Levensberichten van de hoogleraren der
Illustre School te Breda
door

Prof. Dr. F. L. R. SASSEN
In de hier volgende levensberichten is in beknopte vorm samengevat hetgeen over leven en werken van de hoogleraren van de Illustre
School te Breda bekend is. Het begrip "hoogleraren" is daarbij zo ruim
mogelijk genomen: het omvat al degenen, die tussen 1646 en 1669 in
enigerlei functie met wetenschappelijk onderwijs aan de Illustre School
belast zijn geweest. Voor verdere uitbreiding van het hier gebodene
moge naar de bij elk levensbericht aangegeven litteratuur worden verwezen. De volgorde van de levensberichten is die van de benoeming of
het eerste optreden van de betrokkenen aan de Illustre School.
De geschiedenis van het kortstondig bestaan van de Illustre School
te Breda (1646-1669) wordt hier als bekend verondersteld. Men vindt
die beschreven in de volgende publicaties, waarin ook over de hoogleraren het een en ander wordt medegedeeld, maar die bij de afzonderlijke levensberichten niet meer opnieuw zullen worden genoemd:
C. R. Hermans, Bijd"agen tot de geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en
beeldende k,msten der Provincie Noord-Braband, I, 's-Hertogenbosch, 1845, 223226; Chr. Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17e
eellW, lI, Leiden, 1874, 132-134; H. H. Kuyper, De opleiding tot den Dienst
des Woords bij de Gereformeerden, 's-Gravenhage, 1891, 573-579; V. van der
Aura, Uit de Jaarboeken van Breda, Il, Over de "lllustre Schole", Tax., II
(1895), 175-178; D. Langedijk, De lllustre Schole ende CollegÎllm Auriacum te
Breda, Tax., XLI (1934), 257-270, 290-300, 328-336, XLII (1935), 28-29,
72-98, 128-135; G. van Alphen, De lllustre School te Breda en haar boekerij,
TG, LXIV (1951), 277-314; F. Sassen, Het wijsgerig onderwijs aan de lllustre
Zie ook: A.
School te Breda (1646-1669), MKNAW, Amsterdam, 1962. HaIIema, De hervormde predikanten in Brabant contra Frederik Hendrik, NAK,
XLIV (1961), 231-245.
De weinige archivalia betreffende de IlIustre School te Breda, die bewaard
zijn gebleven, bevinden zich grotendeels in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, Nassause Domeinen, nrs. 1061 (schoolzaken), 1023 (gebouwen), 1225
(rekeningen).
Op de gebouwen, waarin de Illustre School gevestigd was, hebben betrekking:

123

Jaarboek De Oranjeboom 19 (1966)

M. Schoengen-P. Boeren, Monasticon Batavum, II, Amsterdam, 1941, 36-37; V.
van der Aura, Geschiedkundige bijdragen betreffende het Norbertinessenklooster
van St. Catharinadal, Oosterhout, 1894; A. J. Commissaris, St. Catharinadal,
Breda-Oosterhout, 1947; A. Erens, De oorkonden van het Norbertinessenklooster
St. Catharinadal te Breda-Oosterhout, An. Praem., IV-V (1928-1929) Editio
textllum; dez., De herwording van St. Catharinadal te Breda na de Nederlandsche
beroerten, 1625-1635, An. Praem., III (1927), 28-60; dez., De kloosterschool
van St. Catharinadal te Breda, An. Praem., III (1927), 449-458; dez., Kronijk
over St. Catharinadal te Breda en over de gebeurtenissen in de stad, 1637-1643,
An. Praem., VIII (1932), 72-80, 250-253; A. Loosjes, De kerk van het voormalig klooster St. Catharinadal te Breda, Buiten, XVI (1922), 143-144; A. Hallema, De Oranjevorsten en het voormalige Norbertinessenklooster St. Catharinadal
te Breda, Jb. Oranjeboom, XIV (1961), 115-148.
Officieel verslag van de plechtige opening der Illustre School, 16-18 september 1646: lnauguratio IUustris Scholae ac Illustris Collegii Allriaci a celsissimo
potentissimoque Principe Frederico Henrico in Urbe Breda erectorum, cum
orationibus solemnibus ipsa inaugurationis die et seqq. aliquot habitis, Breda, 1647;
korte samenvatting hiervan bij: Th. E. van Goor, Beschryving der Stadt en
Lande van Breda, 's-Gravenhage, 1744, photographische herdruk, 's-Gravenhage,
z.j., 185-187.
Registers op de Doop- en Trouwboeken en Begrafenisregisters van de Hervormde gemeente, en Vestbrieven in het Gemeente-Archief te Breda.

1.

LODEWIJK GERARD VAN RENESSE

Utrecht, 11 mei 1599 - Breda, 19 febr. 1671
Werd te Leiden als student in de theologie ingeschreven 28 april
1616 en fungeerde als predikant te Maarsen en Maarsenbroek, 1620 en
als legerpredikant, 1631. In 1634 werd hij door de Utrechtse synode
aangewezen, eerst als secundus, later als primus revisor bij de vertaling
van het Nieuwe Testament en in die hoedanigheid werd hij 31 oct. 1634
en 2 nov. 1654 opnieuw te Leiden ingeschreven, honoris causa. Voor
het werk aan de vertaling verbleef hij van 16 nov. 1634 tot 10 oet.
1635 te Leiden. Hij nam deel aan enkele veldtochten van Frederik
Hendrik en was aanwezig bij het beleg en de inname van Breda in 1637.
In 1638 werd hij als predikant te Breda beroepen, met speciale opdracht, stad en omgeving voor de Hervorming te winnen. Van 1642 tot
1644 was hij regent van het Weeshuis. In 1643 ging hij persoonlijk bij
Frederik Hendrik te 's-Gravenhage de toepassing van de "Hollandsche
schoolordre" van 1625 op de te Breda sinds lang bestaande Latijnse
School bepleiten, maar zonder succes. Op 5 juli 1657 werd hij te Oxford
bevorderd tot doctor in de godgeleerdheid honoris causa.
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Het initiatief tot de oprichting van de Illustre School, bestemd om
een Protestants cultuurcentrum in Staats-Brabant te zijn, is van hem
uitgegaan en door bemiddeling van Amalia van Solms wist hij Frederik
Hendrik te bewegen, de school uit zijn eigen middelen als baron van
Breda te bekostigen. De aanwerving van de eerste hoogleraren werd
aan hem opgedragen. Zelf bezette hij de leerstoel van de theologie en
de kerkgeschiedenis en trad hij op als rector magnificus (1646-1648)
en als regent van het Collegium. Daartoe verwisselde hij in september
1646 zijn woning in het "Huis van Assendelft" in de Nieuwstraat met
een onderkomen in de Proostdij van het door de zusters Norbertinessen
gelijktijdig ontruimde klooster St. Catharinadal. De verhuiskosten en
de huur van het huis in de Nieuwstraat, dat tijdelijk door de zustets
wetd bettokken, werden hem eerst in 1653 uit de kas van de Nassause
domeinen vetgoed.
Bij de plechtige opening hield Renesse 18 sept. 1646 een inaugurale rede De encoeniis Gentilium, Judaeorum et Christianorum. Zijn
wens, permanent met het tectoraat van de school belast te blijven, werd
niet vervuld. Ook als regent van het Collegium werd hij niet algemeen
gewaardeerd, maar bij gebtek aan een geschikte opvolger bleef hij met
de leiding belast. In 1649 waren de bezwaren tegen zijn beleid zo dringend geworden, dat zijn salaris als hoogleraar en als predikant een
tijdlang werd ingehouden. Anderzijds blijkt uit zijn brieven aan de
curatoren Huygens en Heenvliet en aan Huygens' zwager D. Ie Leu
de Wilhem (1588-1658), dat hij, zij het soms met voorbijgaan van
de curator residens A. Rivet (1572-1651), met onverflauwde toewijding de belangen van de School bij Curatoren is blijven behartigen en
zich steeds weer beijverd heeft om de financiële grondslag van de
School te verstevigen en na het overlijden of het heengaan van de
eerste hoogleraren het onderwijs gaande te houden. Na het vertrek van
J. PeIl en H. Bornius in 1653 bleef hij als enige hoogleraar over. Ook
de opheffing van de School in 1669 heeft hij overleefd.
Onder praesidium van Renesse zijn 29 series theologische stellingen
vetdedigd, maat daatvan is geen enkel exemplaar meer bewaard.
Renesse is drie maal gehuwd geweest. Eerst, op 15 juni 1623, met
Anna Pinelle of Pinelli, uit Genève, weduwe van de Amsterdamse koop-
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man Hendrik Cocq. Zij overleed te Maarsen 26 juni 1638, na hem vier
kinderen geschonken te hebben: 1) Frederik Joannes (20 juni 1624oct. 1662), advocaat; 2) Constantijn Daniël (17 sept. 1626-12 sept.
1680), secretaris van Eindhoven en kunstschilder, op 29 april 1654
te Breda gehuwd met Christina Drabbe (t 1680), dochter van Jac.
Drabbe (t 26 sept. 1663), burgemeester van Breda; 3) en 4) Carel
Henric (11 jan. 1629-5 oct. 1687), majoor der burgerij van Breda,
op 30 jan. 1656 te Breda gehuwd met Comelia Kegelaers, uit Breda
(t 16 sept. 1676), en Margaretha Constantia (11 jan. 1629-31 dec.
1667), op 11 febr. 1660 te Breda gehuwd met Adriaen Beens, secretaris van de Weeskamer te Breda.
Voor de tweede maal trad Renesse in het huwelijk te Breda, 14
juni 1639, met Digna Beens (t Breda, 21 april 1661 ), dochter van wijlen de Bredase burgemeester Willem Beens (begr. Breda, 3 april 1620).
Voor haar broer Christiaan (t Breda, mei 1657), die bij hen in huis
woonde, wist hij door bemiddeling van Huygens een plaats in de
Vroedschap te verkrijgen. Verschillende jaren fungeerde Christiaan
Beens te Breda als schepen.
De derde vrouw van Renesse was Adriana van Cuyck (t Breda, 15
jan. 1674), weduwe van de Bredase predikant Martinus Lydius (begr.
Breda, 17 jan. 1656), met wie hij zich 15 aug. 1663 te Breda in de
echt verbond.
Het tweede en het derde huwelijk van Renesse zijn, voorzover bekend, kinderloos gebleven.
Renesse is begraven in de Grote Kerk te Breda, in de grafkelder,
die hij in 1657 voor f 357,- had laten maken "aen de suytsyde van
de kercke, naementlijck in het vijffde choorken van den orgel westwaerts op te reeckenen". Zijn tweede echtgenote was reeds in 1661
daarin bijgezet. Deze grafkelder is thans nog afgedekt met een hardstenen plaat, zonder opschrift.
Na de dood van Renesse kreeg zijn weduwe toestemming, nog geruime tijd in het apartement in de kloostergebouwen te blijven wonen,
maar reeds in het voorjaar van 1671 liet zij het gehele meubilair publiek
verkopen om zich elders te gaan vestigen. Kapitein Jan Boreel (16271691), vroeger hofmaarschalk van de Princesse Royale, later van de
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jonge Willem lIl, kreeg op zijn verzoek aan de Prins dd. 8 mei 1671
verlof, de woning te betrekken.
GESCHRIFTEN: Tractatus de munere ministroTllm Ecclesiae et inspeetione Magistratus circa illud, vertaling van A. Walaeus, Het ampt der kerckendienaren,
midtsgaders de authoriteyt ende opsicht, die een Hooghe Christelicke Overheydt
dae," over toecompt (Middelburg, 1615), gericht tegen J. Wtenbogaert, Tractaet
van 't Ampt ende Authoriteyt eener Hoogher Christelicker Overheyt in kerkelicke saecken (1610); Vox Regis of de stemme des Conincks van Engelant, vertaling van een Engels werkje van Th. SCOtt, Engels predikant te Utrecht, Utr.,
1624; Vox Dei clamantis, of een protest in den name Godts aen de Ghereformeerde Republycke ende Kercke in Nederland, Utr., 1625; XVIII Meditatiën
over het Vader-Ons, A'dam, 1629; De geblanckette Jesabel, A'dam, 1634; VIII
Meditatiën van de voorsienigheyt Gods omtrent den sterfelijcken ende stervenden
menschen, A'dam, 1637; IV Boeeken van de voorsienigheyt Godts, in het beleid
der houwelijcken, A'dam, 1639, 51759; Commentariolus historicus actorum in
revisione versionis Belgicae Novi Testamenti et Librorum Apocryphorum, ms.,
1645, gedeeltelijk gedrukt bij N. Hinl6pen, Historie van de Nederlandsche overzettingen des Bijbels, Ldn., 1777, bijlagen, 121-147; aanvullingen en verbeteringen
bij J. Heringa, Bijzonderheden betreffende de vertalers van de gewone Nederlandsche Bijbelvertaling, AKG, V (1834), 59-175; Oratio inauguralis eucharistica
de encoeniis Gentilium, Judaeorum et Christianorum, Inauguratiü, 61-100; Apologetica Ecclesiarum Belgii Epistola, Breda, 1651; Verhandeling van de oudheit,
waardigheit, noodzakelijkheit en nuttigheit van het Regeer-Ouderlingschap, 2 din.,
Utr., 1659-1664; Grondig bericht . ... van de gheorlofde ofte ongheorlofde eere
der reliquiën, A'dam, 1661; Exercitatio theologica de legitimo et illegitimo cultu
beatae virginis Mariae, Breda, 1669; Apologia pro Reformatis in et extra Galliam
Ecclesiis contra apostasiam Principis Turennii, na 1668; bovendien worden hem
nog toegeschreven: een Korte weerlegging van de Roomsche leer, 1649; een Bestrijding van de leer van David jorisz, en een Troost voor kinderen in onecht geboren.
BRIEVEN: van Rel~esse: aan Huygens, 1640-1652, Worp, IIr, IV, V; aan Am.
Teeckman, 1643, bij Heringa, 199-201; aan de Wilhem, 1646-1650, BPL, 293a;
aan Heenvliet, 1655, ARA, Nass. Dom., 1061; aan de Princesse Douarière en de
Princesse Royale (?), 1656, t.z.p., 1054; aan Buysero, 1661-1664, t.z.p., 1225,
1023; aan Willem IrI, 1664, t.z.p., 1023; aan J. Vastrich, 1664, t.z.p., 1023.
LITTERATUUR: ABW, XVI, 255-257; NNBW, Ir, 1193-1195; Sepp, Ir, 132-134;
N. Hinl6pen, Historie van de Nederlandsche overzettingen des Bijbels, Ldn., 1777,
157-167, bijlagen, 121-147; J. Heringa, Bijzonderheden betreffende de vertalers
van de gewone Nederlandsche Bijbelvertaling, AKG, V (1834), 59-176; H. J.
Rooyaards, De aanteekeningen van Lud. Ger. a Renesse aangaande de overzetting
des Bijbels, NAKG, Ir (1854), 231-238; Ypeij-Dermout, Ir, 366-368; A. Eekhof,
De theologische faculteit te Leiden in de 17de eeuw, Utr., 1921, 321-322; D.
Nama, A. H. Haentjens e.a., De Statenvertaling 1637-1937, Haarlem, 1937, 74,
188; A. Hallema, De Oranjevorsten en het voormalige Norbertinessenklooster St.
Catharinadal te Breda in de 17de en 18e eeuw, Jb. Oranjeboom, XIV (1961),
115-148; dez., Het Huis van Oranje en het Protestantisme in West Noord-Brabant, NAK, XXXI (1938), 142-184, 223-234; M. A. M. Nauwelaerts, De Oude
Latijnse School van Breda, diss. Nijmegen, 's-Bosch, 1945, 66-68.
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Over C. D. van Renesse: J. v. d. Hammen, Nic. zn., Constantijn Daniël van
Renesse (1626-1680). Tax., XVII (1910), 221-230.
BRIEVEN over Renesse: Rivet aan Huygens, 1646-1648, Worp, IV; aan de
Wilhem, 1647-1649, BPL, 293; aan Huygens en Heenvliet, 1647-1648, Worp,
IV; Brosterhuysen aan Huygens, 1648, Worp, IV; Huygens aan Rivet, 16481649, Worp, IV; Boreel aan Willern lIl, 1671, ARA, Nass. Dom., 1023.

