris. 
 
Non omne quod licet honestum est.  
Ulpiani l. 144. Non omne D. de reg. iur. 
 
Iure naturae aequum est neminem cum alterius 
detrimento et iniuria locupletiorem fieri. 
Pomp. l. iure nat. 206. D. de reg. iuris. 
 
Hi qui pro republica ceciderunt, in perpetuum 
per gloriam vivere intelliguntur.  
Inst. ‘De excusationibus tutorum’, in principio. 
 
2.  
Maagdelijkheid en kuisheid, het tweede is, omdat het een onschatbare bruidsschat is, veel 
kostbaarder. 
[Lex Julia], hoofdstuk 10 over echtbreuk en ontucht. 
 
Niet alles wat toegestaan is, is eervol. 
Ulpianus, Liber 144. Non omne D. de reg. iur. 
 
Naar het recht van de natuur is het billijk, dat niemand tot andermans  
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schade, en in strijd met diens recht verrijkt wordt. 
Pomp. l. iure nat. 206. D. de reg. iuris. 
(D. 50, 17, 206, vert. Spruit e.a.). 
 
Degenen die voor het land gevallen zijn, zullen voor eeuwig door hun roem voortleven,  
dat is onze overtuiging. 
Inst. ‘De excusationibus tutorum’, aan het begin. 
 
3.  
Vier juridische citaten, misschien hand van Buchelius of van Eindius. 
Naar het recht van de natuur enz. (D. 50, 17, 206, vertaling Spruit e.a.). 
 
4.  
Vier juristische Zitate, vielleicht geschrieben von Van den Eynde. 
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== 
 
Elizabeth Trinden (geb. ca. 1350), fol. 28r 
 
fol. 28r 
 

 
1.  
Trinden, abavia. 
 
2.  
Trinden, betovergrootmoeder. 
 
3.  
Wapen van Elizabeth Trinden, vrouw van Dirk Ruysch, heer van Pijlsweert in Utrecht, in 
1378. Zij was de adelijke betovergrootmoeder van Buchelius van vaderskant. 
 
4.  
Wappen von Elizabeth Trinden, Frau von Dirk Ruysch, Herr von Pijlsweert in Utrecht, im 
Jahre 1378. Sie war die adlige Ururgroßmutter väterlicherseits von Buchelius. 
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== 
 
Judith van Zuilen van Blasenburch, fol. 29r 
 
fol. 29r 
 

 
1.  
Damoiselle de Flandre. 
Juditha van Zulen van Blasenburch, avia paterna. 1588, A.B. 
 
2.  
Vlaamse jongedame. 
Judith van Zuilen van Blasenburch, grootmoeder van vaderskant. 1588. 
 
3.  
Kostuumafbeelding met wapen van Judith van Zuilen van Blasenburch, vrouw van Edmond 
van Buchell, en Buchelius’ adellijke grootmoeder van vaderskant.   
 
4.  
Trachtenbild mit Wappen von Judith van Zuilen van Blasenburch, Edmond van Buchells 
Frau. Sie war die adlige Großmutter väterlicherseits von Buchelius.  
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== 
Melchiora van Culemborg (geb.1571), fol. 00v 
 
fol. 00v 
 

 
1.  
1589. En adversyté constante.  
Melchyora de Cuylemborch.  
 
2.  
1589. Bij tegenslag standvastig. 
Melchiora van Culemborg.  
 
3.  
Melchiora (geb.1571) was de jongste dochter van Melchior Gerritsz van Culemborg (1537-
1588) en Elisabeth van Bronckhorst (geb.1543). Buchelius ontmoette de 18-jarige Melchiora, 
die hij heel aardig vond, toen zijn zuster Maria op 22 januari 1589 trouwde met Jacob 
Queeckel uit Dordrecht (Diarium 1907, p. 192). 
Dit is de verso van het schutblad.  
 
4.  
Melchiora (geb.1571) war die jüngste Tochter von Melchior Gerritsz van Culemborg (1537-
1588) und Elisabeth van Bronckhorst (geb.1543). Buchelius begegnete der 18-jährigen 
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Melchiora, die er recht nett fand, als seine Schwester Maria sich am 22. Januar 1589 
verheirtete mit Jacob Queeckel aus Dordrecht (Diarium 1907, S. 192). 
Dies ist die Rückseite des Vorsatzblatts.  
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= 
Maximiliaan (1560-1630)  en Willem Adriaan van Horne (ca. 1567-1625), fol. 35v, 37r  
 
fol. 35v 
 

 
3.  
Wapen van Jan van Horne (1460-1521) heer van Baucigny, gehuwd met Adriana van Ranst, 
erfvrouwe van Boxtel. Afgebeeld in Commentarius dl. 2, fol. 175v. 
 
4.  
Wappen von Jan van Horne (1460-1521), des Herrn von Baucigny, verheiratet mit Adriana 
van Ranst, erfvrouwe von Boxtel. Siehe Commentarius Teil 2, fol. 175v. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Horne_(1460-1521)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriana_van_Ranst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boxtel_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Horne_(1460-1521)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriana_van_Ranst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriana_van_Ranst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boxtel_(plaats)
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fol. 37r 
 

 
1a.  
1589. Selon mon destin.  
Maximilien de Hornes. (ingeplakt) 
 
1b.  
Scriptum Traiecti Batavorum, in aedibus Buchellianis. 
Quae nocent docent. 
Guilhelmus Adrianus de Hornes.   
 
2a.  
Volgens mijn lotsbestemming. 1589 
Maximiliaan van Horne 
 
2b.  
Geschreven te Utrecht in het huis van Van Buchell. 
Door schade en schande word je wijzer. 
Willem Adriaan van Horne.  
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3. 
Maximiliaan (1560-1630) en zijn broer Willem Adriaan I van Horne (ca. 1567-1625)  
waren zonen van Jan van Horne (1531-1606), bij wie Buchelius in 1591 in dienst zou treden 
als secretaris. Maximiliaan had een verhouding met Amalia van Neuenahr, zo vertelt B. op 22 
sept. 1589 (Diarium 1907, p. 209), maar trouwde in juli 1590 met Agnes van Milendonk 
(Diarium 1907, p. 236). 
 
Willem Adriaan I van Horne werd 20 juni 1588 als ‘Gulielmus Adrianus de Hornes, filius 
baronis de Boxtel,’ in Leiden als letterenstudent ingeschreven (Album stud. Leiden, 1875, k. 
24).  
 
4.  
Beiträge von Maximiliaan (1560-1630) (eingeklebt) und seinem Bruder Willem Adriaan I van 
Horne (ca. 1567-1625), der 1588 in Leiden studierte. Sie waren Söhne von Jan van Horne 
(1531-1606), dessen Sekretär Buchelius 1591 wurde. 
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== 
Jan Ruysch Adriaensz (Utrecht ca. 1540-1589) 
 
fol. 42r 
 

 
1.  
En Dieu mon espérance 
Jan Ruysch Adryaensz 
à Utrecht, anno Domini 1589, 27 d’avril. 
 
2.  
Ik vertrouw op God 
Jan Ruysch Adriaensz 
Utrecht, 27 april 1589. 
 
3.  
Wapen van Jan Ruysch Adriaensz, naast een eros met een omgekeerde toorts als symbool van 
de dood. Mogelijk is de eros later getekend door Buchelius naast een al eerder (door hemzelf 
of een ander) getekend wapen. (Met dank aan Marten Jan Bok). 
Jan Ruysch, stiefvader van Buchelius, stierf enkele dagen later, op 4 mei 1589. Zie Diarium 
1907, p. 199. 
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4.  
Wappen von Jan Ruysch Adriaensz, neben einem Eros mit einer umgekehrtem Fackel als 
Symbole desTodes. Jan Ruysch, Stiefvater von Buchelius, starb einige Tage später, am 4. Mai 
1589. Siehe Diarium 1907, S. 199. 
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== 
 
Lubbert van Ensse (geb. Kampen), fol. 42v-43r 
 
fol. 42v 
 

 
3.  
Wapen van Lubbert van Ensse. Rechts: letter W. 
Dit wapen staat in de Monumenta quaedam van Buchelius, fol. 9v (p. 16). 
 
4.  
Wappen von Lubbert van Ensse. 
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 fol. 43r 
 

 
1.  
Nobili doctissimoque iuveni Arnoldo Buchelio hoc amicitiae symbolum fieri curavit,  
anno 1589, decimo die septembris. 
Lubbertus ab Ensse 
 Post aspera blanda. 
 
2.  
Voor de edele en geleerde jongeman Arnold van Buchell heb ik dit blijk van vriendschap 
laten maken, op 10 september 1589, Lubbert van Ensse. 
 Na het ruwe het tedere. 
 
3.  
Lubbert van Ensse, heet op fol. 89r van de alfabetische lijst Lubbertus ab Ensse, Campens., 
Trans-Issul., N.’, ofwel ‘uit Kampen, Overijssel, van adel’. Zijn grootvader (?) Lubbert van 
Ensse (1515-1553) tr. Geertruid Ruysch, dochter van Frederik Ruysch van Pijlsweert (gest. 
ca. 1530; vgl. 28r) en Catharina van der Borgh.  
 
4.   
Lubbert van Ensse, von Kampen, war von Adel. Sein Großvater (?) Lubbert van Ensse (1515-
1553) heiratete Geertruid Ruysch, Tochter von Frederik Ruysch van Pijlsweert (gest. um 
1530) und Catharina van der Borgh.  
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== 
 
Aleid de Lange (Utrecht, geb. ca. 1570), fol. 39v 
 
fol. 39v 
 

 
1.  
1590. En vertu constant,  
Aeltgen de Lang,  
In lieffde ghetrou.  
 
2.  
1590. Standvastig in de deugd,  
Aleid de Lange,  
In liefde getrouw.  
 
3.  
Bijdrage van Aleid de Lange, dochter von Buchelius' zuster Geertruid; zij trouwde in 
november 1590 met Dominicus Bogers (Diarium 1907, p. 250).  
 
4.  
Eintrag von Aleid de Lange, Tochter von Buchelius' Schwester Geertruid; sie heiratete im 
November 1590 Dominicus Bogers (Diarium 1907, S. 250).  
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== 
 
Willem van Eck (Utrecht ca. 1565-1593), fol. 59r 
 
fol. 59r 
 

 
1.  
Nil virtute prius, manet haec post fata superstes. 
 
Umbrae instar fugit hora, dies, et mensis, et annus, 
Umbrae instar fasces, forma, triumphus, opes: 
Umbrae instar mortale genus: Sane omnia cum sint 
Umbrae instar, stultum sit peritura sequi. 
Dos aeterna animi, dos est prensanda perennis, 
Aeternum virtus, et pia facta manent. 
Non virtus tumulo, non est obnoxia Laethae, 
Et stimulum obliquae despicit invidiae. 
 
Amicitiae, memoriaeque ergo scripsit Gulielmus Eccius, Ultraiectinus, III nonas maias, anno 
1590. 
 
2.  
Niets gaat boven de deugd, want die overleeft de dood. 
 
Als een schaduw vliegen ze heen, uren, dagen, maanden, jaar 
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Als een schaduw zijn lasten, schoonheid, triomf, rijkdom, 
Als een schaduw is de mensheid, en omdat alles is 
Als een schaduw, is het dom om het vergankelijke na te jagen. 
De eeuwige bruidsschat van de ziel, die eeuwige bruidsschat moet aangepakt worden, 
Voor eeuwig blijven de deugd en de goede werken. 
De deugd gaat niet het graf in, valt niet ten prooi aan de Lethe, 
En veracht de aansporing van de blinde afgunst. 
 
Terwille van onze vriendschap en ter herinnering heb ik dit geschreven,  
Willem van Eck, van Utrecht, 5 mei 1590. 
 
3.  
Bijdrage van Willem van Eck, van Utrecht (gest. 1593), wiskundige en dichter, en kennelijk 
een studievriend. Hij stierf volgens B. op 29 maart 1593, na een langdurige ziekte (Diarium 
1907, p. 344). B. schreef hem met carnaval in 1587 een brief. 
 
4.  
Eintrag von Willem van Eck (gest. 1593), Utrechter Mathematiker. Buchelius berichtet, daß 
er am 29. März 1593 nach langer Krankheit starb (Diarium 1907, S. 344). Buchelius schrieb 
ihm 1587 zum Karneval einen Brief.  
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= 
 
Thomas van Schoten (geb. Brugge),  
 85v, 86v-87v 
 
fol. 85v 
 

 
1.  
Scotisiorum insignia, 1592. 
 
2.  
Wapen van de familie Van Schoten, 1592. 
 
3.  
Wapen van de familie Van Schoten, 1592. Rechtsboven in het wapen lijkt ‘pur’ te staan. 
Het wapen staat ook in Buchelius, Monumenta passim, p. 163 (fol. 86r).  
 
4.  
Wappen der Familie Van Schoten, 1592. 
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fol. 86v 
 

 
1.  
Genere ac virtute nobili 
Arnoldo Buchellio, Ultraiectino, 
Thomas Scotisius Brugensis, 
initae iam pridem amicitiae symbolum, 
ne hic rogatus, sit ασυμβολος 
Alcmariae dedicavit 
XIo cal. maias. MDXCII.  
 
2.  
Aan Arnold van Buchell, Utrechter, voornaam door afkomst en deugd,  
Heb ik, Thomas van Schoten uit Brugge, 
dit blijk van jarenlange vriendschap gewijd, 
want nu ik erom gevraagd ben, wil ik graag een bijdrage leveren. 
Alkmaar, 21 april 1592. 
 
3.  
Thomas van Schoten (Schotisius), was schepen van het Brugse Vrije, werd verbannen en 
kwam als predikant in Alkmaar, en ging later met zijn vrouw naar Utrecht, waar hij op 23 
nov. 1601 overleed (zie Arn. Buchelius, Vitae eruditorum Belgicorum, UBU hs. 838, fol. 
260v). 
Ter ere van Thomas van Schoten,  schreef Buchelius een gedicht en een epitaphium in zijn 
Farrago poematum iuvenilium (UBU hs. 836): in het deel Liber Satyrarum I, fol. 45r-60r  
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(fol. 73r): Ad Thomam Scoti pro manus nota; en in het deel Melanges Francoises, fol. 80r-
103v: Thomae Scotisi epitaphium (fol. 86r). Zie ook Commentarius dl. 2, fol 144r,16 juni 
1591, waar hij als strenge predikant vermeld wordt, en fol. 165r, december 1591.  
Er zijn twee brieven (1594)van Thomas Schotisius aan Franciscus Nansius (1525-1595) 
hoogl. grieks te Dordrecht, UB Leiden BPG 53. Hij schreef Thomas Schotisius, Zodiacus 
sermonum, sive ecclesiastes Schelomonis, regis Israel, en Liber sive historia Ionae, prophetae 
(Alkmaar 1590) BL Londen.  
 
4.  
Gedicht von Thomas van Schoten (Scotisius), der sich wie der Philosoph Heraclitus ‘der 
Düstere’ (σκοτεινος) nannte. Er war Pfarrer in Alkmaar und starb 1601 in Utrecht. 
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fol. 87r  
 

 
1.  
Mετα σκοτος ελπιζω το φως 
Post tenebras spero lucem.  
 
Numquid huic docto mea se quoque inauguret albo, 
Musa? Reluctetur, iussa nisi, hercle, foret. 
Namque pari melius cum Bitho Bacchius arte 
Certet; et ad similem concolor instet avis. 
 
Attamen et parus, tua dum modulamina tentas, 
Tinninat insulsis, o philomela, sonis. 
Utque rubicilla est; ita nuncia et advena veris, 
(illa licet trinset) barbra hirundo novi. 
 
Estque etiam hoc aliquid secus, obrepsisse Heliconem, 
Forte negata cui sunt iuga celsa seni. 
Ergo ultima loco, mea et haec cape symbola vatis.  
Et mecum speres lumen, age, a tenebris. 
 
Мνημοσυνον quod inepta manus male pingat aviti 
stemmatis; hoc apto vix dedit, euge, metro. 
Ut tamen adfinis quantum ars valet, utraque tentem; 
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Quod nequeo pictor, macte, poëta dabo. 
 