2.

JAN HENRYK DAUBER OF DAUBERUS

Herborn, 2 dec. 1600 -

Kassel, 27 juli 1672

Na in 1621 te Orleans in de rechtsgeleerdheid te zijn gepromoveerd,
doceerde hij van 1626 tot 1631 te Marburg, hoofdzakelijk rechtswetenschap. Van 1631 tot 1646 werkte hij in Frankrijk, als hoogleraar aan
de Academie en rechter in het Souvereine Hof te Sedan, als advocaat
bij het Parlement van Parijs en raadsheer van Frédéric Maurice de la
Tour d'Auvergne, hertog van Bouillon (1605-1662), kleinzoon van
Willem de Zwijger. In 1646 nam hij een beroep aan naar Breda om daar
rechtsgeleerdheid te doceren. In alle haast reisde hij met één koffer en
een bediende uit Parijs naar de Nederlanden en, ondanks een oponthoud
van 10 à 12 dagen te Calais, kwam hij nog tijdig vóór de plechtige opening van de Illustre School te Breda aan. Voor het vervoer van het
grootste deel van zijn bibliotheek, over land van Parijs naar Dieppe en
verder te water naar Rotterdam en Breda, werd hem door Curatoren
een bedrag van f 500,- toegezegd. Zijn vrouw, Anna Donaldson (1608
-1656), met wie hij in 1643 te Sedan gehuwd was, volgde eerst in
1647 met zijn meubelen en de rest van zijn boeken, via Dieppe en Middelburg.
Dauber vroeg te Breda een hoger salaris dan de andere hoogleraren
en maakte bovendien aanspraak op vrij wonen, maar zonder succes. Bij
de opening hield hij 18 sept. 1646 een inaugurale rede De nobilissima
juris Romani, Graeci et Hebraei triga et utilissima eorum in multis
Juris Civilis articulis conjunctione. Van het begin af heeft hij een
vooraanstaande plaats in de Illustre School ingenomen en voortdurend
heeft hij zich moeite gegeven om de belangstelling van Curatoren in de
nieuwe instelling levendig te houden, de School tot bloei te brengen
en het peil van het onderwijs op te voeren. Met Rivet en Renesse ver128
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zorgde hij de uitgave van het verslag van de plechtige opening en hij
schreef daarop de inleiding. Ook belastte hij zich met het aankopen
van boeken voor de bibliotheek uit het geld, dat daartoe door Amalia
van So1ms ter beschikking was gesteld. Van 1648 tot 1650 bekleedde
hij het rectoraat van de Illustre School. Zijn colleges werden druk bezocht, ook door notabelen uit de Bredase burgerij. Van de 37 series
juridische theses, die onder zijn leiding te Breda zijn verdedigd, is er
geen bewaard gebleven. De jonge Christiaan Huygens (1629-1695)
woonde als student bij hem in huis. Op 15 mei 1647 hield hij de lijkrede op Frederik Hendrik als stichter van de Illustre School, waarvoor
hij door Willem II met een gift van f 1000,- vereerd werd; op 18
jan. 1651, kort vóór zijn vertrek uit Breda, herdacht hij in een rede de
overleden curator residens A. Rivet (1572-1651).
Bij een bezoek aan Kassel in de zomer van 1650 werd aan Dauber
door de Landgravin-Regentes van Hessen-Kassel en haar zoon het ambt
van "Geheimer Konsistorialrat und Oberappellationsrat" aangeboden.
Na herhaald verzoek om ontslag te Breda werd hem dit door Curatoren
verleend en vertrok hij in februari 1651 naar Hessen-KasseI. De hem in
1646 toegezegde vergoeding van verhuiskosten naar Breda bleek toen
nog niet te hebben plaatsgehad. Later informeerde hij nog bij D. Ie Leu
de Wilhem naar de gang van zaken in de Illustre School.
Nog vóór zijn vertrek uit de Nederlanden had Dauber in november
1650 aan de regering van Hessen-Kassel een prae-advies uitgebracht
over het herstel van de universiteit van Marburg, die na het uitbreken
van de Marburger successie-oorlog en de Hessen-Darmstadtse bezetting
van het Vorstendom in 1633 door een universiteit te Kassel vervangen
was. Dit herstel is inderdaad met zijn krachtdadige medewerking tot
stand gekomen: in 1652 is de Universiteit op een nieuwe confessionele
basis van Calvinistische orthodoxie heropend. De statuten zijn door
Dauber geïnspireerd. In 1654 werd hij aangesteld tot pro-kanselier, d.i.
tot permanente vertegenwoordiger van de regering van Hessen-KasseI
bij de Universiteit.
Vier jaren later, 10 april 1658, benoemden C. en B. van Leiden
Dauber in de vacature, ontstaan door het overlijden van Arn. Vinnius
( 1588-1657), tot "professor primarius juris" aan de Leidse Hoge129

Jaarboek De Oranjeboom 19 (1966)

school. Op 8 aug. d.a.v. besloten zij hem een wedde van f 2000,- aan
te bieden en op zijn komst werd zoveel prijs gesteld, dat niet alleen
C. en B., maar ook de Staten van HoUand en zelfs de Staten-Generaal
bij de Landgraaf van Hessen-Kassel op verlening van ontslag aan
Dauber aandrongen. Dauber zelf was wel bereid, de benoeming te aanvaarden, mits hij de eer en de profijten mocht behouden, die hij van
de Landgraaf genoot. C. en B. hadden geen bezwaar, hem zijn eervolle
titel te laten, maar wilden over een mogelijke verhoging van zijn salaris
eerst met hem praten, wanneer hij te Leiden zou zijn aangekomen. Voor
de kosten van zijn verhuizing zouden hem in elk geval f 1000,- worden vergoed. Uiterlijk tegen begin mei werd hij te Leiden verwacht.
Dauber heeft echter ten slotte de benoeming niet aangenomen.
Van de kinderen van Dauber zijn er drie op jeugdige leeftijd te
Breda gestorven en in de Grote Kerk begraven. Zijn zoontje Constantijn
Hendrik, genoemd naar de Curator Huygens en naar Daubers vader,
drie weken oud, op 23 juli 1648, zijn dochtertje Anna, gedoopt 20 aug.
1649, op 28 oct. 1649, en een niet nader genoemd kind op 23 jan.
1651. Het is niet bekend, of hij nog meer kinderen gehad heeft.
GESCHRIFTEN: Oratio inauguralis de nobilissima juris Romani, Graeci et Romani triga et utilissima e01'um in multis Juris Civilis a,·ticulis conjunctione, Inauguratio, 101-26; Sub praeside: Disputatio historica-politica ad secundum libmm
Institutionum Imperatoris Justiniani, resp. Paulus Boguslaus de Orzechow Orzechowski, Breda, 1647; Oratio funebris in excessum Celsissimi ac Potentissimi
Principis Frederici Henriei . ... novae Illustl'is Scholae Auriacae et Collegii Attriaci, quae Bredae sunt munificentissimi fundatoris, Breda, 1647; Ned. ve.rt. door
A. L. Kok, Breda, 1647; Franse vert. door Dauber, ms. K.B., 's-Gravenhage; Sub
praeside: Disptttatio juridica de jure testamentorum, resp. Stephanus de Zelankx
Zelinski, Breda, 1651; Oratio funebris in excesstlm summi vi"i, venerandissimi Andreae Riveti, Theologi nobilissimi, Celsissimi Arausionensitlm Principis Gtlilielmi gloriosissimae memoriae quondam Praefecti, P"ofessoris in inclyta Academia
Lugd. Bat. Honorarii et Primarii, Sacrorum Antistitis disertissimi, Illustris Scholae et Collegii Allriaei, quae Bredae sunt, dum vive"et, Cm'atoris amplissimi,
habita in auditorio magno Illustris Collegii, XVIII Januarii anno MDCLf. Praefixum est programma valvis Illustris Collegii Auriaci affixum. Accedunt et epicedia, Ldn., 1651; deze lijkrede is ook gedrukt in: A. Rivet, Opera theologica, lIl,
R'dam, 1660; achter de lijkrede zijn verzen opgenomen van Anna M. van
Schurman, Dan. Heinsius, Th. Graswinckel, Gisb. Voetius. Marcus Zuerius Boxhornius, Am. Hulsius (in het Syrisch, met Latijnse vertaling), Lamb. Barlaeus,
Am. Hulsius (in het Syrisch, met Latijnse vertaling), Lamb. Barlaeus, Georgius
Lauderus en Paulus Snellius; door ]öcher, I1, 42, worden bovendien aan Dauber
toegeschreven: Liber de Imperio Romano; Commentarius ad Institutiones Imperiales en enige Orationes, waaronder een in verzen: Austriae gentis origo seu
Leopoldi I genealogia ex antiquis monumentis deducta.
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BRIEVEN van Dauber: aan de Wilhem, 1641-1656, BPL, 293a, Hug., 37, BPL,
302; aan Huygens, 1646-1651, Worp IV en V; aan Heenvliet, 1646, Hug., 37;
aan Rivet, 1646-1648, BPL, 302; aan Curatoren, 1649-1651, Worp IV en V.
LITTERATUUR: ABW, V, 69; Jöcher, Il, 41; NDB, lIl, 523; M. Siegenbeek,
Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool, I, Ldn., 1829, 177; Molhuysen, lIl, 137,
139, 148; H. Hermelink-S. A. Kaehler, Die Philipps-Universität zu Marbt~l'g,
1527-1927, Marburg, 1927, 237-241, 249-255, 285-291, 295-298; St. Kot, Polen
in Breda in de 17de eeuw, Jb. Oranjeboom, VII (1954),91-114.
BRIEVEN over Dauber: Rivet aan Huygens, 1646-1650, Worp, IV en V;
aan Huygens en Heenvliet, 1647-1648, Worp, IV; aan de Wilhem, 1646-1650,
BPL, 393; Renesse aan Huygens, 1646, Worp, IV; de Wilhem aan Huygens,
1646, Worp, IV; Huygens aan Rivet, 1647-1649, Worp, IV.