Aurea sanguineas, medio tenus area, normas 
Tres gerit erectas; ultima, clausa latus. 
His aquila expansis alis, adversa superstat, 
Pectore. Age, hoc pingas, Oedipe, sphyngis opus. 
 
2.  
Na de donkere nacht hoop ik dat het weer licht wordt. 
 
Kan mijn muze zich wel ook in dit geleerde album installeren?  
Zij zou tegenstribbelen, als zij daartoe (verdraaid!) geen opdracht had gekregen.  
Want beter kan Bacchius met de even geoefende Bithus  
Strijden, en een vogel een gelijkkleurige soortgenoot nazitten.  
 
Maar toch klinkt ook de mees, zolang jij je melodieën uitprobeert,  
O nachtegaal, met onmuzikale klanken.  
En zoals het roodstaartje, zo is ook de uitheemse trekzwaluw  
(ook al kwettert hij) de bode van een nieuwe lente.  
 
En ook betekent dit iets voor een oude man, aan wie toevallig de hoge bergkammen (van de 
Helicon?) ontzegd zijn, de Helicon andersom op te sluipen.  
Dus plaats ik (hier) mijn laatste bijdrage en ontvang dit merkteken van (mij) de dichter  
En (komaan) verwacht met mij het licht na het duister.  
 
Een aandenken aan je stamboom, dat mijn onbekwame hand slecht zou kunnen schilderen,  
heeft zij (mooi zo!) met dit nauwelijks geschikte carmen/vers gegeven,  
Opdat ik toch, voor zover een aanverwante kunst daartoe in staat is, beide probeer:  
Wat ik als schilder niet kan geven, zal ik (bravo!) als dichter geven.  
 
Het goudkleurige veld tot aan het midden (?)  
draagt drie rechtopstaande rode winkelhaken; de laatste is ter afsluiting de zijkant (?)  
Hier bovenop staat met uitgespreide vleugels de adelaar  
rechtaanziend met zijn borst. Welaan, Oedipus, schilder dit werk van de sfinx.  
 
3.  
Bijdrage, een gedicht van Scotisius.  

Het gedicht bestaat uit tien elegische disticha: hexameter gevolgd door pentameter. 

Post tenebras spero lucem, Job 17, 12. Motto van Calvijn en van de hele Reformatie. 

σκοτος: referentie aan naam Scotisius?  

 
Bithus en Bacchius waren twee gladiatoren die aan elkaar gewaagd waren. 
Linkermarge: extrema (naast Ergo ultima). 
Het raadsel van de sfinx: wie loopt ’s morgens op vier voeten, ’s middags op twee, ’s avonds 
op drie. 
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Is er een wapen of iets soortgelijks met die ‘tres erectae normae’, zodat men zich daar een 
voorstelling van kan maken? Zie hieronder ook: ‘terna haec ‘ιερογλυφα signa’.  

Scotisius is, net als de filosoof Heraclitus, ‘de duistere’ (σκοτεινος), vindt de classicus Hans 
van de Venne, die dit en het volgende gedicht vertaalde.
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fol. 87v 

 
1.  
Ad eundem in avita Buchellianorum insignia. 
 
Propria quae generis fers scuta globata, Buchelli, 
Ala, color, numerus: singula plena notae. 
Nam globus, ut sortis praefert ita symbola fortis. 
(Ignosces, fecit hoc si modo κακοφατον). 
 
Inconstans namque illa gradu, pede volvitur ultro. 
Iam relevans modo et hunc conditione premens. 
Qui tamen, ut sphaera haec teres atque illaesa, resistit 
Casibus, huic virtus dux erit; illa comes. 
 
Alitis ala Jovis librans se in vertice: ut altum  
(sed caveas nimium) te monet, ut sapias. 
Candidus ille color, quem sanguinis area vallat; 
Integer est animus, purus at hic sceleris. 
 
Denique quam terna haec ιερογλυφα signa valebunt.  
Tergemini Octaeo est vis sacra Geryonis. 
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2.  
Aan dezelfde, op het oude wapen van de familie Van Buchell. 
 
Het eigen familiewapenschild met bollen dat jij voert, Van Buchell  
 - De adelaar, de kleur, het aantal – is in elk opzicht betekenisvol.  
Want zoals de bol het kenmerk is van de fortuin, zo is hij dat van de dappere  
(Vergeef me, als dit zo-even onheilspellend klonk). 
 
Want eigener beweging draait zij met grillige tred rond op haar voet,  
Nu eens iemand opbeurend uit de toestand waarin hij verkeert en dan weer teneer drukkend.  
Wie echter zoals deze ronde en onbeschadigde bol de lotgevallen  
Trotseert, hem zal deugd(zaamheid) leiden en vergezellen.  
 
De vleugel van de vogel van Jupiter die balanceert op de helm, 
Spoort jou aan (maar pas op, niet te veel) het hoge te doorgronden.  
Die witte kleur, die wordt omgeven door een bloedrood veld,  
Is de reine inborst, die vrij is van misdaad.  
 
Hoeveel invloed ten slotte deze drie raadselachtige tekens ook mogen hebben:  
Heracles bezit de vervloekte kracht van drievormige Geryon.  
 
3.  
Ad eundem, door Thomas van Schoten. 
 
Wapen van Buchelius (zie fol. 3r), zijn de drie zilveren bollen in een rood veld. In het 
helmteken een toernooihelm, versierd met een adelaar met de vleugels omhoog gericht. Zijn 
motto ‘Alta contemplare’ (Onderzoek het hogere). 
 
Tergeminus Geryon – De reus Geryon met drie lichamen, gedood door Heracles. De held 
stierf op een brandstapel op de berg Octa, daarom werd hij de Octaeïsche god genoemd. 
 
4.  
Gedicht von Thomas van Schoten, dazu angeregt von dem Wappen von Buchelius. 
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== 
Bonaventura Vulcanius (Brugge 1538-1614), fol. 32r 
 
fol. 32r 
 

 
1.  
Θεου διδοντος ουδεν ισχυει φθονος 
και μη διδοντος ουδεν ισχυει πονος. 
 
Deo iuvante livor officit nihil,  
Et non iuvante proficit nihil labor. 
 
Ornatissimo doctissimoque viro, domino Arnoldo Buchellio, 
quum apud nos licentiati iuris meritissimum titulum acciperet, 
benevolentiae testandae scripsi, B. Vulcanius. 
Lugduni Batavorum, anno MDXCIII, VI februarii. 
 
2.  
Wanneer het God belieft, vermag nijd niets, 
En wanneer het Hem niet belieft, vermag naarstigheid niets.  
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Voor de weledelgeleerde heer Arnold van Buchell,  
die bij ons terecht de graad van licentiaat in de rechten behaalde, 
heb ik dit geschreven als bewijs van mijn welwillendheid,  
Bonaventura Vulcanius, Leiden, 6 februari 1593. 
 
3.  
Prof. Bonaventura Vulcanius (1538-1614) doceerde Grieks in Leiden, en bezat een 
kunstverzameling die Buchelius bewonderde (Diarium 1907, p. 87). Hij  verwijst naar het 
examen dat Buchelius een dag eerder had afgelegd (ibid. p. 341). Hij schreef deze Griekse 
regels en de Latijnse vertaling ervan ook in het Album Johannis Rotarii (Johan Radermacher 
de Oude), UB Gent, hs. 2465 (online dbnl), fol. 85, en eveneens in een van de alba van Ernest 
Brinck, op 4 mei 1606.  
 
4.  
Eintrag von Bonaventura Vulcanius aus Brügge (1538-1614), ab 1578 Professor für 
Griechisch in Leiden. Er besaß eine bedeutende Kunstsammlung, die Buchelius bewunderte. 
Zu Buchelius' Lizentiat, am vorigen Tag, siehe Diarium 1907, S. 341. Vulcanius schrieb 
denselben griechischen Zweizeiler und die lateinische Übersetzung auch in andere Alben. 
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== 
 
Gibertus de Potres (Brussel geb. ca. 1570), fol. 25v-26r 
 
fol. 25v 
 

 
3. Wapen van Gibertus de Potres, misschien in 1594 door Buchelius zelf getekend. 
In Rolland 1912 staat dit wapen van De Potter(e), met onderaan óf een ster óf een halve maan. 
  
4. Wappen von Gibertus de Potres, vielleicht von Buchelius gezeichnet.  
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fol. 26r 
 

 
1.  
Concordia. 
 
Ara et votum divae Fidei. 
   
Antiquo de more sacram hanc, tibi molior aram, 
Haec thura, hunc bromium, do tibi, casta Fides. 
Tu face, quo quondam Pylades dilexit Orestem, 
Quove suum affectu, Thesea Perithous, 
Haud alio posthac me complectatur amore, 
Buchelius: nec nos dirimat ulla dies. 
Gibertus de Potres, Bruxellensis, L.M.P. (libens merito posuit) 
Ultraiecti ad Rhenum, anno MDXCIV. 
 
2.  
Eendracht. 
 
Altaar en wijgeschenk voor de heilige Trouw 
 
Volgens de oude gewoonte bouw ik dit heilige altaar voor u, 
Dit wierook, deze wijn schenk ik je, o zuivere Trouw.  
Maak dat, zoals ooit Pylades van Orestes hield, 
En Pirithous van Theseus, 
Voortaan ook Arnold van Buchell mij met zijn liefde koestert, 
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En dat geen dag ons ooit zal scheiden. 
Gibertus de Potres, van Brussel, heeft dit gaarne en naar verdienste geschreven, 
Utrecht, 1594. 
 
3.  
Monument (altaar) in landschap, met tekst van Gibertus de Potres, van Brussel, als blijk van 
eeuwige vriendschap, maar kennelijk getekend door Buchelius.  
Hij werd vermoedelijk 24 juni 1589 als ‘Gisbertus Polerius (Potrius), Antverpianus,’ in 
Leiden als artesstudent ingeschreven (Album stud. Leiden, 1875, k. 26). Op 6 mei 1595 
wandelde B. met Gisbertus Potrius naar Houten op zoek naar de Wiltenburg, en zij vonden 
daar een Romeinse munt en aardewerk. Zie Diarium 1907, p. 387. 
Op het altaar staat een wierookvat en een wijnkruik. 
Bromius is een andere naam voor Bacchus. 
 
4.  
Monument mit Eintrag von Gibertus de Potres, von Brüssel, gezeichnet und geschrieben von 
Buchelius. Potrius studierte 1589 in Leiden. Am 6. Mai 1595 fanden Buchelius und Gisbertus 
Potrius in der Umgebung von Utrecht eine römische Münze. Siehe Diarium 1907, S. 387. 
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== 
 
Dirk van Renesse (geb. Utrecht ca. 1565), fol. 14v 
 
fol. 14v 
 

 
1.  
Interdum expedit patriam negligere, ut sapientiam quis possit acquirere. Ulysses Ithacus, nisi 
hoc fecisset, in laboribus propriis forsitan latuisset. Cuius sapientiam hinc maxime Homeri 
nobile carmen asseruit, quod multas civitates, et populos circuivit. Dum illi prudentiores sunt 
semper habiti, qui multorum hominum conversationibus probantur eruditi. Natura siquidem 
humana, sicut duris laboribus instruitur; ita per otia torpentia fatuatur. Cassiodorus, Variarum 
lib. I, epist. XXXIIX. 
Non minus antiquitatis multiiugae peritia, quam iuris utriusque scientia spectabili viro, 
domino Arnoldo Buchelio, i.u.l., in aeviternae amicitiae simbolam, haec qualiacunque 
scribebat Theodorus a Renesse, Ultraiecti, anno ab orbe redempto MDXCV, kal. aprilis. 
 
2.  
Soms is het nuttig, je vaderland achter te stellen, om elders wijsheid te verwerven. Als 
Odysseus uit Ithaca dat niet gedaan had, zou hij misschien opgegaan zijn in zijn eigen 
beslommeringen. Zijn levenwijsheid, zo verzekert het beroemde epos van Homerus ons, 
kwam doordat hij vele steden en volkeren bezocht had. Terwijl men altijd die mensen het 
verstandigste vindt, die in omgang met anderen goed onderlegd blijken te zijn. Aangezien de 
menselijke natuur, zoals die ontwikkeld wordt door zware studie, net zo dom blijft door 
vadsig nietsdoen. 
Cassiodorus, Variarum lib. I, epist. XXXIIX. 
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Voor Arnold van Buchell, licentiaat in de rechten, een man die even belezen is in de 
veelzijdige oudheid als doorkneed in beide rechten, schrijf ik dit als teken van onze eeuwige 
vriendschap, Dirk van Renesse, Utrecht, 1 april 1595. 
 
3.  
Cassiodorus, Variarum lib. I, epist. XXXIIX. 
Dirk van Renesse was de derde zoon van Jan van R., geb. 1570, hij studeerde met B. in Douai 
en maakte een reis naar Italië tot 1592. Zie Buchelius, Descriptio, fol. 33r. Hij kopieerde in 
1592 voor B. een antieke inscriptie (Diarium 1907, 231, 336).  
 
4.  
Eintrag von Dirk van Renesse. 
Mit Dirk van Renesse, Herrn von Wulven, Utrechter Patrizier, verband Buchelius die Liebe 
zur Antike; er studierte in Douai und machte bis 1592 eine Reise nach Italien. Siehe 
Buchelius, Descriptio, fol. 33r. Er kopierte für Buchelius im Dezember 1592 eine antike 
Inschrift (Diarium 1907, S. 231, 336). 
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=   
 
Hanns Ewner van Neurenberg, schilder, fol. 86r  
 
fol. 86r 
 

 
1.  
W.S.M.V. (Was schadet mir Unglück)5 
 / Ich bins allein nicht dem Geldt gebricht. 
Hanns Ewner von Nörenbperg / Maller, 1599. 
 
2.  
W.S.M.V. (Wat deert mij ongeluk) 
 / Ik ben niet de enige met geldgebrek. 
Hanns Ewner van Neurenberg / schilder, 1599. 
 
3.  
Allegorische voorstelling (in water- en dekkende verf) Hanns Ewner van Neurenberg, 
Verschlüsseltes Motto ‘W.S.M.V.’ zu einer allegorischen Gestalt (Prudentia?), die einen 
Spiegel und ein Wappenschild hält; sie steht auf einem Totenkopf, aus dem eine Schlange 
hervorkriecht (Wasser- und Deckfarben, mit Gold und Silber). Weder im Allgemeinen 

 
5 Vgl. Friedrich-Carl Freiherr v. Stechow, Lexikon der Stammbuchsprüche, Stechow’s Stammbuchsprüche-
Schlüssel (S.S.S.S.), 1996 (met dank aan Ad. Leerintveld). 
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Künstlerlexikon, im Nürnberger Künstlerlexikon, als auch bei Tacke zu Künstlern dieser 
Periode ist über ihm nichts gefunden. 
 
4.  
Verschlüsseltes Motto ‘W.S.M.V.’ zu einer allegorischen Gestalt (Prudentia?), die einen 
Spiegel und ein Wappenschild hält (Wasser- und Deckfarben, mit Gold und 
Silber).Wahrscheinlich in Köln eingetragen. Sowohl im Allgemeinen Künstlerlexikon, als im 
Nürnberger Künstlerlexikon, als auch bei Tacke zu Künstlern dieser Periode ist über ihm 
nichts gefunden worden. 
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== 
 
A. Gruter junior, Guillielmus Neopedius, fol. 15r 
 
fol. 15r 
 

 
1a  
 In Avaros, Alciatus. 
Septitius populos inter ditissimus omnes 
Arva senex nullus quo magis ampla tenet, 
Defraudans geniumque suum mensasque paratas 
Nihil praeter betas duraque rapa vorat. 
Cui similem dicam hunc, inopem quem copia reddit? 
Anne asino? Sic est: Instar hic eius habet. 
Namque asinus dorso preciosa obsonia gestat, 
Seque rubo aut dura carice pauper alit. 
 
Virtute necnon eruditione eximio 
viro domino Arnoldo Bucchelio i.u.l. (iuris utreiusue licentiatus) 
amicitiae ergo scripsit. Coloniae Ubiorum, 
3° die januarii, anno 1600, A. Gruter iunior. 
Virtus nescia vinci. 
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1b  
Vive ut vivas, Guillielmus Neopedius, 1612, die 30 septembris (in de linker marge, van 
beneden naar boven). 
 