3.

ALBERT KYPER OF KYPERUS

Königsberg, omstr. 1614 -

Leiden, 15 sept. 1655

Genoot zijn eerste opleiding in zijn geboorteplaats en werd mogelijk
daar ook tot magister artium bevorderd. Na tijdens de 30-jarige oorlog
naar de Nederlanden te zijn uitgeweken, zou hij te Utrecht door de
hoogleraar W. van der Straaten of Stratenus (1593-1681) in de geneeskunde zijn onderwezen, maar in het Utrechtse Album Studiosorum
komt zijn naam niet voor. Te Leiden werd hij 30 juni 1638 als student
in de geneeskunde ingeschreven en hij promoveerde daar 23/24 oct.
1640 tot doctor in de geneeskunde op een disputatie De lue venerea.
Aan zijn verzoek van 8 nov. 1640 om een van de vacante leerstoelen in
de wijsbegeerte te mogen bekleden werd door C. en B. geen gevolg gegeven. Ook op een verzoek van enkele studenten dd. 9 febr. 1643 om
onder leiding van Kyper in de Academi publieke disputaties in de
philosophie te mogen houden, werd niet ingegaan. Op 20 sept. 1643
werd hij echter gemachtigd, in de Academie physica te doceren, zonder
dat dit hem enige aanspraak zou geven op een hoogleraarschap en op
voorwaarde, dat hij zich zou houden binnen de perken van de te Leiden
aanvaarde Aristotelische philosophie. Intussen was hij van de Lutherse
naar de Gereformeerde geloofsgemeenschap overgegaan. Zijn Leidse
leeropdracht is tot 1646 verlengd.
In 1646 werd Kyper benoemd tot hoogleraar in de physica en de
geneeskunde te Breda op een salaris van f 1200,-. De f 120,-, die
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hem voor zijn verhuizing naar Breda waren toegezegd, zijn hem pas in
1651 uitbetaald. Op 17 sept. 1646 hield hij zijn inaugurale rede De
modo et mediis quibus haec lllustris Schola inclarescere et diu florere
possit.
Kyper heeft zijn onderwijs te Breda met zorg en toewijding geregeld
gegeven, om de andere dag physica en geneeskunde. Zijn pogingen om
ten behoeve van zijn lessen in de anatomie van de gouverneur van
Breda, d'Haulterive de beschikking te krijgen over de lijken van de
in het hospitaal overleden soldaten hadden geen succes: alleen de lijken
van de gehangenen werden hem overgelaten. Het is niet bekend, of
het hem gelukt is, een huis van de Prins te Breda als anatomisch laboratorium te doen inrichten. Aan Huygens deed hij voorstellen omtrent
bepaalde chirurgische operaties, waardoor de toeloop tot zijn colleges
zou kunnen worden bevorderd.
Kyper had te Breda drie jonge Calvinistische Poolse edellieden bij
zich in huis, die aan de Illustre School voor de rechtsgeleerdheid waren
ingeschreven en later in hun land een min of meer belangrijke rol in
het openbare leven hebben gespeeld: Pawel Boguslaw Orzechowski en
de gebroeders Christoffel en Wladyslaw Drohojowski. Ieder van hen
heeft onder zijn leiding een disputatie gehouden over een rechtsphilosophisch onderwerp.
In april 1648 behoorde Kyper tot de candidaten, die door de hoogleraar W. van der Straaten of Stratenus aan de Utrechtse vroedschap
werden aanbevolen om hem te worden toegevoegd, aangezien hij wegens
zijn functie als lijfaxts van Hare Hoogheden zijn werk te Utrecht slechts
ten dele kon verrichten, maar dit had voor Kyper geen gevolgen. In
juni 1650 werd hij echter als opvolger van E. Schrevelius (15761646) tot gewoon hoogleraar in de geneeskunde te Leiden beroepen op
een salaris van f 1000,- en een vergoeding van f 200,- voor het
collegium practicum medicum, d.i. het klinisch onderwijs. Voor zijn
verhuiskosten werd hem f 200,- toegezegd. Zijn verzoek om ontslag te
Breda werd namens de Prins door Curatoren niet zonder leedwezen ingewilligd en 14 oct. 1650 werd zijn benoeming te Leiden een feit. Het
bezwaar van de Leidse senaat, dat hij niet tijdig in deze benoeming gekend was, werd door C. en B. afgewezen. Vóór zijn vertrek uit Breda
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hield Kyper 17 sept. 1650 nog de lijkrede op zijn overleden collega

J. Brosterhuysen. De instrumenten, die hij voor zijn onderwijs in de anatomie en in de chemie gebruikt had, liet hij in handen van Renesse achter. Onder zijn praesidium waren 24 series medische theses verdedigd.
Door de curator residens A. Rivet werd de Fransman S. Sorbière
(1610-1670), rector van het college te Orange, die reeds eerder verschillende jaren in de Nederlanden had doorgebracht, voor de opengevallen leerstoel in de physica en de geneeskunde aangezocht, maar deze
bedankte en beval in zijn plaats zijn landgenoot A. du Prat (16201660) aan. Er is echter geen opvolger voor Kuyper benoemd.
De leeropdracht van Kyper te Leiden omvatte de algemene pathologie en therapie, de speciale pathologie en de chirurgie. Als rector magnificus vestigde hij in 1665 de aandacht van C. en B. op de onenigheden,
die zich onder de hoogleraren zowel van de theologie als van de philosophie voordeden door verschil van opinie op wijsgerig gebied. Eerst
na enige aarzeling echter voldeed het college aan zijn verlangen, de vroegere bepalingen tegen de philosophie van Descartes opnieuw te bekrachtigen, en schreef het de professoren in de wijsbegeerte wederom voor,
zich te houden binnen de perken van de aangenomen Aristotelische of
Peripatetische wijsbegeerte; bovendien moesten zij zich ervoor wachten,
het terrein van de theologie te betreden. Kyper heeft de uitwerking van
de door hem gewenste maatregelen tegen het Cartesianisme niet meer
mogen beleven. Nog tijdens zijn rectoraat is hij aan de pest overleden.
Kyper was gehuwd met Catherina van Linderhuysen. Een kind uit
dit huwelijk werd 22 juni 1646 in de Grote Kerk te Breda begraven.
Later werden nog drie van Kypers kinderen in dezelfde kerk gedoopt:
Albertus 28 juni 1647 (begr. 7 augustus 1647), Gerardus 2 april 1649
en Elisabeth 15 augustus 1650. Deze laatste huwde in 1671 Seb. Schelkens (1635-1700), hoogleraar in de rechtsgeleerdheid en de praktische wijsbegeerte te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria van Cattenburgh, van 's-Hertogenbosch (t 1670) en na diens dood eerst Julianus
van Luinen, schepen te 's-Hertogenbosch, daarna ds. van Werkhoven,
predikant te Breskens, later te IJzendijke.
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GESCHRIFTEN: Disputatio de lue venerea, 1640, in: Collegium mediCttm
(zie onder); Medicinam rite discendi et exercendi methodus, Ldn., 1643; Institutiones physicae, 2 vol., Ldn., 1645-1646; De modo et mediis quibus haec Illustris
Schola inclarescere et diu florere possit (1646), Inauguratio, 127-150; Sub praeside: Disputatio politica de origine ac jure magistratus, resp. P. B. Orzechowski
(1646); Disputatio historico-politica de jure belli, resp. Chr. Drohojowski; Disputatio historico-politica de foederibus, resp. W. Drohojowski, alle drie in: Collegium medicum; Anthropologia corporis humani contentorum et animae nat/tram
et virtutes secundum circularem sanguinis motum explicans, Ldn., 1650, 21660;
Institutiones medicae ad hypothesin de circulati sanguinis moUt compositae,
A'dam, 1654; Collegium medicum XXVI disputationibus breviter complectens
quae ad Institutiones pertinent. Accedunt ejusdem disputationes physico-medicae
miscellaneae atque politicae, Ldn., 1655, Nijmegen, 21666.
BRIEVEN van Kyper: aan de Wilhem, 1646, BPL, 293a, 1647,293.
LITTERATUUR: NNBW, VII, 732; M. Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche
Hoogeschool, II, Ldn., 1832, Toevoegselen en Bijlagen, 130; Molhuysen, II, 243,
244, 250, 251, 273, 275-279, 286, 299, 301, 305, UI, 34, 35, 40, 42, 43, 46, 54, 65,
93, 95, 107, 109; Ned. Cart., 99-100; Loncq, 103; Kernkamp, I, 240; Cramer,
65-66; Dibon, Enseignement, 108, 109; G. C. B. Suringar, Het geneeskundig onderwijs van Albert Kyper en Johannes Antonius van der Linden. De ontleedkundige school van Johannes van Horne, Ned. Tft. Gen., 1863, in: Bijdragen tot
de geschiedenis van het geneeskundig onderwijs aan de Leidsche Hoogeschool,
overgedrukt uit het Ned. Tft. Gen., jg. 1860-1866, z.p. en j.; St. Kot, Polen in
Breda in de 17de eeuw, Jb. Oranjeboom, VII (1954), 91-114.
BRIEVEN over Kyper: Rivet aan Huygens en Heenvliet, 1647-1649, Worp,
IV, BPL, 293; aan Huygens, 1647-1650, Worp, IV en V; aan de Wilhem, 1650,
BPL, 293; Dauber aan Rivet, 1648, BPL, 302; Huygens en Heenvliet aan Kyper,
1650, Worp, V; Huygens aan Rivet, 1650, Worp, V; Sorbière aan Rivet, 1650,
BPL,302.

4.

JOHANNES BROSTERHUYSEN OF BROSTERHUSIUS
Leiden, omstr. 1596 -

Breda, 10 sept. 1650

Werd 3 juni 1610 ingeschreven als student in de letteren te Leiden
en heeft aan de Hogeschool een uitgebreide ontwikkeling op velerlei
gebied opgedaan, maar schijnt zijn studie niet met een promotie te hebben bekroond. Hij staat bekend als toonkunstenaar, schilder en etser en
heeft gedichten nagelaten. Hij was bevriend met Jac. v. d. Burgh, Anna
en Maria Roemers Visscher, J. A. Ban, C. van Baerle, J. Bodecheer
Benning, Jac. van Campen, P. C. Hooft, verkeerde in de Muiderkring
en onderhield een uitgebreide briefwisseling met Const. Huygens, bij
wie hij dikwijls voor zichzelf of voor leden van zijn familie om gunsten
bedelde. Bij de verdeling van de betrekkingen in het veroverde 's-Her134
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togenbosch onder çle nieuwe machthebbers (1629) bleek er tot zijn
teleurstelling geen voor hem over te schieten. Ook zijn sollicitatie naar
de functie van hortulanus van de nieuw aan te leggen "Kruydhof" te
Amsterdam had ondanks de steun van Huygens en Hooft geen succes.
In 1639 vestigde hij zich op het kasteel te Heusden als secretaris van de
drost, later gouverneur Jac. van Wassenaer Obdam. Van 1642 af woonde hij bij Jac. van Campen op diens "hofstede" Randenbroek bij Amersfoort en hield zich daar in opdracht van de architect bezig met het
vertalen van Engelse werken over bouwkunst. Benoemd tot hoogleraar
in de plantkunde en het Grieks te Breda, hield hij bij de opening op
19 sept. 1646 tweemaal een inaugurale rede, resp. De stirpium laudibus en De negleeto Graecae lingl1ae studio, maar in de eerste zou hij
plagiaat hebben gepleegd uit de (niet gedrukte) oratie van de Leidse
hoogleraar in de plantkunde Ad. Vorstius (1597-1663). Reeds na
twee maanden staakte hij wegens gebrek aan toehoorders zijn slecht
voorbereide colleges in het Grieks, maar des te meer aandacht besteedde
hij aan de aanleg en verzorging van een botanische tuin op het terrein
van het voormalige klooster, waar hij ook college gaf. Daarenboven
dacht hij aan de oprichting van een "kabinet van zeldzaamheden". Evenals Renesse en Bornius woonde hij in de kloostergebouwen. Wegens zijn
verhouding tot zijn huishoudster Emilia de Rhode of Amalia Roode
(omstr. 1613-25 sept. 1672), weduwe van Joh. de Wit, werd hij bij
Curatoren verdacht gemaakt en ondanks zijn protest werd hij door hen
gedwongen, haar te huwen (ondertrouw 7 maart 1648). Ook zijn "toebak drinken" verwekte ergernis. Hij stierf na een ziekte van slechts enkele dagen en werd 14 sept. 1650 in het hoogkoor van de Grote Kerk
begraven. Wegens ongesteldheid van J. Philemon werd de lijkrede op
19 sept. uitgesproken door A. Kyper, die toen reeds naar Leiden was
beroepen.
Brosterhuysen liet bij zijn dood aanzienlijke schulden na. Zijn weinig
omvangrijke bibliotheek was reeds voor f 1000,- verpand. Zijn weduwe is tot haar dood in een huis in de kloosterhof blijven wonen.
Dr. Samuel Johnson, Engels predikant te Breda 1646-1653, werd belast met het toezicht op de hortus en heeft dit tot zijn vertrek naar
Engeland uitgeoefend.
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GESCHRIFTEN: Gedichten: Op de Munt-Godin van Mr. ]. Bodecheer
Benningh, in: J. Bodecheer Benningh, Leydsche Oorlof-dagen, A'dam, 1630, en
bij v. Vloten, Bloemlezing, (zie onder), 286; Grol verovert, t.z.p., 286; Liedeken,
t.z.p., 287; Op een koren bijter, geschildert door Juffr. van Baerle, t.z.p., 287;
Het lepelblad, t.z.p., 288; De stirpium laudibus, (1646), Inuguratio, 151-159; De
neglecto Graecae linguae studio (1646), t.z.p., 160-167; Catalogus plantarum Horti
medici IUustris Scholae Auriacae, quae est Bredae, quibus in ipsa origine instructus est a Joh. Brosterhusio, Botanices et Graecae linguae Professore, Breda, 1647;
Index Horti botanici, Breda, 1647.
BRIEVEN van Brosterhuysen: (met]. v. d. Burgh) aan Huygens, 1625, UBL,
Hug., 37; aan Huygens, 1625-1650, Worp, I, Il, lIl, IV, V.
LITTERATUUR: ABW, III, 1417; NNBW, U, 256-257; J. v. Vloten, Joh.
Brosterhuisen, Ned. Volksalmanak voor 1858, 80-97; dez., Bloemlezing uit de
Nederlandsche dichters der 17de eeuw, Arnhem, .1869, 287-299; W. H. van
Seters, De voorgeschiedenis der stichting van de eerste Amsterdamse Hortus Botanicus, Jb. Amstelodamum, XLVI (1954), 38-40; dez., Prof. Johannes Brosterhuysen (1596-1650), Jb. Oranjeboom, VI (1953), 106-151; J. Ph. v. d. KeUen,
Le peintre graveur hoUandais et flamand, Utr., I, z.j. (1866), 129-138,230-231;
F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts,
A'dam, z.j., UI, 235-245; Atlas van Stolk, Katalogus der historie-, spot- en
zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, A'dam-'s-Grav., U,
1897, nr. 1889; A. v. Wurzbach, Niederlandisches Künstler-Lexikon, I, WienLeipzig, 1906, 193; U. Thieme-F. Beeker, AUg. Lexikon der bi/denden Künstler,
V, Leipzig, 1911, 71; E. Bock, Geschichte der graphischen Kunst von ihren Anfangen bis zur Gegenwart, Berlin, 1930, 374; F. G. WaUer, Biographisch Woordenboek van Noord-Nederlandse Graveurs, 's-Grav., 1938, 50.
BRIEVEN over Brosterhuysen: de Wilhem aan Huygens, 1646, Worp, IV;
Rivet aan Huygens, 1648-1650, Worp, IV en V; aan Huygens en Heenvliet,
1648, Worp, IV; aan de Wilhem, 1650, BPL, 293; Huygens aan Rivet, 1648,
Worp, IV.