 
2a 
 Op gierigaards, Alciatus  
Septitius is de rijkste man van de hele wereld, 
Geen enkele grijsaard heeft een groter landgoed dan hij, 
Hij ontzegt zichzelf en zijn eettafel ieder genot,  
en kauwt alleen maar op bieten en harde rapen. 
Met wie zal ik hem vergelijken, bedelaar gemaakt door zijn rijkdom? 
Een ezel misschien? Dat is hij, zo gedraagt hij zich. 
Want een ezel draagt op zijn rug kostbare etenswaren, 
Maar het arme beest staat op distels en stekels te kauwen. 
 
Voor de heer Arnold van Buchell, licentiaat in de rechten, een man die om zijn deugd en zijn 
geleerdheid bekend staat, schrijf ik dit uit vriendschap, A. Gruter junior, Keulen, 3 januari 
1600. Deugd valt niet te overwinnen. 
 
2b  
Leef om te leven, Guillielmus Neopedius, 30 september 1612. 
 
3a 
Edmund Gruter, die familie van B. en hofmeester van de graaf van Hohenlohe was, ontmoette 
B. tijdens zijn reis naar Keulen 11 aug. 1599, zie Keussen II, p. 90.  
Alciatus - …(emblema 84). 
Septitius – toespeling op Septimius Clarus; Plinius de Jongere schreef hem een brief waarin 
hij hem verweet, niet op zijn diner te zijn gekomen. 
 
3b  
Over Guillielmus Neopedius is niets te vinden. 
 
4a/b 
a. Edmund Gruter, Verwandter von Buchelius, war Hofmeister des Grafen Hohenlohe. 
Buchelius traf sich 1599 mit ihm auf seiner dritten deutschen Reise (siehe Keussen II, S. 90). 
b. Über Guillielmus Neopedius ist nichts zu finden. 
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Bijdragen van Buchelius zelf, of anonieme bijdragen 
 
fol. 11r 
 

 
1.  
Damoiselle du Pais Bas. 
 
2.  
Jongedame uit de Nederlanden. 
 
3.  
Kostuumafbeelding. 
 
4.  
Trachtenbild.  
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fol. 15v 
 

 
3.  
Kostuumafbeelding, zonder bijschrift. 
 
4.  
Trachtenbild (eingeklebt), ohne Beischrift. 
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fol. 17v 
 

 
1.  
Formam pulcrae faeminae sic describit Augustinus Niphus libro De pulcro et amore primo: 
Fuit illa mediocri statura, erecta ac gratiosa, membris quadam admirabili ratione formatis, 
cuius habitudo: nec pinguis nec ossea sed succulenta: colore non pallido, sed ad rubrum 
albumque vergente, capillis oblongis aureisque: auribus parvis ac rotundis ad os 
commensuratis: semicircularibus superciliis suffuscis, quorum pili breves sunt, nec 
densitudine horrentes: caesiis ocellis, cunctis stellis lucidioribus: subnigris palpebris, quarum 
[pili] non prolixi, sed decenti ratione compositi sunt. Naso perpendiculariter a superciliorum 
intercapedine ducto, mediocri magnitudine. Ore ad parvitatem verso semper dulce quoddam, 
subridente, cuius crassiuscula labella mellea ac corallina sunt, dentes quoque parvi perpoliti, 
eburnei ac decenter contexti, anhelitu qui ex eo exhalat admirabilem odoris suavitatem 
redolente: mento convalle quadam admodum intersecto; maxillis niveo roseoque colore 
affectis: facie universa, ad rotunditatem tendente, virilem vultum refert, recto ac procero collo 
albo atque perpleno, inter humeros illustri quadam ratione collocato, etc. 
 
2.   
De uiterlijke schoonheid van een vrouw [Giovanna], wordt door Agostino Nifo aldus 
beschreven in deel I van Schoonheid en liefde. 
Zij was van middelmatige lengte, rechtop en gratieus, haar ledematen in een 
bewonderenswaardige verhouding gevormd, en haar gestalte: niet dik, niet mager, maar mals, 
haar kleur: niet bleek maar zwemend naar rood en blank; lange blonde haren, kleine ronde 
oortjes, passend bij haar gezicht, halfronde wenkbrauwen, wat grauw van kleur, met korte 
haartjes die niet afschrikken doordat ze te borstelig zijn; blauwgrijze ogen, stralender dan de 
sterren; donkere wimpers, met haartjes die niet te lang zijn maar een fatsoenlijke verhouding 
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hebben. Een rechte neus, die tussen de onderbreking van de wenkbrauwen begint, van 
middelmatige lengte; een mond die naar klein neigt en altijd iets liefs heeft en glimlacht, een 
beetje gevulde lippen die honingzoet en koraalrood zijn, kleine blinkende tandjes, ivorig en 
regelmatig; haar adem waaruit een heerlijke zoete geur opstijgt; een kin met een kuiltje in het 
midden; wangen met de kleur van sneeuw en rozen, heel het gelaat neigt tot het ronde en geeft 
een nieuwe vorm aan het mannelijke gezicht; haar rechte en lange hals, wit en vol, op een 
prachtige manier geplaatst tussen de schouders. 
 
4. 
Die äußerliche Schönheit einer Frau [Giovanna], von Agostino Nifo beschrieben in Schönheit 
und Liebe. 
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fol. 19r  
 

 
1.  
Coniugis elatum iusto damnaverat ore 
Fastum, resque suas rex ferat inde iubet. 
Eligit at capta puram de gente puellam, 
Una salus victis ipsa puella fuit. A.B. 1593. 
 
2.  
De koning had de trotse hoogmoed van zijn echtgenote met een rechtvaardig gezicht 
afgekeurd, en beval toen dat ze haar dingen zou meenemen. 
Maar uit het gevangen genomen volk koos zij een onschuldig meisje, 
en de enige redding voor de overwonnenen was juist dat meisje. A.B. 1593. 
 
3.  
Verbleekte tekening van Perseus en Andromeda?  
Vgl. Vergilius, Aeneis, 2, 354: Una salus victis nullam sperare salutem. 

4.  
Verbleichte Zeichnung: Perseus und Andromeda(?). 
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fol. 19v 
 

 
1.  
Hoc habitu utuntur servae urbis Alger, Caroli V, imperatoris, funesta expeditione notissimae. 
Est autem ipsa urbs Africae vetustissima Maurorum sedes, olim aliis nominibus appellata, 
nempe Mezgana, Jol tempore Juba, regis. Sed postquam Romanis tota debellata est Africa, et 
in provinciam redacta, in honorem Julii Caesaris, Julia Caesarea fuit appellata. Sed ut ad 
servas revertar, nudae incedunt, praeterquam, quod pudenda velamento quodam varii coloris 
ex cotone facto, tegant, ornant etiam se torquibus ex aere factis, quemadmodum figura 
demonstrat. 
 
Africa dat fuscas torrenti sole puellas, 
Et nudas radiis pingit Apollo suis. 
 A.B. 
 
2.  
Deze kleding dragen de slavinnen van de stad Algiers, die wel het bekendst is door de 
rampzalige expeditie van Karel V [1541]. Maar deze stad is de oudste vestigingsplaats van de 
Moren in Afrika, die vroeger andere namen had, namelijk Mezgana, Jol in de tijd van koning 
Juba. Maar nadat de Romeinen heel Africa onderworpen hadden, werd het een provincie die 
Julia Caesarea heette, ter ere van Julius Caesar. Maar om naar de slavinnen terug te keren, zij 
lopen naakt, behalve dat ze de schaamstreek bedekken met een katoenen doekje in 
verschillende kleuren. Als versiering dragen ze verder koperen kettingen, zoals de tekening 
laat zien. 
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Afrika heeft meisjes, die zwart zijn door de brandende zon, 
en Apollo geeft die naakte meisjes een kleurtje met zijn stralen. 
 A.B. 
 
3.  
Tekst bij 20r. 
 
4.  
Text zu 20r. 
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20r 
 

 
3.  
Exotische klederdracht, Afrikaanse slavin,1584, AB. 
 
4.  
Trachtenbild. 
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fol. 20v 
 

 
1.  
Eiusmodi habitu in publicum prodeunt Turcarum faeminae, quamvis rarissime exeant, nempe 
vel ad templum, semel in septimana, vel ad balnea, quibus studiosissime utuntur, cum propter 
corporis puritatem tum propter exeundi libertatem, et Mahometi legem. Velant vero faciem ob 
zelotypiam maritorum, qui diligenti admodum custudia eas observant. 
 
Uxor zelotypum cum metuit virum 
Operta facie tegmine, Turcica, 
Aedes ingreditur, templaque visitat; 
Et multo celebres marmore balneas. 
 A.B. 
 
2.  
In deze kleding lopen Turkse vrouwen op straat, hoewel ze zelden buiten komen, namelijk 
ofwel naar de moskee, eenmaal in de week, of naar een badhuis, dat ze graag bezoeken, zowel 
voor de lichaamsverzorging als voor de bewegingsvrijheid, en ook vanwege de wetten van 
Mohammed. Maar ze sluieren hun gezicht wegens de jaloezie van hun mannen, die hen steeds 
waakzaam in de gaten houden. 
 
De Turkse vrouw die haar jaloerse man vreest, 
bedekt haar gezicht met een sluier, als ze 
een huis binnengaat of de moskee bezoekt, 
of een prachtig marmeren badhuis. 
 A.B. 
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3.  
Tekst bij 21r. 
 
4.  
Text zu 21r. 
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fol. 21r 
 

 
3. exotische klederdracht, gesluierde Turkse vrouw, AB. 
 
4. Trachtenbild, verschleierte Türkische Frau, AB. 
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fol. 21v 
 

 
1.  
Haec est forma et habitus faeminae nobilis urbis Perae; Quae est colonia Genuensium, brachio 
tamen maris a Constantinopoli seiuncta. Puellae huius urbis pretiosissimis ornantur vestibus, 
ita ut nulla sit, licet simplicis vel mediocris civis filia, quae non holoferico vel saltem bisso 
vestita est. Quapropter valde addictae sunt libidini, ita ut siquando sumptus non suppetunt, vel 
maritum non satis divitem nactae fuerint, se aliis atque aliis prostituunt. Maiores vero natu 
mulieres, quamvis adhuc sumptuosae vestiantur, tamen paulo decentior et gravior earum est 
ornatus, quemadmodum praesenti hac imagine videre est. Hoc etiam est differentia inter 
nuptas et viduas, quod nuptae candido capitis pallio, viduae vero flavo utantur. 
 
2.  
Dit is de gestalte en de kleding van een adellijke vrouw in de stad Pera, een kolonie van 
Genua, slechts door een zeearm van Constantinopel gescheiden. De meisjes in deze stad gaan 
in de kostbaarste kleren gekleed, zodat alleen een dochter van een eenvoudige of 
middenklasse burger niet in zijde of fluweel loopt. Daarom zijn ze aan luxe verslaafd, en als 
ze de kosten niet kunnen opbrengen, of geen echtgenoot hebben gevonden die rijk genoeg is, 
prostitueren ze zich voor jan en alleman. Vrouwen van een hogere stand, ook al gaan ze eerst 
kostbaar gekleed, kiezen later toch voor een wat gepaster en serieuzer opsmuk, zoals op deze 
tekening te zien is. Er is ook verschil tussen getrouwde vrouwen en weduwen, want de 
getrouwde hebben een witte hoofddoek, de weduwen een gele. 
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3.  
tekst bij 22r.  
Pera is een andere naam voor Galata, dat aan de overzijde van de Gouden Hoorn ligt, en van 
1273-1453 een kolonie van Genua was. 
 
4.  
Text zu fol. 22r. 
Pera, in Istanbul, ist ein anderer Name für Galata, das jenseits des Goldenen Horns liegt und 
von 1273-1453 eine Kolonie von Genua war. 
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fol. 22r 
 

 
3.  
Exotische klederdracht, jonge vrouw in Galata met loshangende gele hoofddoek, A.B. 
 
4.  
Trachtenbild, junge Frau in Galata mit gelbem Kopftuch, A.B. 
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fol. 22v 
 

 
1.  
Haec figura repraesentat vestitum et habitum puellarum Judaicarum, Adrianopolim antiquam 
Thraciae urbem inhabitantium, quae valde sumptuoso vestiuntur et ornantur. Magnas nempe 
ibi opes ex usura (quem multis aliis in locis Europae, ubi dispersi sunt) Judei colligunt. 
 
Errantes populi Judae de gente relicti, 
solum sibi omne patriam 
Fecerunt. Sed cum se mundi sceptra tenere  
Facile putant. Sunt gentium, 
Cunctarum effecti servi, per tempora cuncta; 
Studiumque meruit partinax.  
 A.B. 
 
2.  
Deze afbeelding laat de kleding en het uiterlijk van Joodse meisjes zien, die in het oude 
Adrianopolis in Thracië wonen, het zijn zeer kostbare kleding en sieraden. De Joden 
verdienen namelijk veel geld met de woekerhandel, zoals ook in andere plaatsen in Europa, 
waar ze zich verspreid hebben. 
 
De zwervende volkeren, die afstammen van de stam van Juda,  
hebben elk stukje grond tot hun vaderland gemaakt. 
Maar terwijl ze makkelijk denken dat zij 
de scepters van de wereld vasthouden, 
Zijn zij de dienstknechten van alle volkeren geworden, door alle eeuwen. 
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Dit heeft aanhoudende aandacht verdiend. 
A.B. 
 

3.  
Tekst bij 23r.  
Adrianopolis heet nu Edirne, ten W. van Istanbul, bij de Griekse grens.  
Het gedicht, met als titel ‘De Judeis’ staat ook in Buchelius’s Farrago (UBU hs. 836, fol. 
36v). 
 
4.  
Text zu 23r.  
Adrianopolis heißt nun Edirne, liegt westlich von Istanbul.  



162 
 

 
fol. 23r 
 

 
3.  
Exotische klederdracht, jonge vrouw in roze jurk, A.B. 
 
4.  
Trachtenbild, junge Frau in rosarotem Kleid, A.B. 



163 
 

fol. 23v 
 

 
1.  
Habitus modernus faeminarum Macedonicarum. Fuit autem Macedonia satis vulgata 
monarchia Alexandri Magni, Macedoniae regis, qui brevi tempore et pauco raroque milite 
totum pene terrarum orbem suo subiecti imperio, ut ex eius gestis satis superque patet. Nunc 
vero de tanto nomine et regno tam celebrato, nil praeterque inanis restat memoria, quippe 
quemadmodum omnis Graecia, Turcarum famulatur tyranno. 
 
Pellaeum profer rursum, Macedonia, regem 
Qui solvat tristi libera colla iugo. 
Heu, subserunt domini, fregerunt vincula servi 
Sic sors, more suo, dat, rapit, haud medium est.  
 A.B. 
 
2.  
Hedendaagse kleding van Macedonische vrouwen. Macedonië was zoals bekend de 
monarchie van Alexander de Grote, koning van Macedonië, die in korte tijd en met een klein 
maar voortreffelijk leger bijna de hele wereld aan zijn heerschappij onderworpen heeft, zoals 
overduidelijk blijkt uit zijn daden. Tegenwoordig is er van die grote naam en dat beroemde 
rijk niets overgebleven behalve een vage herinnering, zoals trouwens heel Griekenland 
onderworpen is aan de Turkse heerschappij. 
 
O Macedonië, breng weer een koning voort als die van Pella (Alexander),  
Die hun nek kan ontdoen van het trieste juk. 
Ach, de heren zullen het onderspit delven, de slaven zullen hun boeien verbreken,  
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Zo is het lot, zoals altijd geeft en neemt het, en er is niets tussenin. 
 A.B. 
 
3.  
Tekst bij 24r. 
 
4.  
Tekst bij 24r. 
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fol. 24r 
 

 
3.  
Exotische klederdracht, vrouw met hoog hoofddeksel, en een brood in haar handen, A.B. 
 
4.  
Trachtenbild, Frau mit hoher Kopfbedeckung, A.B. 
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fol. 24v 
 

 
1.  
Tartarus ignota quondam tellure iacebat, 
Et durus steriles Turca colebat agros: 
Barbara gens, hominum nunquam satiata cruore, 
Conveniens caelo, conveniensque solo. 
Haec iam de nostris splendet vestita trophaeis, 
Possidet et quicquid Graetia culta tulit. 
Barbara nunc uxor, gemmisque auroque superba, 
Nostras ingrato pectore versat opes. 
Ite duces patriae, Geticos turbate Tyrannos. 
Haec spolia, has spersas quaerite relliquias. 