5.

JOHN PELL OF JOHANNES PELLIUS

Southwick (Sussex), 1/11 maart 1611 - Londen, 12 dec. 1685
Behaalde in 1628 te Cambridge (Trinity College) de graad van
Bachelor of Arts, in 1630 die van Master of Arts en maakte deel uit van
de "Cavendish Group", die geregeld bijeenkwam bij de wijsgeer Th.
Hobbes (1588-1679). Zijn uitgebreide kennis van oude en moderne,
ook Oosterse talen bezorgde hem in 1631 een leeropdracht te Oxford.
Zijn belangstelling ging echter vooral uit naar de exacte wetenschappen
en meer in het bijzonder naar de wiskunde. In 1639 raadpleegde hij
door bemiddeling van de in Engeland woonachtige Duitse wis- en na136
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tuurkundige en vertaler Th. Haack (1605-1690) Descartes en Mersenne over zijn Idea mathematica, die hij hun in handschrift deed
toekomen. Het schriftelijk oordeel van de beide geleerden werd in 1682
met het antwoord van Peil door Haack gepubliceerd in Robert Hook's
Philosophical Colleetions. In 1639 en 1640 correspondeerde PeU met
Mersenne over zijn waarnemingen betreffende de afwijking van de magneetnaald. Descartes, door Mensenne ingelicht, gaf ook daarvoor schriftelijk zijn oordeel.
In december 1644 werd PeIl als opvolger van M. Hortensius (1605
-1639) hoogleraar in de wiskunde aan het Athenaeum te Amsterdam.
Hij verkeerde daar in een kring van CoUegianten en andere van de
heersende kerk vervreemden, zoals Adam Boreel (1603-1666), Petr.
Serrarius (t vóór 1670) en Chr. Ravius (1613-1677). Kort tevoren
was hij met een Refutatiuneula opgetreden tegen de theorieën van de
Deense wiskundige Chr. Severin of Longomontanus (1562-1647), die
in zijn Rotundi in plano eeu circuli absoluta mensura (A'dam, 1644)
de quadratuur van de cirkel gemeend had te kunnen bewijzen. Drie
jaren later gaf PeIl in zijn Controversiae de vera circuli mensura
(A'dam, 1647) een uitvoerig verslag van zijn discussie met Longomontanus en hij voegde daar een tiental brieven aan toe van mathematici,
o.w. Descartes en Roberval, die hem hun instemming met zijn Refutatiuncula hadden betuigd.
Intussen had PeU in 1646 een benoeming aanvaard als hoogleraar
in de wiskunde te Breda op een salaris van f 1000,- 's jaars. Curatoren
stonden hem f 500,- toe om zijn boeken uit Engeland te laten overkomen. Met de andere nieuwbenoemden hield hij 19 sept. 1646 zijn
inaugurale rede De matheseos suavitate et utilitate. Hij had Descartes
van zijn benoeming te Breda in kennis gesteld en deze schreef 15 juli
1646 aan D. de Leu de Wilhem, dat hij met veel vreugde vernomen
had, dat men op deze wijze de bloei van de wetenschap ging bevorderen
in een stad, waar hij zelf vroeger (1618-1619) als soldaat gediend had.
Te Breda leidde PeIl een teruggetrokken leven. Zijn colleges werden
te moeilijk gevonden en waren slecht bezocht. Na in 1651 een herhaald
beroep naar Utrecht ter vervulling van de vacature, ontstaan door de
dood van J. Ravensperger (1615-1650), definitief te hebben afgewe-
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zen, keerde hij in 1652 naar Engeland terug. Daar hield hij in opdracht
van Oliver Cromwell (1599-1658) in verschillende plaatsen lezingen
over wiskunde. Van 1654 tot 1658 verbleef hij in diplomatieke functie
te Zürich, met opdracht, de Zwitserse kantons van het bondgenootschap
met Frankrijk af te trekken. Na drie weken vóór de dood van Cromwell
in Engeland te zijn tenlggekeerd, ontving hij in 1661 de priesterwijding
in de Kerk van Engeland en trad hij op als parochiegeestelijke te
Fobbing in Essex (1661) en te Laindon (1663). In 1663 werd hij bevorderd tot doctor in de theologie en kreeg hij in het paleis van
Lambeth de functie te vervullen van huiskapelaan van G. Sheldon
(1598-1677), aartsbisschop van Canterbury. Bij de oprichting van de
Royal Society in 1663 werd hij als een van de eersten tot lid benoemd.
Met Christ. Huygens onderhield hij een uitvoerige briefwisseling. Twee
maal werd hij wegens schulden in gijzeling genomen. Enkele jaren was
hij in Cheshire de gast van William 3d. Lord Brereton (1631-1697),
zijn medelid in de Royal Society, vroeger zijn leerling te Breda, terwijl
zijn kinderen in de nabijheid woonden. Ook verbleef hij geruime tijd in
het huis van de wiskundige John Collins (1625-1683). In 1682 vond
hij een toevlucht in het "College of Physicians", maar de toestand van
zijn gezondheid maakte verwijdering noodzakelijk. Eerst werd hij opgenomen bij een van zijn kleinkinderen te Westminster, maar spoedig
verhuisde hij naar de woning van de voorlezer van de kerk van St.
Giles-in-the Fields, waar hij ook is overleden. In latere jaren kon hij
door de wisselvalligheden van zijn leven moeilijk meer tot publiceren
komen; talrijke manuscripten uit zijn nalatenschap, meest over wiskundige onderwerpen, berusten in het British Museum te Londen.
PeIl is 3 juli 1632 gehuwd met Ithumaria Reginolles (t 11 sept.
1661), die hem acht kinderen schonk. Vóór 1669 is hij voor de tweede
maal gehuwd.
GESCHRIFTEN: Description and Use of the QI~adrant, Oxford, 1630; Commentationes in Cosmographiam Alstedii, Oxford, 1631; Astronomical History in
Observations of Heaven by Annotations and Appearances, Oxford, 1633; Eelipticus Prognosticum, Oxford, 1633; De matheseos suavitate et utilitate (1646), Tnauguratio, 168-183; A Refutation of Longomontanus' Pretended Quadrature of
the Cirele, A'dam, 1646; Lat. vert.: Controversiae de vera circuli mensura, T,
A'dam, 1647; An [dea of Mathematics, gedrukt als Appendix in J. Dury, The
Reformed School and the Reformed Library-Keeper, Londen, 1650; Tabula nu-
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merorum q/.tadratoru.m, A Table of ten tho/Hand Sql4are Numbers, Londen, 1672.
BRIEVEN van PeIl: aan zijn vrouw, 1654-1657, bij Vallghan (zie onder), II;
aan]. CoUins, 22 mei z.p. en j., bij Rigaud (zie onder), 1.
LITTERATUÇJR: NNBW, lIl, 961-965; DNB, XLIV, 261-263; Gedenkboek
van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1932, A'dam, 1932,
228, 233-234, 651-652; Loncq, 81; Kernkamp, I, 254, 256-258, 268-269; Dibon,
Enseignement, 214; R. L. Colie, Light and Enlightenment, A Study of the Cambridge Platonists and the DI/tch Arminians, Cambridge, 1957, 25, 52; Ned. Cart.,
94, 467, 615-616, 618-619; AM, I, 440, 470, IV, 30-31, n.l, 45-47, 402, VI, 321,
n.l, 341, VII, 80; Ch. Adam, Descartes et ses con-espondants anglais, Rev. de
litt. comp., XVII (1937), 437-460; St. ]. Rigaud, Correspondence of Scientific
Men of the Seventeenth Century, 2 voL, Oxford, 1841; G. H. Turnbllll, Hartlib,
Dury and Comenius, Londen, 1947; ]. Minton Batten, ]ohn Dury, Advocate of
Christian Reunion, Chicago, 1944; R. Vallghan, The Protectorate of Oliver
Cromwell, 2 voL, Londen, 1838.
BRIEVEN over PeIl: Renesse aan Huygens, 1646, Worp, IV; Rivet aan de
Wilhem, 1650, BPL, 293.

6.

JOHANNES PHILEMON

Bohemen, omstr. 1587 -

Breda 9/10 sept. 1652

Werd 28 mei 1614 te Leiden als student in de theologie ingeschreven en voor de tweede maal, nu als student in de rechten, 27 nov. 1638.
Zijn verdere lotgevallen tot zijn benoeming te Breda in 1646 zijn geheel
in het duister gebleven. Waarschijnlijk is hij in het buitenland werkzaam geweest. Hij kreeg nl. toestemming, zijn boeken, die te Dresden,
Genève en Parijs waren opgeslagen, op kosten van de Curatoren van
de Illustre School naar Breda te laten komen. Een ander deel van zijn
boekerij werd met zijn meubelen uit Leiden en Amsterdam naar Breda
verzonden. De boeken uit het buitenland zijn daar merendeels eerst na
zijn dood aangekomen.
Als hoogleraar in de geschiedenis en de politiek hield hij bij de
plechtige opening op 19 sept. 1646 een oratie De laudibus historiae.
Ook werd hem de zorg voor de bibliotheek opgedragen en hij kreeg
daartoe een huis in de onmiddellijke nabijheid van de voormalige kloostergebouwen toegewezen. Hij kocht boeken voor de bibliotheek en
schoot daarvoor meermalen geld uit eigen middelen voor. Tot het samenstellen van een cataloog is hij echter niet gekomen. Van 1650 tot
1652 fungeerde hij als rector van de School.
139

Jaarboek De Oranjeboom 19 (1966)

Philemon huwde 19 mei 1647 te Terheiden Mechtelt Winckelmans,
afkomstig uit Hasselt (Graafschap Loon) en wonende te Breda, die
echter volgens Renesse wegens groot verschil van jaren en van maatschappelijke stand slecht bij hem paste. Zijn dochter Anna Mary, gedoopt in de Grote Kerk 30 aug. 1651, werd reeds 7 sept. 1651 in
dezelfde kerk begraven. Ook Philemon vond daar 13 sept. 1652 in het
hoogkoor zijn laatste rustplaats. Zijn zeer omvangrijke bibliotheek (ongeveer 5000 delen) is 8 febr. 1655 bij Fr. Hackius te Leiden publiek
verkocht.
Philemons weduwe geraakte in geschil met de Magistraat over de
kosten van het familiegraf in de Grote Kerk. Eerst in 1666 is dit geschil
opgelost en droegen Kerkmeesteren het graf aan haar over. Op 8 juli
1680 huwde zij Pieter van der Werff.
GESCHRIFTEN: geen.
BRIEVEN van Philemon: aan de Wilhem, 1646-1647, BPL, 293 a; aan
Huygens, 1646-1647, Worp, IV; aan Buysero, 1651, ARA, Nass. Dom., 1061.
LITTERATUUR: Tax., XVII (1910), 93; Catalogus multorum insignium et
rarissimorum in omni facultate et Zing/Ia Zibrorum doctissimi clarissimique viri D.
Joannis Philemonis, dum viveret in lllustri Schola Auriaca quae Bredae est, Historiarum et Politices Professoris celeberrimi ac meritissimi. Quorum auctio habetitur in aedibus insignis Typographi Francisci Hackii, ad diem 8 Februarii, qui est
dies Lunae, hora media secrmda pomeridiana. Ldn., 1655.
BRIEVEN over Philemon: Renesse aan de Wilhem, 1646, BPL, 293a; aan
Huygens, 1646-1652, Worp, IV en V; Rivet aan Huygens en Heenvliet, 1648,
Worp, IV; aan Huygens, 1646-1650, Worp, IV en V; aan de Wilhem, 1650,
BPL, 293; Dauber aan de Wilhem, 1646, UBL, Hug., 37; Huygens aan Rivet,
1646, Worp, IV; aan Amalia van 501ms, 1651, Worp, V.