A.Buchelius, Batavus. 
 
2.  
De Tartarus lag ooit op onbekend terrein, 
en de ruwe Turk bewerkte onvruchtbare akkers, 
dat barbaarse volk, nooit verzadigd van mensenbloed, 
in overeenstemming met hemel en aarde. 
Kijk haar pronken, gekleed in onze trofeeën, 
Zij bezit ook alles wat het beschaafde Griekenland droeg. 
Een barbaarse vrouw, trots op haar juwelen en haar goud, 
keert onze rijkdom om, en ze is nog ondankbaar ook. 
Ga erop af, leiders van ons land, breng ze in verwarring, die  
Thracische tirannen, haal de buit terug en ook de verspreide resten. 

Arnold van Buchell, Nederlander 
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3.  
Het gedicht, met als titel ‘De Turcis’ staat ook in Buchelius’ Farrago (UBU hs. 836, fol. 38r). 
 
4.  
Aufruf, die Türken zu bekämpfen. 
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fol. 29v-30r 
 

 
Ovidius, Pyramus et Thisbe 
 
 Ovidius, Metamorphoses IIII. 
Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter, 
Altera, quas Oriens habuit praelata puellis, 
Contiguas habuere domos, ubi dicitur altam 
Coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem 
Notitiam primosque gradus vicinia fecit: 
Tempore crevit amor; taedae quoque iure coissent: 
Sed vetuere patres, nutu signisque loquuntur. 
Quoque magis tegitur, tanto magis aestuat ignis. 
 
Fissus erat tenui rima, quam duxerat olim, 
Cum fieret paries domui communis utrique. 
Id vitium nulli per secula longa notatum 
(Quid non sentit amor) primum vidistis amantes, 
Et vocis fecistis iter, tutaeque per illud 
Murmure blanditiae minimo transire solebant. 
‘Invide’, dicebant, ‘paries quid amantibus obstas? 
Quantum erat, ut sineres toto nos corpore iungi 
Aut, hoc si nimium est, vel ad oscula danda pateres.’ 
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Talia diversa nequicquam sede locuti 
Sub noctem dixere ‘vale’ partique dedere 
Oscula quisque suae non pervenientia contra. 
Postera nocturnos Aurora removerat ignes, 
Ad solitum coiere locum, tum murmure parvo 
Multa prius questi statuunt, de nocte silenti 
Fallere custodes foribusque excedere tentent. 
 
Cumque domo exierint urbis quoque tecta relinquant, 
Neve sit errandum lato spatiantibus arvo. 
Conveniant ad busta Nini, lateantque sub umbra 
Arboris; arbor erat niveis uberrima pomis 
Ardua morus ibi gelido contermina fonti. 
 
Pacta placent. Tum per tenebras percallida Thisbe 
Egreditur fallitque suos adopertaque vultum 
Pervenit ad tumulum dictaque sub arbore sedit. 
Audacem faciebat amor, venit ecce recenti 
Caede leaena boum spumantes oblita rictus 
Depositura sitim vicini fontis in unda. 
 
Quam procul ad lunae radios Babilonia Thisbe 
Vidit et obscurum timido pede fugit in antrum, 
Dumque fugit, tergo velamina lapsa relinquit. 
Ut lea saeva sitim multa compescuit unda 
Ore cruentato tenues laniavit amictus. 
 
Serius egressus vestigia vidit in alto 
Pulvere certa ferae; totoque expassuit ore 
Pyramus, ut vero vestem quoque sanguine tinctam 
Repperit, ‘Una duos’ inquit ‘nox perdet amantes, 
E quibus illa fuit longa dignissima vita; 
Nostra nocens anima est. Ego te, miseranda, peremi, 
In loca plena metus, qui iussi nocte venires, 
Nec prior huc veni.’ Miserae velamina Thisbes 
Tollit et ad pactae secum fert arboris umbram. 
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fol. 30r 
 

 
Utque dedit notae lacrumas, dedit oscula vesti, 
‘Accipe nunc’, inquit, ‘nostri quoque sanguinis haustus!’ 
Quoque erat accinctus, demisit in ilia ferrum. 
Et iacuit resupinus humo. Cruar emicat alte: 
Arborei fetus aspergine caedis in atram 
Vertuntur faciem madefactaque sanguine radix 
Purpureo tingit pendentia mora colore. 
 
Ecce metu nondum posito, ne fallat amantem, 
Illa redit invenemque oculis animoque requirit, 
Utque locum et visam cognoscit in arbore formam, 
Et dubitat. Tremebunda videt pulsare cruentum 
Membra solum retroque pedem perterrita flexit. 
Sed postquam remorata suos cognovit amores 
Percutit indignos claro plangore lacertos, 
Et laniata comas amplexaque corpus amantis 
Vulnera supplevit lacrumis fletumque cruori 
Miscuit.  
 
‘Heu’, dixit, ‘quis te mihi casus ademit? 
Pyrame, responde, tua te carissima Thisbe 
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Nominat, exaudi vultusque attolle iacentes!’  
Ad nomen Thisbes oculos in morte gravatos 
Pyramus erexit visaque recondidit illa. 
Quae postquam vestemque suam cognovit et ense 
Vidit ebur vacuum, ‘Tua te manus’, inquit, ‘amorque 
Perdidit, infelix. Est et mihi fortis in unum.’ 
 
Haec manus, est et amor: dabit hic in vulnera vires. 
Persequar extinctum letique miserrima dicar 
Causa comesque tui: quique a me morte revelli 
Heu sola poteras, poteris nec morte revelli. 
His tamen amborum verbis estote rogati, 
O multum miserique meus illiusque parentes, 
Ut, quos certus amor, quos hora novissima iunxit, 
Componi tumulo non invideatis eodem. 
 Finis 
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fol. 29v 
Ovidius, Metamorphoses IIII. 
Pyramus en Thisbe, de één de schoonste der jongelingen, de ander een meisje, uitverkoren 
boven hen die in het Oosten leefden, bewoonden aangrenzende huizen, waar men zegt dat 
Semiramis haar hoge stad heeft omgeven met muren van baksteen. Het feit dat ze buren 
waren, zorgde voor de kennismaking en de eerste stappen, en met de tijd groeide de liefde. 
Ook zouden zij een wettig huwelijk zijn aangegaan, maar hun vaders verboden dat. Maar dat 
konden ze niet verbieden: in gelijke mate stonden beiden in vuur en vlam nadat hun harten 
bevangen waren. Niemand wist ervan, zij spraken in wenken en gebaren, en hoe meer het 
liefdesvuur bedekt werd, des te meer gloeide het, omdat het toegedekt was.  
 
De gemeenschappelijke muur van beide huizen had een smalle scheur, die hij vroeger had 
opgelopen, toen hij gebouwd werd. Dit gebrek, dat gedurende lange eeuwen door niemand 
was opgemerkt, hebben jullie, minnaars, als eerste gezien (wat bemerkt de liefde niet?) en 
jullie hebben er een weg voor de stem van gemaakt, en hierlangs plachten lieve woordjes 
veilig over te steken met een heel zacht gefluister. Dikwijls wanneer zij er samen waren gaan 
staan, Pyramus aan de ene, Thisbe aan de andere kant, en het zuchten van de mond om 
beurten opgevangen was, zeiden zij:'Afgunstige muur, waarom sta jij ons, geliefden, in de 
weg? Wat zou het een kleine moeite zijn dat jij zou toestaan dat wij met ons hele lichaam 
verbonden werden of, wanneer dat teveel is, jij zou openstaan voor het geven van kussen!’  
 
Wanneer zij dergelijke dingen vanaf hun verschillende plek tevergeefs gezegd hadden, zeiden 
zij elkaar gedag bij het vallen van de nacht, en allebei gaven zij aan hun eigen kant kussen die 
de overkant niet zouden bereiken. De volgende dageraad had de nachtelijke sterren verwijderd 
en de zon had met zijn stralen het bedauwde gras gedroogd. Zij kwamen naar hun vaste plek. 
Nadat zij eerst met zacht gefluister veel geklaagd hadden, besloten zij om te proberen bij 
nachtelijke stilte de huisbewakers te misleiden en door de deur naar buiten te gaan.  
 
En toen ze dan het huis verlaten hadden, lieten ze ook de huizen van de stad achter zich. En 
om te voorkomen dat zu zouden verdwalen in het weidse veld, spraken zij af om samen te 
komen bij het graf van Ninus en zich te verbergen in de schaduw van een boom.  Er stond 
daar een boom, die vol hing met witte vruchten - het was een hoge moerbeiboom - vlak naast 
een bron met koel water.  
 
Zo gezegd zo gedaan. Na in de duisternis de deur te hebben geopend sloop de slimme Thisbe 
naar buiten, om haar familie niets te laten merken, en met een sluier voor het gezicht kwam zij 
bij het graf en ging zitten onder de afgesproken boom. Haar liefde maakte haar moedig. Maar 
kijk! Daar kwam een leeuwin aan, de muil besmeurd als gevolg van de runderen die ze kort 
tevoren doodgebeten had. Ze wilde haar dorst lessen in het water van de nabijgelegen bron.  
 
De Babylonische Thisbe zag haar van verre in het licht van de maan aankomen, en vluchtte 
angstig in een donkere grot. Maar tijdens de vlucht liet zij de sluier, die van haar rug gegleden 
was, achter. Toen de woeste leeuwin haar dorst met veel water gelest had, verscheurde zij, 
terwijl ze terugkeerde naar het bos, met haar bebloede bek de dunne sluier. 
  
Pyramus, die wat later van huis was gegaan, zag in het hoge stof de duidelijke sporen van een 
wild dier en werd bleek over zijn hele gezicht. Maar zodra hij ook het met bloed besmeurde 
kleed vond, zei hij: ‘Eén nacht zal ons beiden, geliefden, te gronde richten. Van ons was zij 
het meest een lang leven waard, maar mijn ziel is schuldig. Ik heb jou gedood, 
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beklagenswaardige, ik die gezegd heb dat jij vannacht op een gevaarlijke plek zou komen, en 
ik ben niet als eerste hierheen gekomen.’ Hij pakte de sluier van de ongelukkige Thisbe op, en 
nam die mee naar de schaduw van de afgesproken boom.  
 
fol. 30r 
En terwijl hij huilde en het bekende kledingstuk kuste, zei hij: ‘Slurp nu ook mijn bloed op!’ 
En het zwaard, waarmee hij omgord was, stootte hij in zijn buik, en viel achterover op de 
grond. Het bloed spatte hoog op, en maakte de boomvruchten donker en kleurde ook de 
wortels van de hangende moerbeien purperrood.  
 
Maar zie! Zij keerde, hoewel haar angst verdwenen was, terug om haar minnaar niet mis te 
lopen, en ze zocht de jongeman met haar ogen en haar hart. Weliswaar herkende ze de plaats 
en de vorm van de boom die ze zag, maar toch aarzelde ze. Trillende zag ze ledematen op de 
bebloede grond liggen, en doodsbang deed ze een stap terug. Maar toen zij stil was blijven 
staan herkende ze haar geliefde, en sloeg ze zich op haar onwaardige armen, ze rukte haar 
haren uit en omarmde het dierbare lichaam, vulde de wonden met tranen en mengde haar 
tranen met zijn bloed.  
 
‘Helaas, welk lot heeft jou aan mij ontrukt? Pyramus, geef antwoord! Jouw innig geliefde 
Thisbe roept je naam! Luister en hef je gelaat dat hier ligt op!’ Bij de naam van Thisbe sloeg 
Pyramus halfdood zijn zwaar geworden ogen op, en na haar gezien te hebben liet hij ze weer 
zakken. Nadat zij haar kledingstuk had gezien en de ivoren schede zonder zwaard, zei ze: 
‘Jouw hand en jouw liefde hebben je dood veroorzaakt, ongelukkige.  
 
Ook ik heb een sterke hand voor dit ene doel. Ook ik heb liefde; deze hand zal kracht hebben 
voor de doodsteek. Ik zal de dode volgen en ik zal de rampzalige oorzaak van de dood en 
jouw metgezel genoemd worden. Ach, jij kon mij alleen door de dood ontrukt worden, maar 
toch zult jij mij niet door de dood ontrukt kunnen worden. Ongelukkige ouders van mij en van 
hem, ik vraag uit naam van ons beiden, dat jullie het ons, die door een trouwe liefde en het 
laatste uur met elkaar verbonden zijn, niet misgunnen dat wij bijgezet worden in hetzelfde 
graf.’ 
 Einde 
 
 
3.  
Door Buchelius zelf geschreven. 
 
4.  
Zitat aus Ovids Metamorphosen, von der Hand von Buchelius. 
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fol. 30v 
 

 
1.  
À faire service je me consume. 
 
Così di ben amar porto tormento. [Petrarca] 
 
Comme le papillon met sa vie en peril,  
Pour voir la clairté d’une chandelle, 
Ainsi doibt faire tout cœur gentill,  
Pour l’amour d’une damoiselle.  
 
En ut igneum facis coruscae lumen 
Insilit culex protervus, ac necat se.  
Haud secus suos amans misellus igneis 
Persequens, crucem invenit suumque funus. 
 
Brief je resemble au papillon, 
Qui fait de tours un million, 
Pour se bruller a sa chandelle. 
D’un seul poinct je suis different, 
C’est qu’il brusle un coup seulement, 
Et je vis en mort éternelle. 
 A.B. 
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2.  
Door een dienst te bewijzen, verteer ik mezelf. 
 
Door vurig te beminnen word ik gekweld. 
 
Zoals een mot zijn leven in gevaar brengt, 
Om de helderheid van het kaarslicht te zien, 
Zo moet elk hoofs hart doen 
Uit liefde voor een jongedame. 
 
En zoals in het flikkerende licht van een brandende fakkel 
Een overmoedige mug vliegt en het leven laat, 
Zo volgt een ongelukkige minnaar zijn liefdesvuur, 
En vindt zijn verderf en zijn ondergang. 
 
Kortom, ik lijk op een vlinder 
Die duizend rondjes draait 
Om zich te branden aan zijn kaart. 
Op één punt ben ik ander, 
Hij verbrandt in een oogwenk, 
Terwijl ik levenslang krijg. 
 A.B. 
 
3.  
‘Et ut igneum…’, embleem van een mot die in een kaarsvlam verbrandt, als waarschuwing 
voor het liefdesvuur. Tekst en tekening naar het embleem nr. 49 in Junius, Emblemata, 
Antwerpen, 1565, met dezelfde versregel van Petrarca als motto (met dank aan Ad 
Leerintveld). 
 
4.  
Emblem der Motte, die in der Kerzenflamme verbrennt.  
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fol. 31r 
 

 
1.  
Croceteur de Paris.  
(Fagot sec. Courtrez). 
 
Villagoise du pais de France: 
Je file, nany nenni non, 
Je file, Margot, je file, 
Quand je lève le cotillon. 
 
lab 
A.B.B. fecit 
In sudore vultus tui vesceris pane tuo, donec revertaris in terram, de qua sumptus es.  
Genesis, cap. III. 
 
2.  
Sjouwer uit Parijs 
(Droog brandhout. Courtrez). 
 
Dorpsmeisje uit Frankrijk: 
Ik loop te spinnen, nany nenni non, 
Ik loop te spinnen, Margot, 
Als ik mijn rok optil. 
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Getekend door A.B., Nederlander.  
Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen. 
Genesis 3, 19. 
 
3.  
Klederdrachtafbeeldingen met sjouwer en dorpsmeisje met een spintol. 
Rechts: lab(or?). 
 
4.  
Trachtenbilder mit einem französischen Lastträger und einem Dorfmädchen mit Spinnrocken. 
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fol. 38r 
 

 
1.  
Ulpianus: Satius est impunitum relinquere facinus nocentis, quam innocentem condemnare. L. 
Absentem, d. de poenis. 
Est enim boni viri haec duo tenere in amicitia, primum, ne quid fictum sit, neve simulatum. 
Aperte enim vel odisse, magis ingenuum est, quam fronte occultare sententiam. Deinde non 
solum ab aliquo oblatas criminationes depellere, sed ne ipsum quidem esse suspiciosum. 
Mijn Christe, verclaert mij met der claerheyt des eewighen lichte, voert uut de wooninge 
mijnder herte alle duysternisse, etc. 
 
2.  
Ulpianus: Het is beter om een misdaad onbestraft te laten, dan een onschuldige te 
veroordelen. 
L. Absentem, d. de poenis. 
Een goed mens moet zich aan twee dingen houden in de vriendschap, ten eerste dat er niets 
verzonnen of gesimuleerd wordt. Openlijk te haten is immers oprechter, dan je gevoel te 
verbergen achter je gezichtsuitdrukking. Ten tweede moet je niet alleen beschuldigingen die 
tegen iemand gericht zijn, afwijzen, maar moet je zelf ook niet achterdochtig te zijn. 
O Christus, verlicht mij met de helderheid van het eeuwige licht, en verdrijf uit de woning van 
mijn hart alle duisternis, enz. 
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3.  
Voorbeelden van drie schriftsoorten, ingeplakt. 
 
4.  
Drei Schriftmuster, eingeklebt. 
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fol. 38v 
 

 
1.  
Hac forma eximiae spectantur in urbe puellae 
Quam Scarpae nitidis alluit unda vadis, 
 Nomine quam Franco veteres dixere Duacum, 
Quam colit Aoniis cognita turba Deis. 
Forma decens, blandi mores, vaga lumina, laesae 
Rara pudicitiae sed rea facta suae. 
 A.B. 
 
2.  
In deze stad zie je mooie meisjes 
En de Scarpe stroomt hierdoor, met glinsterende golven, 
De Romeinen noemden de stad bij de Frankische naam Duacum [Douai], 
Er wonen mensen die de Muzen in ere houden. 
Keurig uiterlijk, innemend gedrag, rondkijkende blikken, 
Zelden met gekwetste zedigheid, maar er wel van beschuldigd.  
 A.B. 
 
3.  
Lofdicht op de meisjes van Douai. 
 
4.  
Lobgedicht auf die Mädchen von Douai. 



181 
 

 
fol. 39r 
 

 
3.  
Kostuumafbeelding, naar Vico 1558, fol. 12.   
 
4.  
Trachtenbild, nach Vico 1558, fol. 12. 
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fol. 40r 
 

 
1.  
Amour est né d’un dur rocher, 
Non de dame Vénus, 
Dès qu’il vient mon cœur approcher, 
Torments me sont venuz. 
Qui en les lacqz est arresté, 
Est faict esclave et perd la liberté. 
 
Ny l’ombrage des arbrisseaux, 
Ny les doulces chansons, 
Que chantent sur les bordz des eaux 
Quiottes et pinchons, 
Ne peuvent flatter ma langueur, 
Ny alléger ma cruelle douleur. 
 
Rechts, van boven naar beneden: 
Per non manifestar il mio dolore, 
Tal volta rido che mi crepa il core. 
 A.v.B. 
 
2.  
De liefde is geboren uit een harde rots, 
En niet uit vrouwe Venus, 
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Zodra ik verliefd werd, 
Kwamen de kwellingen ook. 
Wie in het net gevangen zit, 
Wordt een slaaf en is zijn vrijheid kwijt. 
 
Noch de schaduw van de struiken, 
Noch de aardige liedjes 
Die ‘quillottes’ en vinken zingen 
Langs de waterkant,  
Kunnen mijn lusteloosheid verdrijven, 
En mijn bittere pijn verzachten. 
 
Rechts, van boven naar beneden: 
Om mijn verdriet niet te uiten, 
Lach ik nog eens zo, dat mijn hart breekt. 
 A.v.B. 
 
3.  
Frans gedicht, gevolgd door Italiaans distichon (abus. ‘Por’‚ en ‘ride’ i.p.v. ‘Per’  en ‘rido’). 
 
4.  
Französisches Gedicht und Italienisches Distichon. 
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fol. 40v-41v 
 

 
1. 
Ma toutte belle que dis tu? 
Prendras tu du plaisir, 
Si d’aspre tristesse abbattie, 
La mort me vient saisir? 
Si tu fais mourir tes amys, 
Que pourras tu faire a tes ennemis? 
 
Chanter ne pourrois nullement 
Ny descripre en mes vers 
La peine, douleur et torment 
Que j’ay pour tes ieulx verds 
Non quand j’aurois la claire voix 
Du rossignol quy se complainct au bois. 
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fol. 41r 
 

 
Quand l’aurore esveille le jour 
Je compte mes malheurs 
Et quand la nuict faict son retour 
Je me consume en pleurs 
Les bois, montaignes et forest 
Sont les tesmoings de mes tristes regrets. 
 
Tant plus que me vois l’armoyer 
Te descourant mon mal 
Et plus m’efforce de prier 
Tu le recognois mal. 
Tu te monstres a ton amant 
D’un cœur plus dur, que n’est le diamant. 
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fol. 41v 
 

 
Mais si tu n’as de moy pitié 
Bien tost me verras mort 
Lors défraudra nostre amityé 
Dont tu auras remord 
Tu plaindras ma grande loyauté 
Et blasmeras ta fière cruauté. 
 
Cruelle de te dire adieu 
Je vouldrois m’apprester 
Mais je sens l’amour au milieu 
De mon cœur s’arrester 
Je ne suis loing de mon trespas 
Pitié de moy encores n’as-tu pas. 
 Entre espoir et crainte 
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fol. 40v-41v 
2.  
Mijn mooie liefje, wat zeg je? 
Schep je er plezier in, 
Als ik, door bitter verdriet gekweld, 
Door de dood gehaald word? 
Als jij je vrienden laat sterven, 
Wat kun je dan je vijanden nog aandoen? 
 
Ik zou het verdriet, de pijn en de kwelling  
bij het zien van je groene ogen  
noch kunnen bezingen noch in mijn verzen beschrijven,  
zelfs niet als ik de heldere stem had  
van de nachtegaal die in het woud  
zijn klaaglijk lied zingt.  
 
fol. 41r 
Wanneer de dageraad de dag wekt  
tel ik mijn ellende  
en wanneer de nacht weer aanbreekt  
ben ik nat van de tranen,  
de bossen, bergen en het woud  
zijn getuige van mijn treurnis.  
 
Hoe meer je me ziet jammeren  
wanneer ik je van mijn verdriet vertel  
en hoe meer ik tracht je te smeken,  
je ziet het niet.  
je toont je aan je minnaar  
met een hart dat harder is dan diamant.  
 
fol. 41v 
Maar als je geen medelijden met me hebt  
dan zal ik spoedig voor jouw ogen sterven.  
Dan is het uit met onze vriendschap  
en daar zal jij spijt van hebben.  
Je zult mijn grote trouw beklagen  
en jezelf je trotse wreedheid verwijten.  
 
Wrede vrouw, ik sta op het punt  
om je vaarwel te zeggen, maar  
ik voel dat de liefde in mijn hart  
blijft bestaan.  
Ik ben niet ver van mijn dood  
en jij hebt nog geen medelijden met mij.  
 Tussen hoop en vrees. 
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fol. 53v 
 

 
1.  
Si ma fortune vouloit complaire à ma jeunesse, 
Jamais mon cœur ne vivroit en tristesse. 
 
Honneur, santé et longe vie, 
Bon cheval et belle amie, 
Cent escuz quand je voudray, 
Le paradis quand je mourray, 
Bon vin et bonne viande, 
Il est bien sot quy plus demande. 
 A.B.(?) 
 
2.  
Als Fortuna mijn jeugd terwille zou zijn, 
Zou mijn hart nooit meer verdrietig zijn. 
 
Eer, gezondheid en een lang leven, 
Een goed paard en een mooie vriendin, 
Honderd daalders als ik ze nodig heb, 
Naar de hemel als ik overlijd, 
Goede wijn en lekker vlees, 
Je bent eigenlijk gek als je meer wilt hebben. 
 A.B.
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fol. 54r 

 
1.  
Chanson sur la voix du psaume neufesme. 
 
Je sens au profund de mon coeur 
Le brandon de ce dieu vainquer 
Qui de son feu m’attise l’âme. 
Pour le consumer en sa flame. 
 
Encore n’est ce tout de ce feu 
Bien autrement il m’a déceu 
Il a par sa flesche dorée 
Touché mon âme jusques à l’entrée. 
etc. 
 
2.  
Lied op de wijs van psalm negen  
 
Ik voel in het diepst van mijn hart 
De fakkel van deze zegevierende god, 
Die met zijn vuur mijn ziel aansteekt, 
Om haar in zijn vlam te verteren. 
 
Nog is dit niet alles over dit vuur, 
Hij heeft mij ook op een andere manier misleid, 
Hij heeft met zijn gouden pijl 
Mijn ziel al diep geraakt.  etc. 
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fol. 54v 
 

 
3.  
Kostuumafbeelding, vrouw op de rug gezien, ingeplakt , naar Vico 1558, fol. 11.   
 
4.  
Trachtenbild, eine vom Rücken her gezeichnete Frau, eingeklebt, nach Vico 1558, fol. 11. 
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fol. 55r 
 

 
1.  
De itinere Germanico 
Salve adamata mihi iamnuper Gallia, salve 
Belgia grata diu; iam me Germania vinclis 
Invitum strictumque tenet. Suspiria saepe 
Ducimus heu frustra; tristi ast incumbere iuri 
Cogor, et elatis linguam consuescere verbis. 
Esse deos credo vel erunt haec carmina testes, 
Me dulci potuisse mora traducere vitam. 
Non tamen hic animus, mihi gloria maior et ardor 
Exagitat mentem; discendi hoc atque laboris 
Est tempus, non lusus, non hoc mollitiei. 
Vos eritis monumenta viae monumenta laboris 
Carmina, sed charos liber hic monstrabat amicos. 
A. Buchellius, 
Coloniae Agrippinae in Ubiis, anno christiano MDXXCVII, prid. kal. jul. 
 
2.  
Reis door Duitsland 
Vaarwel, mijn sinds kort geliefde Frankrijk, vaarwel 
Mijn sinds lang beminde Nederland, nu houdt Duitsland 
Mij ongewild en stevig vast. Ik zucht en steun,  
Maar tevergeefs; ik wordt gedwongen mij bij een triest recht 
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Neer te leggen, en mijn tong moet maar wennen aan verheven woorden. 
Ik geloof dat de goden getuigen zijn of zullen deze dichtregels het zijn, 
Dat ik na een aangenaam verblijf mijn leven heb kunnen leiden. 
Evenwel niet hier is mijn ziel, een grotere roem en vurigheid 
Drijft mijn geest. Het is nu tijd om iets te leren en te werken, 
Niet om te spelen, niet voor zwakheid. 
Mijn gedichten moeten blijk geven van leven en blijk van werk, 
Maar dit boek toonde mij mijn geliefde vrienden. 
Arnold van Buchell 
Keulen, 30 juni 1587.  
 
3.  
Begin van de tijdens zijn eerste reis naar Duitsland gemaakte verslag ‘De itinere 
Germanico…’  
4.  
Anfang der während seiner ersten Reise nach Deutschland gemachten Einträge: ‘De itinere 
Germanico…’  
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fol. 58v  
 

 
1.  
Non indoctum hoc Giuberti carmen, Macaronea, XVIII. 
 
Quale sub autumno borea redeunte pavescit 
Omne nemus, cernitque suas in littore frondes; 
Mox sub vere novo zephiris afflantibus ornat 
Porrectos coelo ramos humore virenti, 
Tale genus nostrum mortis sub lege novatur. 
Nascimur et nati morimur, sua quemque vorabit 
Iam praescripta dies. Miser est at quisquis et ossa 
Et vitam pariter gelido sub marmore claudit. 
Vivida falcigeram virtus domat unica divam. 
Dicite quemque mori nunquam qui vivere coepit, 
Nec vivit quicunque suas male computat horas. 
Sic virtus vitiumque docet cognoscere mortem.  
 
2.  
Een knap gedicht, dit vers van Giubertus, Macaronea nr. XVIII. 
 
Zoals in de herfst, wanneer de noordenwind weerkeert,  
Heel het bos siddert en zijn gebladerte op de oever ziet liggen, 
En zoals in de nieuwe lente, wanneer de zuidenwind waait, 
Het bos de omhoog gestrekte takken verfraait met  
Groenmakende sappen, 
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Zo wordt volgens dezelfde wet van de dood de mensheid vernieuwd. 
Wij worden geboren en daarna sterven we weer, iedereen gaat eraan 
Op de voorgeschreven dag. Het is treurig, en iedereen begraaft zijn botten 
En tegelijk zijn leven onder het koude marmer. 
Alleen de vurige deugd bedwingt de doodsgodin met de zeis, 
Zeg maar dat niemand ooit sterft die is beginnen te leven, 
En dat niemand leeft die zijn uren niet goed telt. 
Zo leert ons de deugd, en ook de ondeugd, de dood te kennen 
 
3.  
Vgl. Merlinus Cocaius, Opus macaronicum 1518 (online ed. Amsterdam 1771, dl. II, p. 101). 
Onduidelijk is wie Giubertus kan zijn. 
 
4.  
Vgl. Merlinus Cocaius, Opus macaronicum 1518.  
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fol. 60r 
 

 
1.  
Aligerum quicunque cupit cognoscere Amorem, 
Hunc videat: coecus est sine veste puer: 
Arma olli pharetra puerilis et mollia tela, 
Tela tamen magnis invidiosa Deis; 
Nempe facit caecos, caeco quos vulnerat ictu: 
Nempe facit pueros quos puer ille petit. 
Hunc cave contemnas cinctum puerilibus armis, 
Mille hominum domuit pectora, mille Deum. 
 A.B. 
 
2.  
Al wie de gevleugelde Amor wil leren kennen, 
Herkent hem zo, het is een blind jongetje zonder hemdje. 
Zijn wapens zijn een speelgoed pijlenkoker en zachte pijlen, 
Maar die pijlen, daar zijn de grote goden jaloers op, 
Want hij maakt blinden, die hij verwondt met een blind schot, 
Want hij maakt kinderen, waar hij, die jongen, op mikt. 
Pas op, onderschat hem niet, met zijn speelgoed wapentjes, 
Van duizend mensen heeft hij de harten gebroken, en van duizend goden ook. 
 
3.  
Gedicht van Buchelius over de liefde. 
 
4.  
Gedicht von Buchelius über die Liebe. 
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fol. 61r-61v 
 

 
1.  
Chanson 
 
On peult faindre par le ciseau, 
Ou par l’ouvrage du pinceau, 
Toutte visible chose; 
Mais d’amour le seul poignant traict. 
Vous peut figurer le pourtraict, 
De ma tristesse enclose. 
 
On peult, diffinir au compas 
De tout ce qu’on voit icy-bas 
La forme en ronde unie 
Mais on ne scauroit mesurer 
Le mal qui me faut endurer 
Mon amour infinie. 
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fol. 61v 

 
 
Au centre au tour duquel ce faict; 
Du monde le cercle parfaict, 
Touttes les lignes tendent: 
Et le divin de voz beaultez. 
Est le poict ou mes voluntez 
Esgallemet se rendent. 
 
L’esprit enfus en ce grand corps 
Vient par differente accords, 
Et les cieulx et la terre. 
Et voz grandes perfaictions 
Assemblent mes affections, 
Par une doulce guerre. 
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fol. 62r-65r 
 

 
1.  
Du chaut, d’humidité, 
Procède la fécundité, 
Des semences du monde: 
Et de ma violente ardeur 
Jointe a vostre lente froideur, 
N’est ma peine féconde. 
 
Le mal d’un corps intempéré 
Peut estre estainct ou modéré 
Par jus d’herbe ou racine: 
Mais du trop de mon amitié 
Ou la mort ou vostre pitié 
Sera ma médicine. 
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fol. 62v 
 

 
1. 
La gloire incite l’empereur, 
La richesse le laboureur, 
Le butin l’homme d’armes: 
Mais tout le gain que je reçoy 
De mien inviolable foy, 
Ce sont sospiers et larmes. 
 