7.

HENRICUS BORNIUS

Utrecht, omstr. 1620 -

Leiden, 1675.

Zoon van Joh. Bornius, (t 1636), sinds 1608 predikant te Kamerik
(Utr.), die in 1619 wegens Remonstrantse gevoelens was afgezet, maar
zich in 1623 met de Contra-Remonstranten verzoend had en in 1624
in zijn ambt te Kamerik was hersteld. Zijn broer Arnold (1614-1679)
werd als predikant te Delft (1653-1667) in een liefdesgeschiedenis
gewikkeld met de burgemeestersdochter Agatha Welhouck, welke mede
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oorzaak werd van zijn ontslag, maar niet verhinderde, dat hij daarna
weer te Alkmaar werd beroepen. Waarschijnlijk volgde hij te Utrecht
de lessen van H. Renerius (1593-1639); 12 april 1635 en nogmaals
7 oct. 1636 werd hij te Leiden als student in de wijsbegeerte ingeschreven. In 1637 kende de Utrechtse Vroedschap hem een beloning toe voor
de opdracht van stellingen, die door hem in de Academie waren verdedigd, en in 1641 werd hem door de Vroedschap nog eens f 36,toegelegd voor de opdracht van de Theses de praedestinatione, die hij
te Genève onder de latere Leidse hoogleraar Fr. Spanheim Sr. (16001649) had verdedigd. Op 12 febr. 1644 liet hij zich echter wederom
inschrijven te Leiden, nu voor de theologie.
Waarschijnlijk heeft Bornius tegen het einde van 1643 of in het
begin van 1644 te Parijs een bezoek gebracht bij P. Gassendi (15921655) en van 1644 tot 1646 stond hij met deze in correspondentie,
hoofdzakelijk over de mogelijkheid van een uitgave van enkele van
Gassendi's brieven in Nederland. In het meningsverschil tussen Gassendi en Descartes over de grondgedachten van Descartes' Meditationes
de prima philosophia (Parijs, 1641) stond hij duidelijk aan de zijde
van de eerste. Uit de briefwisseling blijkt, dat hij in deze jaren woonachtig was te Utrecht, maar verschillende keren naar Leiden en Den
Haag gereisd is. Het is echter niet duidelijk, waarin zijn beroepsbezigheden bestonden. Het predikambt heeft hij waarschijnlijk nooit bekleed.
In het voorjaar van 1646 werd Bornius door A. van Hilten, secretaris van de Staten van Utrecht (t 1670), geïntroduceerd en aanbevolen
bij Constantijn Huygens en het is aan te nemen, dat hij inderdaad aan
deze voorspraak zijn benoeming tot hoogleraar in de logica en de ethica
aan de Illustre School en tot subregent van het College te Breda te
danken heeft gehad. Misschien waren te voren reeds een of meer anderen voor deze leeropdracht aangezocht. Bornius ontving eerst enkele
dagen vóór de plechtige opening het bericht van zijn aanstaande benoeming en kwam pas daags vóór de opening te Breda aan. De benoeming
zelf is gedateerd 22 september 1646. Vijf dagen later werd Bornius te
Leiden door Adr. Heereboord (1614-1661) bevorderd tot doctor
philosophiae et liberalium artium magister. Ten gevolge van dat alles
werd zijn oratie uitgesteld tot na het begin van de colleges, dat op 2
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october was bepaald, maar feitelijk is zij pas op 4 jan. 1647 uitgesproken. De tekst van de rede, De praestantia atque utilitate philosophiae
kon echter nog in het gedrukte verslag van de lnauguratio worden opgenomen.
Evenals Renesse en Brosterhuysen had Bornius zijn woning in de
kloostergebouwen, maar aanvankelijk was hij genoodzaakt met een
student en diens gouverneur een kamer te delen, waar de bewoners
voortdurend door het rumoer van de verbouwingswerkzaamheden gehinderd werden. Om de week doceerde hij logica en ethica, in een
dagelijks openbaar college, waarbij zich telkens praktische oefeningen
binnenshuis aansloten. De 8 series wijsgerige stellingen, die onder zijn
leiding te Breda werden verdedigd, zijn verloren gegaan. In het begin
van 1647 schijnt men erover gedacht te hebben, nog een hoogleraar
voor de wijsbegeerte te benoemen om een van de aan Bornius opgedragen vakken over te nemen. De Groninger hoogleraar S. Maresius (1599
-1673) beval zijn vroegere Bossche collega Fl. Schuyl (1619-1669)
voor deze nieuwe leerstoel bij Rivet en bij de Wilhem aan, maar van
een benoeming is niets gekomen. Een jaar later ging het gerucht, dat
Bornius in aanmerking zou komen voor een hoogleraarschap te Harderwijk, maar ook dit is niet doorgegaan. Over de wijze, waarop hij het
hoogleraarschap en het subregentschap van het college vervulde, spraken
Curatoren zich loffelijk uit. Zijn onderwijs werd echter herhaaldelijk
door ongesteldheid onderbroken.
Op 30 aug. 1652 benoemden C. en B. van de Leidse Hogeschool
Bornius tot buitengewoon hoogleraar in de wijsbegeerte op een salaris
van f 1000,-, maar eerst op 20 october gaven zij hem kennis van die
benoeming. Hij ging echter niet terstond op het aanbod in, maar berichtte 25 october, dat hij te Breda een gewoon hoogleraarschap beldeedde en behalve een jaarwedde van f 1000,- het voordeel van vrij
wonen genoot, en op die gronden verhoging van het hem toegezegde
salaris verlangde. De zaak bleef slepen tot 9 febr. 1653, toen C. en B.
besloten, niet verder te gaan dan hun eerste aanbod en aan Bornius
mede te delen, dat de statuten van de Universiteit niet toelieten, nog
een gewoon hoogleraar boven het vastgestelde aantal te benoemen, maar
dat bij de eerstvolgende vacature met zijn belangen rekening zou wor-
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den gehouden. Bornius schijnt zich daarbij te hebben neergelegd. Bij de
verdeling van de leeropdrachten werd hem de ethica toegewezen. Omstreeks half october 1653 is hij na te Breda verkregen ontslag naar
Leiden verhuisd. Voor de kosten van zijn verhuizing werd hem f 200,vergoed. Ook werd zijn huishuur over 5 jaren, ten bedrage van f 200,'s jaars, terugbetaald. Bij zijn vertrek wijdde zijn vriend, de Bredase
jurist-litterator Jan van Vliet of Janus Vlitius (1620-1666) hem een
Ode n(!onëflnu'Xl}
Op 11 november 1653 sprak Bornius te Leiden zijn oratie uit, De
vera philosophandi libertate. De senaat maakte echter bezwaar tegen
zijn benoeming tot gewoon hoogleraar en liet hem na langdurig getwist
met C. en B. ten slotte slechts voorlopig en onder voorbehoud van alle
rechten en privilegiën in zijn midden toe, hetgeen Bornius zelf niet
wenste te aanvaarden. Onderhandelingen tussen de partijen onder leiding van de rector magnificus Alb. Kyper leidden niet tot een oplossing.
Ook werden eerst na herhaald aandringen van Curatoren door de senaat
maatregelen genomen tegen de ongeregeldheden, die door Cartesiaans
gezinde studenten met name in de colleges van Bornius werden veroorzaakt. De verhouding tussen Bornius en zijn collega's bleef gespannen.
Geschriften heeft het Leids professoraat van Bornius niet meer opgeleverd.
In 1659 werd hij belast met de leiding van de studie van de toen
negenjarige Prins van Oranje, later Willem III (1650-1702). Aanvankelijk heeft hij deze functie nog naast zijn professoraat uitgeoefend,
maar in 1662 werd hij eerst gedeeltelijk van zijn universitaire verplichtingen: vrijgesteld en kort daarna geheel daarvan ontheven, voor de tijd,
dat hij in dienst van de Prins zou blijven. Hij heeft echter zijn werkzaamheden aan de Universiteit niet meer hervat. In 1670 is zijn relatie
tot Leiden definitief geëindigd. Daarna bekleedde hij tot zijn dood de
functie van rentmeester van de Prins. In deze functie raakte hij nog in
1675 in conflict met de regering van Hulsterambacht.
In maart 1648 was Bornius te Amsterdam gehuwd met Catharina
van Ceulen (geb. 1624). Twee kinderen uit dit huwelijk zijn in de
Grote Kerk te Breda gedoopt. De eerste, mr. Johannes Henricus, ged.
1 dec. 1649, werd 12 juni 1660 te Leiden als student in de letteren
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ingeschreven. Hij huwde Catharina Kant uit Leiden en vervolgens 5
aug. 1696 te Hontenisse Maria Verbeeck uit 's-Gravenhage. In 1699
werd hij rentmeester van Willem III te Hulst. De tweede, Susanna,
gedoopt 5 mei 1653, werd reeds hetzelfde jaar in genoemde kerk begraven.
Bij testament, verleden voor notaris J. van Santen te Delft, 1 nov.
1655, had Bornius als voogden over de door hem na te laten kinderen
benoemd: zijn broer ds. Arnoldus Bornius, predikant te Delft, Claes
van Ceulen, de Jonge, waarschijnlijk een bloedverwant van zijn echtgenote, en Johan Eleman.
GESCHRIFTEN: De praestantia atque Htilitate philosophiae (1646), Inauguratio, 196-216; De vera philosophandi libertate, Ldn., 1654.
BRIEVEN van Bornius: aan Gassendi, 1644-1646, in: Petri Gassendi, Opera
Omnia, Lyon, 1658, faes. herdruk, Stuttga.n-Bad Cannstatt, 1964, VI; aan Huygens, 1646, Worp, IV; aan Rivet, z.p. en j. (omstr. 1642), BPL, 285.
LITTERATUUR: NNBW, III, 147-149; Jöeher, I, 1255; Nagtglas, I, 59;
Kernkamp, I, 156-157; Molhuysen, II, 302, III, 68, 69, 71, 74, 76, 79, 83-85, 93,
94, 97-100, 104, 106, 116-118, 136, 140-141, 153, 177-180, 188, 235, 241; G.
So.nais, La philosophie moderne depuis Bacon jusqu'à Leibniz, II, Paris, 1922,
242-244; Ned. Cart., 96, 104, 107, 114, 142, 153, 154,467,469,474,475; Cramer,
66, 69, 78-82; J. V!itius, Ode propemptikè ad Cl. Virtlm H. Bornium, L. A. M.
et Philosophiae Professorem, cum, relicto Athenaeo Bredano, Philosophicam Professionem in Lugdunensi Academia solenniter auspica,-etur, bij Burman, III, 753754; Zelandia lllustrata, II (1880), 713-714. - Over Joh. Bornius: J. Tideman,
De Remonstrantsche Broederschap. Biographische Naamlijst van hare Professoren,
Predikanten en Proponenten, A'dam, 21905, 305; De Navorscher, II (1852), III
(1853), IV (1854), V (1855), XII (1862), XIII (1863). - Over Arn. Bornius:
NNBW, III, 145-147; De Navorscher, V (1855), XII (1862), XIII (1863); H. de
Veer, Agatha Welhoek, De Staat, de Kerk en het hart, Delft, 1860. - Over J. H.
Bornius: NNBW, III, 148.
BRIEVEN over Bomius: Heereboord aan Gassendi, 1644, Gassendi Opera,
VI; Gassendi aan Heereboord, 1644, t.z.p.; v. Hilten aan Huygens, 1646-1647,
Worp, IV; Dauber aan de Wilhem, 1646, UBL, Hug., 37; aan Rivet, 1648, BPL,
302; Rivet aan de Wilhem, 1646-1650, BPL, 293; aan Huygens en Heenvliet,
1646-1647, Worp, IV; aan Huygens, 1647-1650, Worp, IV en V; Renesse aan
Huygens, 1647, Worp, IV; Maresius aan Rivet, 1647, bij: D. Nauta, Samuel
Maresius, diss. A'dam, V.U., A'dam, 1935, 527; aan de Wilhem, 1647, t.z.p., 528;
Vlitius aan Nic. Heinsius, 1652-1662, Burman, lIl; Heidanus aan de Witt, 1656,
Brieven aan Johan de Witt, bew. door R. Fruin, uitgegev. door N. japikse, I,
Utr., 1919; de Witt aan de Waal, 1656, aan Lotius, 1656, aan Heidanus, 1656,
Brieven van Johan de Witt, bew. door R. Fruin, uitgegev. door G. W. Kernkamp,
I, A'dam, 1906; Nic. Heinsius aan Vlitius, 1662, Burman, IIL
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Afb. 18.

ALBERTUS KYPERUS.
ca. 1614-1655.
Hoogleraar Breda en Leiden.
Academisch Historisch Museum} Leiden
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Afb. 19.

ANTONIUS HULS ruS.
1615-1685.
Hoogleraar Breda en Leiden.
Academisch Historisch Museum, Leiden

Afb. 20.

Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage

Afb. 21.
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Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage

8.

ANTONIUS HULS OF HULSIUS

Hilden (Hertogdom Berg) 1615 -

Leiden 27 febr. 1685

Werd, na zijn eerste opleiding te Wesel, 23 april 1635 ingeschreven
aan het Athenaeum te Deventer, waar hij door G. van Isendoorn (1601
-1657) in de Aristotelische wijsbegeerte, door N. Vedelius (15961642) in de godgeleerdheid en het Hebreeuws werd onderwezen. Na
een reis door Frankrijk en Engeland liet hij zich 16 mei 1638 inschrijven aan de Universiteit van Genève; daar woonde hij ten huize van de
latere Leidse hoogleraar in de theologie Fr. Spanheim Sr. (16001649). Na 17 aug. 1643 te Leiden als student in de theologie te zijn
ingeschreven, nam hij in 1644 een beroep aan tot Waals predikant te
Breda. Waarschijnlijk heeft hij reeds van 1646 af aan de Illustre School
onderwijs gegeven in het Hebreeuws. Op 2 april 1648 fungeerde hij als
getuige bij het testament van de curator residens A. Rivet. In 1649
wenste deze hem tot buitengewoon hoogleraar benoemd te zien; in
1655 stelde Renesse aan de curator J. van Kerckhove, Heer van Heenvliet, voor, hem in die functie Hebreeuws, Grieks en wijsbegeerte te
laten doceren. Waarschijnlijk echter is deze benoeming nooit tot stand
gekomen. Dat hij overigens te Breda in hoog aanzien stond, blijkt uit
een brief d.d. 22 juni 1655 van de Bredase jurist-litterator J. van Vliet
of Vlitius (1620-1666) aan de Leidse diplomaat-philoloog Nic.
Heinsius (1620-1681), waar van Hulsius gezegd wordt: "vir non
minus probus quam doctus, praecipue in orientalibus linguis, quarum
hic professor audit". Een beroep tot predikant bij de Nederlandse en
de Waalse kerk te Hamburg in 1651 trok hem wel aan, omdat hij
meende, dat de Illustre School niet lang meer zou bestaan, maar hij
heeft het ten slotte niet aangenomen. In 1661 kreeg hij verlof, tot nader
order in een der leegstaande collegezalen de bij hem wonende studenten
te instrueren. De cataloog van de bibliotheek der Illustre School, thans
bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, is gedeeltelijk
door hem geschreven. Van 1663 tot 1668 was hij waarnemend rector
van de Latijnse School te Breda.
Reeds in 1659, na de dood van Jac. Revius (1586-1658), had
Hulsius gesolliciteerd naar de vacante betrekking van regent van het
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Staten-College te Leiden, maar ondanks de aanbeveling d.d. 30 maart
1659 van de Dordtse magistraat Aut. Vivien bij diens oomzegger, de
raadpensionaris Joh. de Witt, werd hij niet benoemd. In 1668, na de
dood van P. Cabeljauw (1610-1668) viel hem die benoeming ten
deel. Op 8 aug. 1668 besloten C. en B., hem ter compensatie van de
voordelige condities, die hij te Breda had genoten, de titel van hoogleraar in de theologie te verlenen, zonder dat dit tot consequenties voor
zijn opvolgers als regent zou mogen leiden, maar 23 aug. 1668 werd
dit besluit weer ingetrokken en werd Hulsius benoemd tot buitengewoon hoogleraar in het Hebreeuws op een jaarwedde van f 400,-,
waartegenover zijn salaris als regent, groot f 1400,- met f 200,- werd
verminderd. Ofschoon hij nog geen inaugurale rede had gehouden,
kreeg hij 15 oct. 1668 van C. en B. verlof, collegia privata in het
Hebreeuws te geven. Op zijn verzoek werd hem 12 nov. 1668 rang
en zitting na de gewone en vóór de buitengewone hoogleraren toegewezen en ontving hij f 120,- voor verhuiskosten. Op 30 nov. 1668
deed hij eindelijk zijn intrede als regent. De opdracht van zijn Disputatio epistolaris Hebraica aan C. en B. bracht hem bij de diës van 8 febr.
1669 f 50,- op.
Bij zijn aanstelling als regent schreven C. en B. hem voor, de bursalen van het Staten-College elke maand een preek in het Latijn te laten
houden, en wel in de Academie, in de collegezaal van de theologie. De
eerste Latijnse predikatie zou, als Hulsius dat dienstig achtte, ter aanmoediging op kosten van de Universiteit worden gedrukt. De theologische faculteit weigerde echter 11 april 1669, andere studenten dan
die van het Staten-College aan de oefeningen voor het preken in het
Latijn te laten deelnemen. Toch werd de wedde van Hulsius op gelijke
datum wegens de door hem genomen moeite en de goede resultaten
met de Latijnse preken van de bursalen met f 200,- verhoogd.
Op 9 mei 1669 besloten C. en B. de toelating van bursalen tot het
Staten-College niet meer te laten afhangen van het getuigenis der rectoren van de "triviale scholen", maar deze in handen te stellen van regent
en sub-regent, die de kandidaten niet alleen zouden moeten examineren op de vorderingen in hun studie, maar ook op hun goede uitspraak en hun geheugen. Ook werd bepaald, dat behalve de publieke
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gewone disputaties, die geregeld in de Academie plaats hadden, elke
week in het College disputaties zouden worden gehouden over de Loci
communes theologici van Hulsius, die op kosten van de Universiteit
zouden worden gedrukt. Bij besluit van 3 juli 1669 werd verder voorgeschreven, dat de bursalen vier maal 's jaars op vaste data moesten
worden geëxamineerd. Achter al deze besluiten is de straHe hand van
de regent Hulsius voelbaar. Dat hij ook overigens bij C. en B. in de
gunst stond, blijkt uit de gratificatie van f 62,- die hem 8 aug. 1670
voor de opdracht van zijn Diatribe werd toegekend. In 1671 weigerde
hij een benoeming tot hoogleraar in de theologie te Franeker te aanvaarden.
De universitaire leeropdracht van Hulsius leverde intussen moeilijkheden op. Te zijnen behoeve was het onderwijs in het Hebreeuws op
13 november 1668 onttrokken aan de fungerende buitengewoon hoogleraar A. Uchtman (t 1679), die zich voortaan enkel met Grieks zou
mogen bezighouden. Op 20 oct. 1672 werd echter dit besluit op verzoek
van Uchtman weer mgetrokken en werd hij opnieuw met het onderwijs
in het Hebreeuws belast. Het blijkt niet, of ook Hulsius dit in de
Academie nog heeft voortgezet. Zijn leiding in het College schijnt te zijn
verslapt. Er werd geklaagd over de slechte resultaten van de examens
der bursalen, hetgeen tot gevolg had, dat C. en B. op 21 oct. 1672 de
regent gelastten, zijn bursalen "bij particuliere institutie" onderwijs te
geven in theologie, Grieks en Hebreeuws en hen, behalve in de philosophie (die tot de competentie van de subregent Th. Craanen, 16201689, behoorde) in alles te oefenen, wat een goed en geleerd theologant
nodig heeft. Dit leidde echter weer tot moeilijkheden met Uchtman. Op
30 mei 1675 werd ter kennis van C. en B. gebracht, dat deze het onderwijs in het Grieks had gestaakt en dat Hulsius op hetzelfde uur, waarop
Uchtman in de Academie Hebreeuws doceerde, de bursalen in het College privatim in die taal onderwees. Om aan deze mistoestand een einde
te maken werd bepaald, dat Uchtman zowel met het Grieks als met het
Hebreeuws belast zou blijven, dat de studenten van het College zijn
lessen zouden moeten volgen en dat regent en sub-regent daaraan de
hand zouden moeten houden.
Op 8 mei 1674 moesten C. en B. Hulsius verdedigen tegen ver147
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dachtmakingen van de Leidse kerkeraad en waarschijnlijk hield het
daarmede verband, dat zij tegelijkertijd op voorstel van de regent toestonden, dat in het vervolg alle studenten door een aankondiging ad
valvas van de Academie tot de philosophische en theologische disputaties in het College zouden worden uitgenodigd.
Het herstelde vertrouwen van C. en B. in Hulsius blijkt ook uit de
opdracht, die zij hem en zijn collega Fr. Spanheim Jr. (1632-1701),
beide onverdachte Voetianen en anti-Cartesianen, met voorbijgaan van
de andere leden van de theologische faculteit op 25 nov. 1675 verleenden, om prae-advies uit te brengen over een aantal stellingen van de
hoogleraren J. Coccejus (1603-1669) en Chr. Wittichius (16251687), die hun door de classis van Wa1cheren ter beoordeling en zo
nodig veroordeling waren voorgelegd. Ter vervulling van die opdracht
dienden zij 22 dec. 1675 een uitvoerige memorie in, die tot gevolg had,
dat in een ontwerp-besluit van C. en B. d.d. 7 jan. 1676 23 stellingen
werden geformuleerd, merendeels van Cartesiaanse en Coccejaanse strekking, welke noch publice noch privatim in de Universiteit verdedigd
zouden mogen worden. In het definitieve besluit van 16 jan. 1676 werd
dit getal echter, op aandringen van de raadpensionaris G. Fagel (16291688 ), met drie verminderd.
Door zijn aandeel in de veroordeling van de Cartesiaanse en Coccejaanse nieuwigheden in de theologie had Hulsius zijn naam als rechtzinnig godgeleerde voor goed gevestigd. In een brief aan de Franse
theoloog Etienne Ie Moine of Stephanus Monachus (1624-1689) d.d.
19 jan. 1676 noemden C. en B. hem "virum in omni linguarum genere,
ut et in orthodoxa theologia versatissimum" en Ie Moine wilde niet
minder doen, toen hij 30 jan. 1676 antwoordde: "is ille est nóÀ.À.wv
àVTá~w(j äÀ.À.wv, fama et scriptis mihi notissimus". Enkele dagen te voren, 16 jan. 1676, was Hu1sius ter honorering van zijn belangrijk werk
voor de universitaire rechtzinnigheid boven het statutaire aantal van
vijf ordinarü tot gewoon hoogleraar in de theologie benoemd; hij bleef
echter daarbij regent van het Staten-College en hoogleraar in het Hebreeuws. De curator Fr. van Dorp, Heer van Maasdam (t 1679) stelde
voor, hem en ook de pasbenoemde hoogleraar in de wijsbegeerte W.
Wilhelmius (1631-1677) zonder plechtige intreerede hun ambt te
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laten aanvaarden, waarschijnlijk, omdat zij reeds eerder, Hulsius te
Leiden, Wilhelmius te Harderwijk, een hoogleraarsfunctie bekleed hadden. De senaat, op 6 febr. 1676 door de rector magnificus J. F.
Böckelmann (t 1681) van dit voorstel in kennis gesteld, wenste echter
het oude gebruik van de inaugurale rede te handhaven en inderdaad
heeft Hulsius 14 febi-. 1676 een oratie uitgesproken, die echter aanleiding heeft gegeven tot ongeregeldheden.
In zijn ijver bij de bestrijding van de Cartesiaanse denkbeelden, die
in de universitaire gemeenschap al zoveel beroering hadden verwekt, is
Hulsius te ver gegaan. Curatoren wensten vóór alles de vrede te bewaren en verboden hem 9 nov. 1676, de veroordeelde stellingen, hoe
"schadelyck ende periculeus" ook, bij disputaties schriftelijk of mondeling te bestrijden.
Bij het sterven van Hulsius op 16 febr. 1686 bleek weer eens te
meer, hoe moeilijk de verhoudingen in de Leidse civitas academica
lagen. De senaat droeg aan Spanheim op, de lijkrede op zijn overleden
collega en naaste medewerker te houden, maar deze trachtte zich onder
voorwendsel van ziekte en aov1Jaj-lta aan die taak te onttrekken en liet
zich eerst na herhaald aandringen van de senaat tot de vervulling daarvan bewegen. Op 19 maart 1685 is de lijkrede door hem uitgesproken,
maar ook hierbij zijn weer moeilijkheden gerezen. Opgemerkt werd nl.,
dat hij bij zijn toespraken niet voldoende eerbied had betoond aan Burgemeesteren en dat hij zelfs, na Curatoren te hebben toegesproken, zich
eerst had gewend tot Constantijn Huygens en daarna pas tot Burgemeesteren. De pensionaris van Leiden, secretaris van Curatoren, P. Burgersdyck kreeg de speciale opdracht, Spanheim te gaan aanzeggen, dat
hij in het vervolg beter op zijn woorden moest passen en bij het drukken
van zijn rede de gemaakte fout moest corrigeren.
Hulsius was in januari 1645 gehuwd met Agnes Elisabeth Rumff,
dochter van de medicus Petrus Augustinus Rumff, later lijfarts van de
Prins van Oranje. Behalve de zonen Paulus (Breda, 25 dec. 1653 Groningen, 14 act. 1712), predikant te Aardenburg en te Middelburg,
rector van de Latijnse School aldaar, hoogleraar in de godgeleerdheid te
Groningen 1691, en Joannes (ged. Breda 25 juli 1657 - Middelburg,
omstr. 20 juli 1695), predikant te Aardenburg, Oost-Souburg en Mid149
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delburg, zijn uit dit huwelijk te Breda geboren en in de Grote Kerk
gedoopt: Anthonie 2 febr. 1646, Agnes 3 mei 1647, Catharina 10 aug.
1648, Wilhelmus 30 jan. 1650, Christianus 8 dec. 1651 (begr. 7 juli
1658), Adrianus 10 dec. 1655, Margarita 29 jan. 1659 en Christianus
12 oct. 1661. Van deze kinderen zijn er nog twee, resp. 19 juli 1648
en 26 april 1662, in de Grote Kerk te Breda begraven.
Te Breda was Hulsius eigenaar van een huis, genaamd "Het Wapen
van Britaenge (Britangien)"; in 1678 verhuurde hij dit aan G. R.
Couttis, kapitein van een compagnie voetknechten, en in 1681 verkocht
hij het aan Wouter ten Hackhuijs, commies van de Grote Schans bij
Terheiden.
GESCHRIFTEN: Psaltel'ii Davidis Ed. Nova, Priore emendatior, Ctti accesserunt ad singulos Psalmos Notae breves Textuales et Philologicae jam dudum a
multis desideratae, quibus obscuriores Hebraismi omnes perspicue enodantur et
insolentiores anomaliae ad Grammaticas leges exiglmtur; Ex variis cum Christianorum tllm Ebraeorum interpretum montlmentis erutae et in Hebraizantium
Gratiam concinnatae. Ad calcem hujus operis additae sunt centuriae tres Elegantiarum Hebraicarum ex Psalmis selectae, Ldn., 1650; Nomenclator Biblicus Hebraeo-Latinus, Breda, 1650; Theologiae Judaicae Pan I, De Messia, Breda, 1653;
Non-ens prae-adamiticum, sive Confutatio Vani & Socinizantis cujusdam Somnii,
quo S. Scripturae praetextu incautioribus nuper imponere conatus est quidam
Anonymus, fingens, ante Adamum primum homines fuisse in mundo, Ldn., 1656;
Conferentie over d'Augsburgsche Confessie, gehouden te Leipzig Anno 1631,
Breda, 1657; Authentia absoluta S. Textus Hebraici, vindicata contra Criminationes Cl. Viri Isaaci Vossii in libro recens edito de translatione LXX Interpretum. Adduntur Epistolae binae, una ad Cl. Colvium de Parallelismis, altera
ad cl. Vossium de periculo suae sententiae, R'dam, 1662; Muylbant om de tonge
te snoeren van dengene, die seer onlanckx in 't licht heeft gebracht, en doen uytroepen door Hollant en Zeelant, een seker blauw boecxken, genoemt: Nieltwe
treffelycke disputatie ofte suffisante borgtocht van D. Antonius Hulsius, pred.
te Breda, voor Daniël Charnier, tegen P. Cornelius Hazart, Jesuit te Antwerpen,
Antw., 1663; Rhematologia major Latino-Belgica, seu Rhematologiae editio nova,
Dordrecht, 1665; Systema Controversiarum Theologicarum in XVIII Locos communes digestum, Ldn., 1669; Examen Catecheticum Didactico-Polemicum publicis
disputationibtts in Collegio Theologico Ordd. Hollandiae habitis, Ldn., 1673; Sub
praeside: Disputatio theologica de Interpretatione Scripturae, resp.: Abr. Sevenhuysen Delpho-Batavus, Ldn., 1674; Opus Catecheticum Didactico-Polemicum,
quo praeter analyticam Catecheseos Palatino-Belgicae Expositionem CLXXXIV
Controversiae Theologicae ad Catecheticum Ordinem redactae... compendiose
ventilantur, Ldn., 1676; Specimina Theologiae hypotheticae quae vulgo Cocceana vocatur, 2 vol., Ldn., 1676; Duplex Mantissa, prior opposita telae Araneae,
nuper contextae ... a D. Petro Allinga; posterior Libello famoso et Calumniis
cujusdam Sycophantae, qui se vocat Gelasium Majorem, i.e. Principem Derisorum, Ldn., 1676; De Draad van Ariadne, aanwysende, dat de hedendaagsche
Nieuwigheden stryden tegen de Nederlandsche Belydenisse des Geloofs; de selve
voorstellende als een middel om uit desen Dool-hof te geraken. In 't Latijn Be-
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';chreven ... Vertaelt door een Liefhebber der Waarheid, Ldn., 1676; Compendium
Lexici Hebraici, Utr., 1679; Nucleus Pmphetiae, in dl/as partes distributus; prima
de Vaticiniis, altera de Typis lllustrioribl/s Veteris Testamenti, Ldn., 1683;
Animadversiones in Historiam Concilii Tridentini adversl/s Cardinalem Pallavicinium, Ldn., 1685.
BRIEVEN van Hulsius: aan Buysero, 1655, ARA, Nass. Dom., 1061; aan
de Witt, 1659, bij Burman, lIl, 762 en in: Brieven aan Johan de Witt, bew. door
R. Fruin, uitgeg. door N. ]apikse, I, Utr., 1919, 286-287; aan Colvius, 1662, in:
AI/thentia (zie boven); aan Is. Vossius, 1662, t.z.p.
LIITERATUUR: NNBW, VIII, 888-889; BWPG, IV, 421-425; v. Slee, 202;
]. de Wal, Nederlanders en personen, die later met Nederland in betrekking
stonden, stl/denten te Heidelberg en te Genève, sedert het begin der Kerkhervorming, Hand. en Mededel. Mij Ned. Lett., Ldn., 1865, 102; Boeles, Il-1, 257;
Sepp, Il, 132-134, 258-259, 414; Dibon, Herborn, 74-75; Molhuysen, lIl, 216, 217,
219-221, 223, 228, 231, 232, 243, 260-264, 288, 290, 307, 311, 313, 316, 317, 320,
321, 259 x, 260 x, IV, 32-33, 36-37; Siegenbeek, I, 227-229, IT, Toev. en Bijl., 141142, 285; Ned. Cart., 40, 48, 468; A. Eekhof, De theologische faCIliteit te Leiden
in de 17de eeliW, Utr., 1921, 59 x-60 x ; Cramer, 101, 104, 131, 136, 146, 148, 149,
151; A. C. Duker, Gisbertus Voetilis, lIl, Ldn., 1914, 199, 11. 4; P. Scherft, Van
Wendelinuskapel tot Waalse Kerk, lb. Oranjeboom, VI (1953), 78; Gelazius
Major, Overtuychde Ontrouw, gepleecht door den advocaet, plijtende voor de 20
kerck-beroerende artikl/len, in sijn nodige aenwijsinge der boecken en auteltren,
door welcke die geleert en te vinden SOl/den zijn. Daer in dat boven een menighte
valsheden, oock verscheyde gevaerlijcke nieuwigheden van de heeren Voetzius,
Maresius en H ulsius worden aengewesen, die men in haer (om de vrede te houden)
in de kercke heeft verdragen, Geluck-Stadt, 1676; F. F. Spanheim, Antonius
Hulsius, oratione funebri laudatus, Ldn., 1685.
Over Paulus Hulsius: NNBW, VIII, 890; BWPG, IV, 425-428; W.BS. Boeles,
Levenschetsen der Groningel' Hoogleeraren, in: W. ]. A. ]onckbloet, Gedenkboek
der Hoogeschool te Groningen, Gron., 1864, 52-53.
Over ]oannes Hulsius: NNBW, VIII, 889; BWPG, IV, 428.
BRIEVEN over Hulsius: Rivet aan Huygens, 1649, Worp, V; Colvius aan
Huygens, 1651, Worp, V; Renesse aan Heenvliet, 1655, ARA, Nass. Dom., 1061;
Vlitius aan de Wilhem, 1657, BPL, 293 a; Buysero aan Renesse, 1661, ARA,
Nass. Dom., 1061; Renesse aan Buysero, 1661, t.z.p.; Buysero aan Renesse, 1662,
t.z.p.; Gronovius aan Nic. Heinsius, 1662, Burman, IIT, 478.