Tout ce qu’on voit du mondain, 
Suivant du ciel le cours soudain, 
Se change d’heure en heure: 
Mais le désir ambitieux, 
Qui me tire auprès vos beaulx ieulx. 
Tousjours fermé demeure. 
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fol. 63r 
 

 
La pierre dont le seul toucher 
Guide l’éguille du nocher, 
Tousjours se tourne au Pôle: 
Et mon ceur, de voz ieulx touché, 
Ne peut estre si bien attaché 
Qu’auprez eulx il ne vole. 
 
Les rocxs, des flots marins batus, 
Ne sont par eux abbatus, 
Mais demeurent imployable: 
Et mon cœur plein de fermeté 
De mille peines tourmenté, 
M’est jamais variable. 
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fol. 63v 
 

 
La cire transformer se peut 
En tel image que l’on veut, 
Non pas la gemme dure; 
Qui plustost se laisse briser, 
Qu’en autre pourtraict deguiser 
Sa primière figure; 
 
Amour grava vostre beaulté 
Au plus fort de ma loyauté, 
De vous tant esprouvée; 
Et mon cœur si bien la reçoit, 
Qu’aultre beauté tant belle soit 
Ny peut estre engravée. 
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fol. 64r 
 

 
Tout ceur léger et incité 
Par les dons ou l’autorité; 
Que le vulgaire adore: 
Mais le mien qui vous est acquis, 
Par or ne peut estre conquis, 
Ni pour grandeur encore. 
 
Il ne faut muraille ny rampart, 
Pour garder qu’un aultre y a part, 
Car croyez asseurée, 
Que plus ferme et entière foy 
De loyal subject à son roy 
Ne fust onques jurée. 



203 
 

 
fol. 64v 
 

 
Quant à celle que je te doy, 
Croyez que vous estes de moy 
Encoire mieulx servie; 
Et que pour vostre honneur garder 
Je vouldroy le mien hasarder, 
Quy m’est plus cher que la vie. 
 
Si traictes si mal celuy 
Qui vous ait plus chère que luy; 
Que pourries vous pis faire 
À vostre cruel ennemy, 
Ou celuy quy soubs nom d’amy, 
Vous seroyt adversaire. 
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fol. 65r 
 

 
Toutefois si mon déplaisir 
Peult contenter vostre désir, 
Soyez moy pitoyable; 
Ou comme bon vous semblera, 
Jamais rien ne me desplaira 
Qui vous soit aggréable. 
 Finis. 
 
Gridando mercè, pietà non trovo. 
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fol. 61r-65r 
 
2.   
Lied 
Alles wat zichtbaar is  
Kun je vorm geven door de beitel 
Of door het werk van het penseel. 
Maar alleen de pijnlijke steek van de liefde 
Kan het portret voor u uitbeelden, 
Van mijn hier verwoorde treurnis. 
 
Je kan met het kompas vastleggen 
De vorm van alles wat men hier beneden ziet, 
In een cirkel verenigd, 
Maar je kunt niet meten 
De pijn die mijn oneindige liefde 
Mij laat doorstaan. 
 
fol. 61v 
Naar het midden waaromheen de perfecte kring  
van de wereld zich aftekent, 
Zijn alle lijnen gericht. 
En uw goddelijke schoonheid 
Is het punt waarop mijn verlangens 
Eveneens gericht zijn. 
 
De geest die in dit grote lichaam verborgen is, 
Komt uit verschillende akkoorden, 
En de hemelen en de aarde. 
En uw grote volmaaktheden 
Verzamelen al mijn genegenheden 
In een zoete oorlog. 
 
fol. 62r 
Uit de warmte en uit het vocht 
Komt de vruchtbaarheid voort 
Van de zaden van deze wereld: 
Maar mijn heftige passie, die 
Naast uw trage koelheid, maakt  
Dat mijn verdriet geen vrucht draagt. 
 
De koorts van een verhit lichaam 
Kan worden genezen of verzacht 
Door het sap van kruid of wortel, 
Maar tegen mijn al te grote vriendschap 
Zal of de dood of uw mededogen 
Een medicijn voor me zijn. 
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fol. 62v 
Roem is de drijfveer voor de keizer, 
Rijkdom voor de werkman, 
Buit voor de krijgsman: 
Maar de gehele winst die mij toevalt 
Door mijn onverbrekelijke trouw, 
Zijn zuchten en tranen. 
 
Alles wat er te zien is hier op aarde, 
Volgt de snelle loop van de hemel,  
Verandert van uur tot uur. 
Maar het al te grote verlangen 
Dat mij naar uw mooie ogen trekt, 
Blijft altijd gesloten. 
 
fol. 63r 
De steen die door hem slechts aan te raken 
De kompasnaald van de schipper leidt, 
Draait altijd naar de pool. 
En mijn hart, door uw ogen geraakt, 
Kan nooit zo goed vastgebonden zijn, 
Dat het niet naar u toevliegt. 
 
De rotsen, door de golven van de zee gebeukt, 
Worden nooit verbrijzeld, 
Maar blijven onbuigzaam. 
En ook mijn vastberaden hart, 
Door de duizend smarten gekweld, 
Blijft onveranderlijk. 
 
fol. 63v 
 Was kun je kneden 
In iedere gewenste vorm, 
Maar niet de harde edelsteen. 
Die kan eerder breken 
Dan dat zijn oorspronkelijk gezicht  
In een ander portret kan worden vermomd. 
 
De liefde heeft uw schoonheid gegrift   
Diep in mijn trouw, 
Door u zo zwaar op de proef gesteld. 
En mijn hart heeft haar zo volledig opgenomen, 
Dat een andere schoonheid, hoe mooi ook, 
Er niet in gegrift kan worden.  
 
fol. 64r 
Ieder hart, luchtig en overgehaald  
Door giften of door gezag, 
Dat door het gewone volk vereerd wordt. 
Maar het mijne, door u verworven, 
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Kan niet door goud worden veroverd, 
Noch door grootsheid. 

 
Muur noch wal heb ik nodig 
Om te verhoeden dat een ander er deel aan heeft. 
Want wees verzekerd 
Dat geen loyale onderdaan  
Ooit zo’n vaste en volledige trouw  
Aan zijn koning heeft beloofd. 
 
fol. 64v 
Wat de trouw betreft die ik je schuldig ben 
Geloof me, dat u door mij 
Nog beter gediend wordt, 
En dat ik, om uw eer te behoeden 
De mijne op het spel wil zetten 
Die mij liever is dan mijn leven. 
 
Als u hem die u meer liefheeft dan zichzelf 
Al  zo slecht behandelt,  
Wat zou u dan nog voor ergere dingen  
Uw wrede vijand kunnen aandoen. 
Of degene die zich uw vriend noemt, 
Uw tegenstander zou zijn. 
 
fol. 65r 
Als echter mijn ellende 
Uw wensen tevreden kan stellen, 
Heb medelijden met mij; 
Of wat u goed dunkt, 
Nooit zal mij iets mishagen   
Dat u aangenaam is. 
 Einde  
 
Ik riep om hulp. Maar ik kreeg geen medelijden. 
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fol. 65v 
 

 
1.  
Pyramus incumbens ferro et Germanica Thisbe, 
Candida purpureo sanguine mora notant. 
Fabula significat varios in amore dolores, 
Flebile quos tandem terminat exitium. 
Candida virginitas mori candore notatur, 
Quae corrupta atram vertitur in saniem. 
 A.B. 
 
2.  
Pyramus die zich in zijn zwaard liet vallen en Germanica Thisbe, 
Symboliseren de witte moerbeien door het rode bloed, 
Het verhaal beduidt de verschillende soorten verdriet in de liefde, 
Die tenslotte beëindigd worden door de treurige afloop. 
De blanke maagdelijkheid wordt aangeduid door de kleur van de moerbei, 
En al ze besmeurd wordt, verandert ze in zwart sap. 
 A.B. 
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fol. 66r 
 

 
3.  
Ingeplakte tekening. Paris met de gouden appel en de drie godinnen. 
Waterverf en dekkende verf, 82 x 140 mm.  
 
4.  
Eingeklebte Zeichnung: Paris mit dem goldenen Apfel und den drei Göttinnen.  
Wasser- und Deckfarben, 82 x 140 mm. 
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fol. 66v 
 

 
1.  
Contra puellas quae pretio prostituunt se.  
Ovidius Amorum 1, eleg. X. 
 
Quid puerum Veneris pretio prostare iubetis? 
Quo pretium condat, non habet ille sinum! 
Stat meretrix certo cuivis mercabilis aere, 
Et miseras iusso corpore quaerit opes. 
Devovet imperium tamen haec lenonis avari 
Et, quod vos facitis sponte, coacta facit. 
Sumite in exemplum pecudes ratione carentes. 
Non aries placitam munere captat ovem. 
 
Cur mihi sit damno, tibi sit lucrosa voluptas, 
Quam socio motu faemina virque ferunt? 
Turpe tori reditu census augere paternos, 
Et faciem lucro prostituisse suam. 
Gratia pro rebus merito debetur inemptis; 
Pro male conducto gratia nulla toro. 
Parcite, formosae, pretium pro nocte pacisci; 
Non habet eventus sordida praeda bonos. 
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2.  
Tegen de meisjes die zich voor geld prostitueren. 
Ovidius Amores 1, eleg. X. [17-48, met weglatingen]. 
 
Waarom wil je dat het Venuswicht zich voor geld gaat prostitueren? 
Het heeft geen beurs om dat geld in op te bergen. 
Een hoer staat voor iedereen te koop voor een vast bedrag. 
En krijgt er maar schijntje voor, als ze op afroep gaat liggen. 
Toch verwenst ze de macht van de gierige pooier 
En doet gedwongen wat jij voor je pleziertje doet. 
Kijk als voorbeeld naar het vee dat geen verstand heeft. 
Een ram krijgt een ooi niet zo gek door wat te geven. 
Waarom zou een pleziertje mij nadeel en jou winst moeten geven, 
Terwijl man en vrouw het toch graag samen doen? 
Het is een schande om met inkomsten van de liefde rijk te worden, 
En je mooie gezichtje uit te buiten voor geld. 
Je moet dankbaar zijn voor iets dat je niet gekocht hebt, 
Maar niet voor liefde die je laaghartig gehuurd hebt. 
Stop ermee, mooie meisjes, geld te vragen voor een nachtje, 
Een beschamende winst levert niets goeds op. 
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fol. 67r 
 

 
1.  
Iter Italicum 
Italiam Venetasque urbes ac littora vidi, 
Adriacum salsis qua mare saevit aquis. 
Littoreae timidum deinde excepere Rhavennae, 
Urbs haec infausto sidere pressa mihi. 
Atque per excelsos pluvioso tempore montes, 
Altaque Apennini saxa cucurrit iter. 
Invida sed me sors totiens frustraque fatigans, 
Vidit Romulea ponere in urbe pedes. 
 Ar. Buchellius. Bat. 
 
Romae in Archivio Romanae Curiae, anno christiano MDLXXXVII, idibus decemb.,  
pontifice maximo Sixto V, pontificatus eius anno III. 
 
2.  
Reis door Italië 
Italië heb ik gezien en de steden en kusten van Veneto, 
Waar de Adriatische Zee woedt met zijn zoute water; 
Doodsbang kwam ik toen in de veilige kuststad Ravenna aan. 
Onder een ongunstig gesternte was de stad toen voor mij terughoudend. 
En terwijl het alsmaar regende, moest ik over hoge bergen, 
En ging de weg over de hoge rotsen van de Apennijnen. 
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Maar het afgunstige lot dat me zo vaak en zonder reden kwelt, 
Zag toch dat ik mijn voet zette in de stad van Romulus. 
 Arnold van Buchell, Nederlander 
 
In Rome, in het Archief van de Romeinse Curie, 13 december 1587, 
het derde jaar van het pontificaat van Sixtus V. 
 
3.  
In zijn Iter Italicum (Diarium II, fol. 47v) noteert Buchelius: [09-12-1587]. ‘Om mij een 
beetje te bekwamen in de Romeinse praktijk, kwam ik na bemiddeling van de amanuensis, 
Philip Heurnius uit Den Bosch, overeen met Antonio Guidotto, notaris bij het Romeinse 
archief, om hem wat te helpen bij het schrijven. Dit archief was niet lang geleden door een 
Fransman, Celesius, uit verschillende secretariaten verenigd, met toestemming van de paus.’ 
 
4.  
In seinem Iter Italicum (Diarium II, fol. 47v) notiert Buchelius am 9. Dezember1587: ‘Um 
mich ein bißchen zu bequemen in der römischen Praxis, [durfte ich einem] Notar im 
römischen Archiv helfen beim Schreiben.’ 
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fol. 68v 
 

 
1.  
Anno Christi 1589 / La corna me honnore. 
 
Io porto la corna, chiascun lo vede, 
Ma tal la porta chi no lo crede. 
 
Je porte les cornes que chascun voit, 
Mais celuy les porte quy ne le croit. 
A.v.B. 
 
2.  
Anno 1589 / De hoorn is mijn eer. 
 
Ik draag een hoorn, iedereen ziet het, 
Maar er zijn er die een hoorn dragen en het niet geloven. 
A.v.B. 
 
3.  
Tekening met een Italiaans en een Frans distichon. 
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4.  
Zeichnung mit einem italienischen und einem französischen Zweizeiler. 
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fol. 69r 
 

 
1.  
Cortegiana di Venetia in habito moderno. 
Donna Boloigneza, A.B. f.  
 
Jonckfraw hart von edler artt 
Die geplossen wart durch Ihren bartt 
Mit einem boltgen / der war mit holtgen. 
 
2.  
Hofdame (courtisane)  uit Venetië, in moderne kleding; 
Dame uit Bologna. 
A.B. f. 
 
Jonkvrouw hard van edele aard, 
die geblazen wordt door uw baard, 
met een bolletje, dat was met een holletje. 
 
3.  
Kostuumafbeeldingen. 
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Links staat een  rijmpje in een Duits dialect, het is moeilijk te vertalen. 
 
4.  
Trachtenbilder. Mit einem Unsinnreim in einer deutschen Mundart. 



218 
 

 
fol. 70r 
 

 
3.  
Kostuumafbeelding, dame in het blauw, gevolgd door haar dienares (?) in het groen. 
A.B. f. 1592, 
 
4.  
Trachtenbild, A.B. f. 1592. 
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fol. 70v 
 

 
1.  
Gens adamata Deo, ac divino foedere lecta 
Gens quondam, Judae quae sata stirpe fuit. 
Errat inops rerum, ac incertis sedibus exul 
Execrata, haud uno subiacet imperio. 
Iam vos o Christi dictae de nomine gentes. 
Haec legite, ac avidis verba notate animis 
Si non iurata populis ex lege pepercit 
Numen, quid vobis nomina vana dabunt? 
  A.B. 
 
2.  
Het volk, bemind door God, en uitverkoren met een goddelijk verbond,  
Ooit het volk dat uit de stam van Juda voortgekomen was, 
Het dwaalt verarmd en als balling met onzekere woonplaatsen, 
Vervloekt, niet aan één heerschappij onderworpen. 
Gij, volkeren genoemd met de naam van Christus, 
Lees deze woorden, en bekijk ze met aandacht: 
Als God de volkeren niet gespaard heeft zoals Hij bij wet gezworen had, 
Wat zullen ijdele benamingen u dan [voor zekerheid] geven. 
 A.B. 
 
3.  
Verklaring bij 71r  
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4.  
Betrachtung zu fol. 71r. 
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fol. 71r 
 

 
1.  
Judaei, A.B. f. 
 
2.  
Joden, A.B. f. 
 
3.  
Kostuumafbeelding, twee Joodse mannen met gele mutsen. 
 
4.  
Zwei jüdische Männer mit gelben Mützen. 



222 
 

 
fol. 71v 
 

 
1.  
Qui casta Joachim coniunctam mente Susannam 
Turpiter obscoeni deperiere senes, 
Invadunt nympham, puro se fonte lavantem, 
Nec satiare oculos sic potuere suos; 
Tristia suadet amor, clamat furiosus uterque, 
Nostra eris aut foeda mox moriere nece: 
Contra ait illa, duplex circum versatur imago 
Mortis; ceu faciam, ceu moritura negem; 
Perdere sed potius (malo) casto mihi corpore vitam, 
Quam polluta gravi vivere adulterio. 
 A.B. 
 