9.

JOHANNES SCHULER OF SCHULERUS

Bergen-op-Zoom, omstr. 1620 -

Breda, 5 jan. 1674

Stond, na wellicht aan het Staten-College te Leiden zijn opleiding
genoten te hebben, als predikant te Zundert, Dinteloord en Roosendaal
en sinds 1656 te Breda. Van 1657 tot 1662 fungeerde hij als curator
van de Latijnse School aldaar. Op 22 nov. 1662 kreeg hij op zijn ver·
zoek verlof, voorlopig en tot nader order in een der leegstaande col·
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legezalen zijn studenten te instrueren en colleges te geven, maar hij
schijnt reeds eerder privatim logica te hebben gedoceerd. Met het oog
op deze toelating werd hij 28 nov. 1662 te Leiden op een Disputatio
philosophica inauguyalis continens positiones miscellaneas (Ldn.,
1662) bevorderd tot libeyalium aytium magistey et philosophiae doctoy,
waarbij de wiskundige Jac. Golius (1596-1667) als promotor optrad,
maar de verantwoordelijkheid voor de verdedigde stellingen waarschijnlijk door de hoogleraar in de wijsbegeerte J. de Raey (1622-1702) is
gedragen. SchuIers omtiones inauguyales van 3 jan. 1663, De instauyatione philosophiae, zijn niet gedrukt. Op 7 mei 1663 werd hij gemachtigd, "als professor der philosophie te oefenen, publice et privatim deselve te doceren ende daarvan te disputeren". Voor deze werkzaamheden, welke hij naast zijn predikambt verrichtte, werd hem 26 sept. 1663
een honorarium van f 150,- 's-jaars toegekend. Herhaalde malen zond
hij geschriften van zijn hand aan de raadpensionaris Johan de Witt, aan
diens particulier adres, omdat hij vernomen had, dat Hunne Hoogmogenden geen opdrachten meer aanvaardden. Met de Antwerpenaar C.
Hazart SJ. (1617-1690) polemiseerde hij uitvoerig over theologische
kwesties. Stellingen, onder zijn leiding verdedigd, zijn te Breda gedrukt,
maar konden niet meer worden opgespoord.
SchuIer is drie maal gehuwd geweest: eerst met Clara Swaens
(t Breda, 8 juni 1665), daarna in augustus 1667 met Johanna Swaen,
weduwe van mr. Ironimus van Thulden, en ten slotte in october 1669
met Maria van den Brandelaer. Uit zijn eerste huwelijk zijn te Breda in
de Grote Kerk vier kinderen gedoopt: Clara 24 oct. 1657, Johannes 28
nov. 1659, Sophia Catharina 12 mei 1662 en Comelia Maria 21 sept.
1664. Hij moet echter reeds eerder kinderen gehad hebben, want reeds
vóór de datum van zijn tweede huwelijk waren er zes in de Grote Kerk
begraven, één 25 april 1664, één 8 mei 1664, twee 14 aug. 1665, één
17 oct. 1666 en een dochter op 5 juli 1667. Ten slotte werd daar 29
mei 1668 wederom een dochter bijgezet, wellicht uit zijn tweede huwelijk, en het vermoeden is niet ongegrond, dat de geboorte van dit kind
de moeder het leven heeft gekost.
In 1660 was Schuler door aankoop eigenaar geworden van het huis
"Het Beijtelschip" of "Het Liggende Hert" aan de Veemarktstraat.
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GESCHRIFTEN: Danck-Predicatie over de Glorieuse Herstellinge van Carolus II, Coninck van Groot-Britannien, Vranckryck ende lerlandt, etc., gedaen den
23 May 1660, A'dam, 1660; Compendium logicae, in quo universa logica paucissimis thesibus XIII disputationibus comprehensis ad disputandum atque examinandum in collegio privato propositis absolvitur, Breda, 1662; Disputatio philosophica inauguralis continens Positiones miscellaneas, Ldn., 1662; De decem
categoriis, Breda, 1663; Philosophia nova methodo explicata, 's-Grav., 1663;
Tractaet ofte Philosophische Ondersoeckinge van de Cometen, 's-Grav., 1665;
Cometologia, sive de Cometis disquisitio philosophica, 's-Grav., 1665; Fax Auriaca, ofte Oranje-Fakkel. Ter eeren van sijne Doorluchtighe Hoogheid, Willem
Hendrik, door Gods genaade Prince van Oranje, etc., Aangesteeken tot Breda, op
sijn geboorte-dagh, eerst den XIV November 1664, ende na wederom vernieuwt
op den XIV November 1665, 's-Grav., 1665; Examinis philosophiae Renati DesCartes specimen, sive brevis et perspicua Principiorum Philosophiae Cartesianae
refutatio, A'dam, 1666.
BRIEVEN van SchuIer: aan Buysero, 1663, ARA, Nass.Dom., 1061; aan
Amalia van SoIms, 1663, t.z.p.; aan de Win, 1664-1665, in: Brieven aan Johan
de Witt, bew. door R. Fruin, uitgeg. door N. ]apikse, Il, A'dam, 1922, 186-188.
LITTERATUUR: ABW, XVIII, 522-523; Ned. Cart., 468-469; Sepp, Il,
451.
BRIEF over SchuIer: Fr. Rivet aan Huygens, 1663, Worp VI.