2. 
 Susanna, kuis van geest, gehuwd met Joachim, 
Werd door twee obscene oude mannen schandelijk te gronde gericht. 
Zij drongen door tot de jonge vrouw die zich waste bij de zuivere bron, 
En konden er niet genoeg van krijgen om naar haar te kijken 
De liefde verleidde hen tot akelige dingen, beiden riepen woedend: 
‘Je moet van ons zijn, anders sterf je weldra een schandelijke dood.’ 
Maar zij antwoordde, ‘Een dubbel beeld van de dood zie ik voor me, 
Hetzij ik het zou doen, hetzij ik het zou weigeren en ook zou sterven. 
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Maar liever wil ik mijn leven verliezen met een kuis lichaam, 
Dan bezoedeld te leven in verachtelijke overspeligheid.’ 
 A.B. 
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fol. 72r 
 

 
3.  
Ingeplakte allegorische tekening. Liefdespaar met een brandend hart in het midden. 
 
4.  
Eingeklebte allegorische Zeichnung. 
Paar hält brennendes Herz; Wasser und Deckfarben. 
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fol. 72v 
 

 
3.  
Ingeplakt wapen [Holland-Henegouwen, hartschild: Voorst]. 
 
4.  
Eíngeklebtes Wappen [Holland-Henegouwen, Herzschild: Voorst]. 
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fol. 73v 
 

 
1.  
Ovidius 
  Non omnia longior aetas  
Quae fugiantur habet: seris venit usus ab annis. 
 
Apud Sudam 
Nεοις μεν εργα, βηλας δε γεραισεροις  
Vide etiam Chassianaeum, parte VII, Consilia,  XIII §, et ideo Catalogum gloriae [mundi] 
 
Jamblichus, lib. I. De vita [Pytharorica], cap. 31.  
Kαδολου δε ειπɛɩν (enz.). 
 
Et quae sequuntur pag: 173, 174,175.  
Adde Euripidem in Phoenissis  
Et Ambrosium in psalmo CXVIII, serm. XIII, parte IIII.   
Item Platonem in Timaeo, pag. 532. 
 
Discipulus est prioris insequens dies, 
Usumque labens annus adfert hinc senum. 
Declivis aetas hoc habet tamen boni, 
Quod mente pollet, ac futura perspicit. 
Dom. Baudius.  
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2.  
Ovidius (Minerva en Arachne, Met. VI) 
  Een hoge leeftijd heeft niet alleen kanten  
die we willen vermijden: ervaring is de gezel van hoge leeftijd. 
 
In de Suda 
(Grieks) 
Zie ook [Bartholomeus] Chassanaeus, deel VII, Consilia: XIII §, en ook zijn Catalogus gloriae 
[mundi] 
 
Jamblichus, lib. I. Het leven van Pytharoras, cap. 31.   
(twee regels Grieks) 
 
En hetgeen volgt, pag: 173, 174,175.  
Verder Euripides in Phoenicische vrouwen  
en Ambrosius in Psalm: CXVIII Serm. XIII, deel IV.   
en Plato in Timaeus, pag. 532. 
 
De volgende dag is de leerling van de vorige dag 
Het nieuwe jaar, nog onvast, voert het oude als een versleten grijsaard weg. 
Maar de gevorderde leeftijd heeft toch nog wel iets goeds, namelijk 
Dat je dan geestelijk sterk bent, en de toekomst doorziet. 
  Dominicus Baudius.  
 
3.  
Ovidius, Metamorphoses VI, Minerva en Arachne. 
Suda. 
Chassianaeus, parte VII, Consilia,  XIII §, et ideo Catalogum gloriae [mundi]. 
Jamblichus, lib. I. De vita [Pytharorica], cap. 31.  
Euripides, Phoenicische vrouwen.  
Ambrosius in Psalm: CXVIII Serm. XIII, deel IV.   
Plato in Timaeus, pag. 532. 
Dominicus Baudius (1561-1613), hoogleraar Leiden, humanist. 
 
4.  
Einige griechische und lateinische Zitate. 
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fol. 74r 
 

 
3.  
Tekening van een vrijwel naakte courtisane, luitspeler en cliënt, A.B., 1593. Vignau spreekt 
van ‘een courtisane en een comediant’. 
 
4.  
Zeichnung: eine nakte Kurtisane, mit einem Lautenspieler und einem Besucher. A.B., 1593. 
Vignau 1994, S. 262, spricht von ‘einer Kurtisane mit einem Komödianten’. 
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fol. 74v  
 

 
1.  
Dextra tenet lapidem, manus altera sustinet alas, 
Ut me pluma levat, sic grave premit onus. 
Ingenio poteram superas volitare per arces, 
Me nisi paupertas invida deprimeret. 
 Alciatus. 
 
2.  
Mijn rechterhand houdt een steen vast, mijn andere is gevleugeld. 
De veren tillen me op, het zware gewicht trekt me omlaag. 
Met mijn verstand zou ik tussen de hoogste pieken kunnen zweven, 
Als de afgunstige armoede me niet neer zou drukken. 
 Alciatus. 
 
3.  
Andreas Alciatus, embleem nr. 121, dat waarschijnlijk afgebeeld was op fol. 75r. 
 
4.  
Andreas Alciatus, Emblem Nr. 121, das wahrscheinlich auf fol. 75r abgebildet war. 
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fol. 75r 
 

 
1.  
Legum scientia neminem sinit in paupertate vivere.  
In Auth. de haered. et Fal., iuxta finem Col. 1.  

Vide quae Plutarchus, Quaestiones Platonicae V. 
 
Juvenalis: 
Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat / res angusta domi. 
 
Paupertas grave pondus. 
 
2.  
Als je wetskennis hebt, hoef je niet in armoede te leven. 
In Auth. de haered. et Fal., iuxta finem Col. 1. ??? 

Zie Plutarchus, Quaestiones Platonicae V. 
 
Juvenalis (Satirae III, 164): 
Het is moeilijk om hogerop te komen, als je kwaliteiten door geldgebrek gehinderd worden. 
 
Armoede is een zware last. 
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3.  
Citaten rond de armoede, in verschillende handen. 
Embleem nr. 121, dat hetzelfde idee uitbeeldt als fol. 74v, is verwijderd, maar nog 
herkenbaar. 
 
4.  
Zitate über die Armut. 
Emblematikon Nr. 121; es wurde entfernt, ist aber noch zu erkennen. 
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fol. 76v 
 

 
1.  
Nupta; puella, A.B. f. 
 
2.  
Gehuwde vrouw; meisje, A.B. f. 
 
3.  
Klederdrachten, de getrouwde vrouw met een muts op en een mandje in de arm; het meisje 
zonder hoofddeksel, met bloemen in haar handen en met ontblote borsten.  
Buchelius schrijft in zijn Diarium 1907, p. 319-310, eind maart 1592: ‘Cum nundinae essent, 
spectatum veniebant plurimae ex Frisiabonum regione vicina puellae, habitu moribusque 
plane ab incolis Almarianis caeterisque Hollandis diversae, quarum formam expressi in Albo 
meo diversarum gentium picturis ornato.’ Hiermee verwijst hij naar deze tekening. 
 
4.  
Trachtenbilder, geheiratete Frau, Mädchen aus Westfriesland. 
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fol. 77r 
 

 
1.  
Aspicis hic comptas Hollando more puellas, 
Et Neptunicoli quas genuere viri. 
Est Venus orta mari; circum mare nata propago, 
Nempe suam venerem nempe habet illa charin. 
 A B. B. 
 
2.  
Hier zie je elegante meisjes op zijn Hollands, 
Dochters van zeevarende mannen. 
Venus is uit de zee geboren, als kind van de zee, 
Want zij heeft haar lieflijkheid, zij heeft haar charme. 
 A.B. B. 
 
3. 
Bijschrift bij 76v. 
 
4. 
Gedicht zu fol. 76v. 
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fol. 77v 
 

 
3.  
1592. Klederdracht, schaatsende boer in de omgeving van Alkmaar, met een mandje eieren in 
zijn linkerarm, en een lange stok over zijn rechterschouder. De puntige stok kon van nut zijn 
als hij in een wak reed of door het ijs zakte. Getekend door Buchelius, zie 78r. 
 
4.  
Trachtenbild, Schlittschuh laufender Bauer, 1592. 
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fol. 78r 
 

 
1.  
Hoc habitu utuntur Hollandi Septentrionales, ac rustici illi, 
qui Waterlandiam inhabitant, regionem aquosam, palustrem, 
et multis in locis navibus tantummodo accessibilem. Sunt 
natura sua duri, at simplices; libertatisque amantissimi. Abun- 
dant butyro, caseo, qui hinc ad varias regiones longissime 
transfertur, unde maximae illis divitiae. Cerevisiam raro bibunt, 
vinum rarissime, lacte vel sero contenti. Hyeme, cum 
cuncta glacie obduruerunt, calceis quibusdam ferreis, 
citissimo gradu quocunque volunt feruntur, et quodvis 
animal celeritate anteeunt. 
Pingebam scribebamque Almaria Frisiabonum, 
anno christiano MDXCII, A.B. 
 
2.  
Deze kleding dragen de Noord-Hollanders en de boeren 
die in Waterland wonen, een waterrijk, moerassig gebied, 
dat op veel plaatsen alleen met een boot toegankelijk is. 
Ze zijn van nature hard en eenvoudig, zijn erg gesteld op vrijheid.  
Ze hebben een overvloed aan boter en kaas, dat ze naar verre oorden 
uitvoeren, en waar ze schatrijk van worden. Bier drinken ze weinig, 
wijn zelden, ze zijn tevreden met melk of wei. In de winter, als 
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overal ijs ligt, gaan ze op de ijzeren schaats 
en rijden pijlsnel waarheen ze maar willen,  
sneller dan welk dier ook. 
Ik heb dit geschilderd en geschreven in Alkmaar in West-Friesland in 1592. A.B. 
 
3.  
Tekst bij 77v. 
 
4.  
Text zu fol. 77v. 
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fol. 79v 
 

 
1.  
J’espère et crains, je me tais et supplie; 
Or je suis glace, et ores un feu chaut: 
J’admire tout, et de rien ne me chault, 
Je me délaisse, et soudain me relie: 
Rien ne me plaît, en nul je me confie, 
Je suis vaillant, et le cœur me défault; 
J’ay l’espoir bas, et le courage haut, 
Je doubte d’amour et si je le défie: 
Plus je me picque et plus je suis rétif, 
J’ayme estre libre, et veux estre captif; 
Cent fois je meure, cent fois je pren naissance; 
Ung Prométhée en passion je suis, 
Et pour aymer perdant toutte puissance, 
N’y pouvant rien, je fais ce que je puis. 
 Entre espoir et crainte.  
 
2.  
Ik hoop en vrees, ik zwijg en bid; 
Dan ben ik ijs, en dan ben ik weer een heet vuur: 
Ik bewonder alles, en niets kan mij schelen, 
Ik laat alles los, en plotseling bind ik mij, 
Niets bevalt mij, en niets vertrouw ik, 
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Ik ben dapper, en mijn hart laat mij in de steek; 
Mijn hoop is laag, en mijn moed weer hoog, 
Ik twijfel aan de liefde, ook al wantrouw ik die: 
Hoe meer ik mij prikkel, des te meer verzet ik mij, 
Ik hou ervan vrij te zijn, en ik wil gevangen zijn; 
Honderdmaal sterf ik, honderdmaal word ik geboren,  
Een Prometheus in de passie ben ik, 
En om lief te hebben verlies ik alle kracht, 
Ik kan er niets aan doen, toch doe ik wat ik kan. 
  Tussen hoop en vrees 
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fol. 80v 
 

 
1.  
 Cicero, Officia I 
Luxuria vero cum omni aetate turpis, tum senectuti foedissima est 
 
 Seneca lib:3 Controversiarum: contr. VII. 
Senex amator navis est, quae in portu submergitur. 
 
 Plautus in Mercatore. 
Si unquam vidisti pictum amatorem, hem illic est. 
Nam meo quidem animo vetulus, decrepitus senex 
Tantundem est, quasi signum pictum in pariete. 
 
 Ex Graecorum libris translatum epigramma: 
Lusimus, o veneres, satis anxia pectora amori 
Dedimus. O procul, o sit procul iste furor. 
Tempora canus obit mea, quae iam nigra fuerunt, 
Canus prudentis nuntius ingenii.  etc. 
 
 Ovidius in libro Amorum 
Quos petiere duces annos in milite forti, 
Hos petit in socio bella puella viro. 
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2. 
 Cicero, Officia:I 
Bandeloos gedrag is weliswaar voor elke leeftijd te verfoeien, maar is het schandelijkst voor 
bejaarden. 
 
 Seneca lib:3 Controversiarum: contr. VII: 
Een oude vent die verliefd wordt is als een schip dat in de haven nog vergaat. 
 
 Plautus in de Mercator [act. II, sc. 2]: 
Als je ooit een portret hebt gezien van een verliefde kerel, nou, daar is het. 
Want in mijn ogen ben je een ouwe vent, afgeleefd,  
Net als als een portret aan de muur. 
 
 Een vertaald epigram uit Griekse boeken: 
Die gekheid is voorbij, liefjes, wij hebben ons bange hart nu wel genoeg 
Aan de liefde gegeven. Laat die dolheid ver weg blijven. 
Mijn haren die ooit zwart waren, zijn grijs geworden. 
Grijs is het teken van het voorzichtige verstand, etc. 
 
 Ovidius, Amores I, 9: 
Zoals een aanvoerder kiest voor een dappere veteraan om zijn jaren, 
Zo kiest een mooi meisje ook een wat oudere man als partner. 
 
3.  
Enige citaten rond het thema oude mensen en verliefdheid. 
Cicero, Officia I 
Seneca lib:3 Controversiarum: contr. VII. 
Plautus, Mercator, act. II, sc. 2. 
Voor het epigram, zie de Lucretius-editie van Gilbert Wakefield, vol. 4, p. 1439 (online). 
Ovidius, Amores I, 9. 
Niet in de hand van Buchelius. 
 
4.  
Einige Zitate über alte Leute und Verliebtheit. 
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fol. 81r 
 

 
1.  
Ovidius, De arte [amandi], lib. I, eleg. 9. 
Quae bello est habilis, Veneri quoque convenit aetas, 
Turpe senex miles, turpe senilis amor. 
 
2. 
Ovidius, Amores I, 9: 
De leeftijd die geschikt is voor de oorlog, past ook bij Venus. 
Een oude kerel die nog vecht is geen gezicht, seniele verliefdheid ook.  
 
3.  
Afbeelding van Venus en Amor bij een oude man (Jood?) en een jonge man die voor een 
spiegel lijkt te staan. 
Ovidius, Amores I, 9. 
De tekst op de banderol is niet in de hand van Buchelius(?). 
 
4.  
Darstellung: Venus und Amor, Jüngling und Greis. 
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fol. 82v 

 
1.  
Me μορον appellant Graii, mortemque Latini  
Quae rapio cunctos, dites cum paupere turba 
Caesareos fasces calco, triplicesque coronas 
Pontificum, teretes mitras diademata regum. 
Quicquid enim vivit, per me mortale peribit.  
 
2.  
De Grieken noemen mij μορος, in het Latijn is het mors, 
Ik ruk tallozen weg, rijken samen met de massa paupers, 
Ik vertrap keizerlijke eretekenen, en ook de driedubbele tiaar 
Van de paus, ovale mijters, kronen van koningen 
Alles immers wat leeft, is sterfelijk en ik maak het dood. 
 
3. 
Gedicht op de dood 
 
4.  
Gedicht auf den Tod. 
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fol. 83r 
 

 
1.  
Mors sceptra ligonibus aequat. 
 
2.  
De dood maakt scepters gelijk met houwelen. 
 
3.  
Afbeelding, uitgeknipt en verwijderd.  
De dood maakt arm en rijk gelijk. 
 
4.  
Bild vom Tod, ausgeschnitten. 



244 
 

 
fol. 83v 
 

 
1.  
Dux Cliviae 
 
2.  
Hertog van Kleef 
 
3.  
Ingeplakt wapen.  
 
4.  
Eingeklebtes Wappen des Herzogen von Kleve. 
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fol. 84v 
 

 
1.  
Dux Juliacens[is] 
 
2.  
Hertog van Gulik 
 
3.  
Ingeplakt wapen. 
 
4.  
Eingeklebtes Wappen des Herzogen von Jülich. 
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fol. 88r-89v 
fol. 88r 
 

 
1.  
Cathalogus eorum qui huic albo nomina dederunt 
 
2.  
Alfabetische lijst van degenen die aan dit album hebben bijgedragen 
 
 A 
 
* Adamus van der Duin, Batavus, N(obilis) 
   Adrianus Bilandt, Geld. N., Ordin.Teut. 
   Augustinus Lancerius, Trevirensis 
   Arnoldus Creisserius, i.c., Hessus 
   Arnoldus Bousenius, Campensis 
* Amelia de Culembourch 
* Aleida Langia 
* Ar[noldus] Gruterus, nob., Bat. 
 