10.

FRANCISCUS PLANTE

Brugge, omstr. 1615 - Breda, 20 juni 1690
Studeerde te Groningen, waar hij 30 aprïl1630 voor de wijsbegeerte
werd ingeschreven, en vervolgens te Oxford, waar hij de graad van
doctor in de godgeleerdheid verwierf. In 1636 vergezelde hij Johan
Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679) als hofpredikant op diens
expeditie naar Brazilië en hij woonde daar in diens huis. Na zijn repatriëring in 1644 stond hij als predikant te Strijen (1647), Zevenbergen (1653) en Breda (1657). Van 1675 tot 1690 fungeerde hij als
curator van de Latijnse School aldaar. In 1663 werd hij gemachtigd, in
een der leegstaande oratoria zijn studenten en andere publice et privatim
in het Hebreeuws te instrueren. Op zijn verzoek werd hem, evenals aan
SchuIer, voor zijn onderwijs een honorarium van f 150,- 's-jaars toegekend. De expeditie naar Brazilië bezong hij in een uitvoerig Latijns
heldendicht ter ere van Johan Maurits en hij gaf ook andere Latijnse
verzen in het licht, die echter niet onverdeeld gunstig beoordeeld werden. Nic. Heinsius trachtte hem in zijn Saturnalia onder de spotnaam
Franciscus Santra belachelijk te maken. J. H. Hoeufft heeft van zijn
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dichterlijk talent een geringe dunk. Bij P. Hofman Peerlkamp wordt hij
zelfs onder de Nederlandse Latijnse dichters in het geheel niet genoemd.
Uit het huwelijk van Plante met Gertruyda van Tol (t Breda 22/23
aug. 1696) werden in de Grote Kerk te Breda drie kinderen gedoopt:
Maria 6 juli 1659, Francina 30 mei 1661, Jacobus 13 nov. 1662. Zijn
zoon Jan Frederik was waarschijnlijk reeds geboren vóór zijn vestiging
te Breda. Hij moet echter ten minste zes kinderen gehad hebben, aangezien zijn dochters Anna Constantia en Maria in 1699 haar aandeel in
het huis in de Catharinastraat (vermoedelijk nr. 11), dat haar vader in
1660 gekocht had, aan haar broer Johan Martin overdeden. Drie van
zijn kinderen zijn in de Grote Kerk te Breda begraven: resp. op 20 aug.
1658, 29 dec. 1661 en 1 jan. 1662. Ook Plante zelf en zijn vrouw
vonden daar hun laatste rustplaats.
GESCHRIFTEN: Mauritiados libri Xll. Hoc est: Rerum ab Joanne Mauritio,
Comite Nassaviae, etc., in Occidentali India gestarum descriptio poetica, cum figuris elegantissimis, Ldn., 1647; Ftmus Batavum, sive in exequias ... Principis
Guiljelmi Arausiae D.G. Principis, Dordrecht, 1651; Geltlck-Wensingh aan ...
den . .. Prince van Orange, komende uyt Zeelant als Premier Noble, Breda, 1668;
Verjaer-Dagh van . .. de Princesse Duarière van Orange . .. geviert den 28 Aug.
1674, z.p., 1674; Verjaardagh van de . .. Princesse Douarière van Oranje, gevierd
den 28 Aug. 1675, A'dam, 1675; Dies Natalis ... Guiljelmi Henrici Arausionensium Prineipis, celebratus Hagae Comitis, 14 Nov. 1676, Breda, 1676; Epigrammata sacra in Confessionem fidei Religionis Reformatae, Ldn., 1679; In Natalem
Trigesimum Tertium Celsissimi Arausionensium Prineipis Guiljelmi Henrici, supremi Belgamm terra marique Imperatoris, Breda, 1682; In Natalem Trigesimum
Quartum . .. , Breda, 1683; Venerabili admodum et spectatissimae synodo SuytHollandiae Bredae jam primum congregatae salutem et benedictionem a primo
salutis et benedictionis fonte Deo ter optimo maximo ex animo precatur senatus
populusque Bredanus, Breda, 1686; Lijkgedicht op den Heer van Zuylichem,
Breda. 1687; Regis Guilielmi III Expeditiones Britannicae, Breda, 1689; Regis
Gulielmi III Natalis Dies, Hagae Comitis celebratus, 14 Nov. 1689, Breda, 1689.
BRIEVEN van Plante: aan Huygens, 1644-1670, Worp, IV en VI; aan
Buysero, 1664-1668, ARA, Nass.Dom., 1061 en 1023.
LITTERATUUR: ABW, XV, 351-352; C. Barlaeus, Rerum per octemûum in
Brasilia et alibi gestamm SlIb Praefectttra Illustrissimi Comitis I. Mauritii . .. Historia, A'dam, 1647, Kleef, 21660; dez., Nederlandsch Brazilië onder het bewind
van Johan Maurits, Grave van Nassau, 1637-1644, naar de Latijnse uitgave van
1647 voor het eerst in het Nederlandsch bewerkt door S. P. L'Honoré Naber,
's-Grav., 1923; over Plante het in dit boek opgenomen Rapport van Adr. v. d.
Dussen aan de Heren XIX, d.d. 4 april 1640, 171, 417; C. Molengraaf-Gerlings,
Johan Maurits van Nassau en de korte bloeitijd van Hollandsch Brazilië, z.p.
(1930); P. J. Bouman, Johan Maurits van Nassau, 1604-1679, de Braziliaan,
Utr., 1947; A. Eekhof, De theologische faculteit te Leiden in de 17de eeuw, Utr.,
1921, 321-322; J. H. Hoeufft, Parnassus Latino-Belgicus, A'dam-Breda, 1819,
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173, 183; P. Hofman Peerlkamp, De vita, doctrina et facultate Neerlandicorum
qui carmina Latina composuerunt, Haarlem, 21838; C. R. Hermans, Bijdragen tot
de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband, I, 's-Bosch, 1845, 343-344; Roskam voor Fr. Plante, predikant te Breda, en zijn oudsten zoon, Jan. Fred. Plante, vaandrig, Keulen, 1681.
BRIEVEN over Plante: Johan Maurits van Nassau aan Huygens, 1645, Worp,
IV; J. Vlitius aan Nic. Heinsius, 1646-1647, Burman, lIl; Nic. Heinsius aan
Gronovius, 1649, t.z.p.; aan Is, Vossius, 1663, t.z.p.; aan \Vallius, 1663, t.z.p.;
aan Fabricius, 1666, t.z.p.; Gronovius aan Nic. Heinsius, 1649, t.z.p.; F. Rivet
aan Huygens, 1663, Worp, VI; van Bernagien aan de secretaris van de Prinses
Douarière, 1666, ARA, Nass.Dom., 1078.

11.

ADOLPH TRENTE OF TRENTH

Unna (Graafschap Mark, annex aan het Hertogdom Kleef),
omstr. 1637 - Breda, 23 mei 1667
Werd 14 jan. 1664 als "Adolphus Trente Unna-Marchiacus, 27, Dr.
te Leiden ingeschreven, maar het is niet bekend, waar hij zijn titel
had verworven. Te Leiden zou hij enige tijd private colleges in de
rechtsgeleerdheid hebben gegeven, maar in de bronnen van d~ Leidse
Universiteit is daarvan geen spoor te vinden. Op 11 aug. 1666 werd
hij te Breda benoemd op een salaris van f 800,- om de leerstoel van
de rechtsgeleerdheid te bezetten, die sinds het vertrek van Dauber in
1651 vacant was gebleven. In november hield hij zijn inaugurale rede,
die echter niet in druk verschenen is. Enkele studenten waren hem uit
Leiden naar Breda gevolgd en hij hoopte, dat er nog meer zouden komen. De "jonkers Hoeufft" woonden met hem samen in een huis, dat
de stadhouder Goswinus van Bernagien hem bezorgd had. Waarschijnlijk waren het de tweelingen Johan Diederik (1647-1712) en Mattheus
(1647-1720) en hun broer Leonard Hoeufft (1651-1677). Reeds
een half jaar na zijn intrede is Trente overleden. Hij werd in de Grote
Kerk begraven. Zijn erfgenamen kregen zijn achterstallig salaris uitbetaald.

J."

GESCHRIFTEN: geen.
BRIEVEN van Trente: aan Buysero, 1666-1667, ARA, Nass.Dom., 1061.
LITTERATUUR: W. H. Hoeufft, Genealogie van het geslacht Hoeufft,
Middelburg, 1905.
BRIEVEN over Trente: geen.

155

Jaarboek De Oranjeboom 19 (1966)

AFKORTINGEN
A. .J. v. d. Aa, Biographisch Woordenboek.
Allgemeine Deutsche Biographie.
Archief v. Kerkelijke Geschiedenis.
ch. Adam-G. Milhaud, Descartes, Correspondance, 8 vol.,
Paris, 1936-1963.
Analecta Praemonstratensia.
An. Praem.
Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage.
ARA
W. B. S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks
Boeles
Athenaeum te Franeker, 3 vol., Leeuwarden, 1878.
Bibliotheca Publica Latina, Universiteitsbibliotheek,
BPL
Leiden.
Burman
P. Burman, Sylloge Epistolarum, 5 vol., Leiden, 1727.
Biographisch Woordenboek van Protestantsche GodBWPG
geleerden.>
C. en B.
Curatoren en Burgemeesteren, Bestuurders van de Hogeschool te Leiden.
Cramer
.J. A. Cramer, Abraham Heidanus en zijn Cartesianisme,
diss. Utrecht, Utr., 1889.
DibOl1, Enseignement: P. Dibon, L'Enseignement philosophique dans les universités néerlandaises à l'époque pré-cartésienne, diss.
Leiden, Amsterdam-Parijs, 1954.
Dibon, Herborn
P. Dibon, Le fonds néerlandais de la bibliothèque académique de H erborn, 'MKNAW, Amsterdam, 1957.
DNB
Dictionary of National Biography.
Hug.
Hugeniana, Universiteitsbibliotheek, Leiden.
Chr. G. Jöcher, Allgemeines Gelehrten Lexikon, 4 vol.,
.Jöcher
Leipzig, 1750.
Kernkamp
G. W. Kernkamp, Acta et Decreta Senatus, Vroedschapsresolutiën en andere Bescheiden betreffende de Utrechtsche Academie, Utr., I, 1936, 11, 1938.
Loncq
G. .J. Loncq, CLzn., Historische Schets der Utrechtsche
Hoogeschool, Utr., 1886.
Mededelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van
MKNAW
Wetenschappen.
Molhuysen
P. C. Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche
Universiteit, RGP, 's-Gravenhage, 11, 1916, 111, 1918.
Nagtglas
F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, 2 vol., Middelburg, 1890-1893.
NAKG
Nieuw Archief v. Kerkelijke Geschiedenis.
Neue Deutsche Biographie.
NDB
Ned. Cart.
C. L. Thijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme,
VKNAW, Amsterdam, 1954.
Nederlandsch Tijdschrift v. Geneeskunde.
Ned. Tft. Gen.
Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek.
NNBW
Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
RGP
Chr. Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland geduSepp
rende de 16e en 17e eeuw, 11, Leiden, 1874.
M. Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool, 2
Siegenbeek
vol., Leiden, 1829-1832.
J. C. van Slee, De Illustre School te Deventer, 1630v. Slee
1878, 's-Gravenhage, 1916.
ABW
ADB
AKG
AM

156

Jaarboek De Oranjeboom 19 (1966)

Tax.

TG

VKNAW
Worp
Ypeij-Dermout

Taxandria.
Tijdschrift v. Geschiedenis.
Verhandelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen.
J. A. Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens,
RGP, 's-Gravenhage, IV, 1915, V, 1916, VI, 1917.
A. Ypeij-I. J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche
Hervormde Kerk, 1I, Breda, 1822.

157

Jaarboek De Oranjeboom 19 (1966)