 B 
 
* Bonaventura Vulcanius, Brugensis, Graec. lit. prof. 
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 C 
 
* Clemens vander Spuelde, Amerf. 
* Cornelius Bilerus, Ultraiect. 
   Christophorus a Mildenitz, Pomer., N. 
 
 D 
 
   Daniel Brendel ab Homborch, Moguntinus, N. 
  
 E   
 
* Emondus Buchelius, Geld., N. 
* Ernestus Amerongius, Traiect., N. 
* Evoldus ab Hogelande, Batavus Lugod., med. 
 
 F 
 
* Franciscus de Cruce, Cenomanus, N. 
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fol. 88v 
 

 
 G 
 
* Georgius Huen, Clivus, Embr., N. 
* Guillielmus Eccius, mathem., Ultraiect. 
* Guillielmus Adrianus de Hornes, N. 
* Gibertus de Potres, Bruxel. 
 
 H 
 
* Henricus Duistius, Delphensis, i.c. 
* Hugo Rusius, Ultraiect., N., i.c. 
* Henricus Wingardius, Mattiacus, N. 
   Hans Ewner, pictor, Noricus 
 
 J. 
* Johannes Auratus, Lemonicus, P.L. (poeta laureatus) 
   Jacobus Kruchius, Spirensis 
* Jacobus Amerongius Taets, Ultraiect., N., can. 
* Johannes van der Spuelde, Amersfort. 
* Jordanus Peutius, Amersfortius 
* Jacobus Rumelarius, Ultraiect., can. 
* Justus Riswikius, Alcmarius, N. 
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* Johannes Stephanus de Wit, Ultraiect. 
* Johannes Rusius, Ultraiect., N. 
* Joannes Baptista Scepperius, Ultraiectinus, med. 
   Joannes Horstius, Gelder, praesbiter Rom. 
* Joannes Adriani Rusius, Ultr., Bat. 
* Jana Mabusa 
* Jacobus van den Einden 
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fol. 89r 
 

 
 K  
 
 L 
 
* Ludovicus Carrion, Brugensis, i.c. (iuris consultus) 
* Lubbertus ab Ensse, Campensis, Trans-Issulanus, N. 
 
 M 
* Maximilianus Hornius, Locriae dominus 
   Melchiora de Culemborch.  
 
 N 
 
 O 
 
 P 
 
* Paulus Melissus, Francus, Com. Pal., P.L. (poeta laureatus) 
* Petrus Westrenius, Amersfortius, i.d. (iuris doctor) 
* Philippus Wingius, Grudius. 
* Petrus Vaenius, Leidensis, i.c.  
 
 Q 
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fol. 89v 
 

 
 R 
 
   Romboldus Steinemolius, Duvelandus 
 
 S 
 
* Stephanus Rumelarius, Ult., can. 
 
 T 
 
* Theodorus Scoutenus, Nederlander, i.c. 
   Thomas a Mildenitz, Pomer., N. 
* Thomas Scotisius, Brugensis, N., p. (poeta) 
* Theodorus Rhenessius a Vullven, etc., Ultr., N. 
 
 V 
 
* Winandus Scellart ab Obbendorff, Juliacensis, N., Ord. Teut. 
* Willhelmus Bolswardius, Ultr. 
* Wilhelmus Sypesteinius, Ultraiect., can. 
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1. In libro secundo sequentes scripserunt, pinxerunt: 
 
2. In het tweede boek hebben geschreven of getekend:  
 
* Antonius Amstelius Mindenus, N., Tr. 
* Arnoldus Martius, N., Geld. 
   Abramus Blommert, pictor, Traiect. 
* Johannes, dominus de Haeften et Herwijnen. 
* Joannes Ruysch de Pijlsweert, N., Tr. 
* Jaques de Gein, encaustor, Brabantus 
* Petrus Venius, i.c. et pictor 
* Quirinus Christianus, vitrarius, pictor, Hagiensis 
* Maxaemilianus de la Court, illuminator 
* Josephus Scaliger, vir clarissimus 
  AdamWillarts, pictor, Tr. 
* Paulus Morelsius, pictor 
   Petrus Scriverius, vir doctissimus 
   Daniel Heinsius,vir clarissimus, eques S. Marci 
* Everardus Vorstius, med. prof. primus 
  Adolfus Vorstius, med. doct. 
* Philippus Cluverius 
* Thomas Erpenius 
   Gerardus Eckius. 
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fol. 90r 
 
blanco 
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fol. 90v  
 

 
 
1. Effigies Arnoldi Buchelli, i.u.l. (iuris ultriusque licentiatus), Anno Domini 1614. aetatis 49. 
 
2. Portret van A. Buchelius, licentiaat in de rechten, anno 1614, oud 49 jaar. 
 
3. Portret van Buchelius (ingeplakt), kopergravure van Crispijn de Passe.  
Tekst rondom het portret. 
 
4. Bildnis von Buchelius (eingeklebt), Kupferstich von Crispijn de Passe. 
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fol. 91r 

 
 
1. Nullum mortalium ab origine discrimen.  
Arn. Buchellius, MDLXXXIX.  
 
2. Van oorsprong is er geen enkel onderscheid tussen de mensen.   
Arnold van Buchell, 1589.  
 
3. Op het gelamineerde achterschutblad; rechtsboven: [fol.] LXVI  
 
4. Auf kaschiertem Nachsatzblatt; rechts oben: [fol.] LXVI. 
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Voorplat 
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Achterplat 
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Bijdragen in chronologische volgorde 
 
20r 1584 klederdracht, AB 
07r 1584-10-10  wapen van Hendrik van Duyst van Voorhout, van Delft 
09r 1585 wapen en bijdrage van Adam Verduyn 
14r 1585 klederdracht, bijdrage van Ernst Taets van Amerongen 
48v 1585 wapen 
49r 1585, Parijs bijdrage van Dirk Schouten, van Den Haag 
36r 1585?, [Parijs] wapen van Paul Melissus (Paul Schede) 
16r 1585-03-25, [Utr.] Clemens van der Spuelde, van Amersfoort 
17r 1585-03-26, [Utr.] Petrus van Westrenen 
13r 1585-06-08, Douai klederdracht, bijdrage van Hugo Ruysch 
10v 1585-09-07, Parijs bijdrage van Jacobus Krug, van Speyer 
46r 1585-10---, [Parijs] bijdrage van Paul Melissus (Paul Schede) 
12r 1585-10-00, Parijs bijdrage van Augustinus Lanserius 
47r 1585-11 bijdrage van Lodewijk Carion 
50v 1585-11-00, Parijs bijdrage van Johannes de Wit 
 
44v 1586 wapen en klederdracht 
45r 1586, Parijs bijdrage van Franciscus de Cruce (François de la Croix) 
45v 1586, Utrecht bijdrage van Romboldus van Steinemolen 
47v 1586 wapen 
49v 1586 wapen 
50r 1586, Parijs bijdrage van Justus van Rijswijk 
52r 1586 bijdrage van Buchelius aan Justus van Rijswijk 
48r 1586-02-00, Parijs bijdrage van Hendrik van Wijngaerden 
36v 1586-09--- Jan Ruysch 
33r 1587-02-03, Utrecht Cornelius a Byler 
55r 1587-07-00, Keulen gedicht van Buchelius op Duitse reis 
56r 1587-08-00, Keulen wapen en bijdrage van Winandus Schellart 
58r 1587-09-00, Frankfurt bijdrage van Arnold Kresser en Ewout van Hogelande, 

 van Leiden 
08r 1587-10-16 grafteken voor Adam Verduyn  
68r 1587-12-11, Rome bijdrage van Joh. Scepperius, A. Bousenius, J. Horstius 
66v 1587-12-14 Rome gedicht van Ovidius 
10r 1588 grafteken voor Hendrik van Duyst van Voorhout, van 

 Delft 
29r 1588 wapen [van] Judith van Zuilen van Blasenburch, 

 grootmoeder 
37r 1589, Utrecht bijdrage van Maximilien de Hornes (ingeplakt) 
  en Willem Adr. de Hornes 
68v 1589 La corna me honnore, AB, met tekst 
42r 1589-04-27, Utrecht wapen en bijdrage van Jan Ruysch Adriaensz 
43r 1589-09-10 bijdrage van Lubbertus ab Ensse 
39v 1590, [Utrecht] Aleid de Lange 
59r 1590-05-00, Utrecht bijdrage van Willem van Eck, van Utrecht (gest. 1593) 
70r 1592 klederdracht, AB f 
77v 1592 klederdracht boer in Alkmaar 
86v 1592-05-00, Alkmaar bijdrage van Thomas van Schoten, predikant 
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19r 1593 tekening van Perseus en Andromeda? 
74r 1593 tekening courtisane en comediant, AB 
32r 1593-02-06, Leiden bijdrage van Bonaventura Vulcanius 
26r 1594, Utrecht bijdrage van Gibertus de Potres, van Brussel 
14v 1595, Utrecht Theodoor van Renesse, heer van Wulven 
86r 1599 allegorische voorstelling, Hans Ewner van Neurenberg, 

 schilder 
15r 1600-01-03 bijdrage van Edmund Gruter jr, 1600-01-03. 
15r 1612-09-30 bijdrage van Gullielmus Neopedius  
 
Album amicorum Berlijn – alfabetisch  
 
14r Amerongius, Ernestus  
05r Auratus, Johannes 
33r Bilerus, Cornelius 
68r Bousenius, Arnoldus 
47r Carrion, Ludovicus 
58r Creisserius, Arnoldus 
45r Cruce, Franciscus de, 26v 
00v Culemborch, Melchiora de  
08r Duin, Adamus van der, 09r 
07r  Duistius, Henricus, 10r 
59r Eccius, Guillielmus 
34r Einden, Jacobus van den  
43r Ensse, Lubbertus ab 
86r Ewner, Hans 
15r Gruterus, Arnoldus [Edmund] 
58r Hogelande, Evoldus ab 
29r Hornes, Guillielmus Adrianus de 
29r Hornius, Maximilianus 
68r Horstius, Joannes 
10v Kruchius, Jacobus 
12r Lancerius, Augustinus 
39v Langia, Aleida  
36r Melissus, Paulus, 46r 
57r Mildenitz, Christophorus a 
57r Mildenitz, Thomas a 
26r Potres, Gibertus de 
14v Rhenessius a Vullven etc. 
50r Riswikius, Justus 
13r Rusius, Hugo 
42r Rusius, Johannes Adriani 
36v Rusius, Joannes  
56r Scellart ab Obbendorff, Winandus 
68r Scepperius, Joannes Baptista 
86v Scotisius, Thomas, Brugensis 
49r Scoutenus, Theodorus 
16r Spuelde, Clemens van der 
45v Steinemolius, Romboldus 
52v Vaenius, Petrus,53r 
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32r Vulcanius, Bonaventura 
17r Westrenius, Petrus 
48r Wingardius, Henricus 
25r Wingius, Philippus, 27v 
50v Wit, Johannes Stephanus de 
 
Niet in de index: 
29r Zuilen van Blasenburch, Judith van 
15r Gullielmus Neopedius 
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Verdwenen bijdragen 
 
Achterin het Berlijnse album (fol. 88r-89v) staat de ‘Cathalogus eorum qui huic albo nomina 
dederunt’ (Alfabetische lijst van degenen die aan dit album hebben bijgedragen),  
Hierin worden de volgende twaalf namen genoemd waarvan in het album geen bijdrage te 
vinden zijn: 
 
88v Jacobus Amerongius Taets, Ultraiect., N., can. 
88r Adrianus Bilandt, Geld. N., Ordin.Teut.  
89v Willhelmus Bolswardius, Ultr. 
88r Daniel Brendel ab Homborch, Moguntinus, N. 
88r Emondus Buchelius, Geld., N. 
88r Georgius Huen, Clivus, Embr., N. 
88r Jana Mabusa 
88r Jordanus Peutius, Amersfortius 
88r Jacobus Rumelarius, Ultraiect., can. 
89v Stephanus Rumelarius 
88r Johannes van der Spuelde, Amersfort. 
89v Wilhelmus Sypesteinius, Ultraiect., can. 
 
Jacob Taets van Amerongen (1560-1619) was getrouwd met Christina Bloys van Treslong 
(gest. 1620). Toen hij in Douai studeerde (1584) was hij kanunnik van Oudmunster (Diarium 
1907, p. 114), hij was aanwezig, toen Buchelius naar Parijs vertrok in 1585. B. schreef hem 
een brief in 1591, toen Jacob uit Leuven terugging naar Douai. In 1594 maakte Taets (toen 
kanunnik van st. Marie) met Buchelius en anderen een uitstapje naar Kortehoef (Diarium 
1907, p. 375). 
 
Adrianus Bijland, geen gegevens. 
 
Wilhelmus Bolswardius, Utr., geen gegevens 
 
Daniel Brendel von Homburg, Moguntinus (van Mainz), N., vergezelde B. van Keulen tot 
Bonn, samen met Winandus Schellart ab Obendorff in 1587 (Diarium 1907, p. 155). 
 
Emondus Buchelius, Geld., N. (gest. 1609), neef van Buchelius, die hem ‘agnatum gentilem’ 
noemt. Hij nam afscheid van B., toen die in 1586 Parijs verliet. In 1590 schrijft B. aan 
Hendrik van der Vecht, dat hij zijn achterneef Edmond ontmoet heeft, die door tegenslagen 
geen geld meer heeft. In 1607 trouwde hij in Toulon. B. schreef hem toen een brief. 
 
Georgius Huen, Clivus, Embr[icensis], N., uit Kleef of Emmerik. In een brief dd. 26-04-1591 
aan Jacobus Taets van Amerongen schrijft B. dat hun oud-medestudent Huenius nu een 
overheidsfunctie in Emmerik vervult. 
 
Jeanne Mabuse (ca. 1565-na 1591) dochter van Jacques de Mabuse, de kastelein van het 
kasteel van Breda. In 1590-1591 was B. verliefd op haar, en schreef haar drie brieven een 
aantal gedichten. 
 
Jordanus Peutius, Amersfortius (gest. 1596). In jan. 1586 maakten B. en hij een wandeling 
door Parijs (Commentarius I, fol. 193r (p. 389), en nam afscheid van B., toen die in 1586 
Parijs verliet. In 1590 schreven ze elkaar nog brieven. 
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Jacobus Rumelaer (gest. 1598), canonicus Marianus (de Mariakerk), Utr. (Diarium 1907, p. 
114), een medestudent in Douai in 1584. Op 10 mei 1585 ontmoette B. in St. Omer Jacob 
Rumelaer die met Gerard Mulart terug naar Nederland ging (Diarium 1907, p. 114),  
 
Stephanus Rumelaer, canonicus Johannis (de Janskerk), Utr. (Diarium 1907, p. 114), een 
medestudent in Douai in 1584. Steven van Rumelaer overleed in 1630, zijn weduwe heette 
Maria Rodius. Met hem en Johannes de Wit bezocht B. in 1589 de bibliotheek in de Janskerk.  
(Commentarius II fol. 107v, p. 220). 
 
Johannes Verspuelius, Amersfortius, een medestudent in Douai in 1584, broer van Clemens 
(Diarium 1907, p. 114), nam afscheid van B., toen die naar Parijs vertrok in 1585. Gedrieën 
huurden ze in juli woonruimte in Parijs. 
   
Mr. Wilhelmus van Sypestein, Utr., can. In 1606 werd hij gecommitteerde uit de provincie 
Utrecht ter Admiraliteit; hij overleed in 1624 te Utrecht als domheer, nalatende vrouw en vier 
kinderen. In 1592 had B. contact met Johan van Sypestein, misschien zijn broer. 
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